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SISSEJUHATUS 

 

Bakalaurusetöö teemaks on valitud  „Otse tootjalt tarbijale turstuskanal ja selle 

arenguperspektiivid Eestis” (erinevate Eesti otse toojalt tarbijale toiduvõrgustike näitel). 

 

Erinevad jaotuskanalid  kogu oma mitmekesisusega on väga aktuaalne teema  ja seepärast 

valis autor oma töö teemaks kõige uuema lühikese tarneahelaga toiduvõrgustiku vormi 

Eestis, milleks on OTT-id. 

 

Valitud bakalaurusetöö teema aktuaalsus tuleneb asjaolust, et tänapäeva tarbija, kes elab 

anonüümses maailmas, soovib järjest  rohkem  infot oma toidulaual olevate toidukaupade 

kohta. Tarbija soovib luua tootjatega kontaktsuhteid ehk soovitakse arendada suhteid 

tootjate ja lõpptabijate vahel.Teine aktuaalsuse punkt tuleneb Eesti riigi vähesest toetusest 

väiketootjate ja uuritava toiduvõrgustiku lõikes, mis tagaks väiketootjate jätkusuutlikuse. 

Otsekanal võimaldab samuti ka otstarbekamad hinnad  tarbijale ja suurema kasumi 

tootjale. Lühikese jaotuskanali üks eesmärke on tagada tootjale kindel sissetulek ning 

suurendada kohalikku  toidu osakaalu tarbja ostukorvis. Aastal 2015 on Eesti otsese 

jaotuskanali näidete – kodanike algatatud rühmade (OTT-ide) arv jõudnud 

kaheteistkümneni. Otse tootjalt tarbijale toiduvõrgustiku eestvedajad on ise äärmiselt 

optimistlikud, et selline toiduvõrgustik on see, mis päästab meid, kui tekib vajadus ehk 

näitab tarbijale, et Eesti riigi väikeetootjad suudavad vajadusel ära katta kodumaise 

nõudluse.  

 

Töö uuritavaks probleemiks on,  kas ilma vahendajateta ülesehitatud toiduvõrgustikul on 

olemas potentsiaal pikema ajalisemakas tegevuseks ja kasvuks. 

Töö eesmärgiks on selgitada kodanikualgatusel tekkinud otsemüügi toiduvõrgustike  

arengu käiku ja selle jätkusuutlikuse potentsiaali Eestis.  

 

Töös püstitatud eesmärgi saavutamiseks on seatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Üldistada erinevate jaotuskanalite iseärasused ja võimalused. 
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2. Üldistada kohaliku toidu mõiste ja selle suhe tarbijaga. 

3. Määratleda, millised kohaliku toote tunnused on tarbija jaoks tähtsad 

4. Viia läbi intervjuud OTT liikumise eestvedajatega. 

5. Üldistada intervjuude tulemused ja ning teha järeldusi OTT- liikumise jätkusuutlikuse 

kohta. 

 

Bakalaurusetöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk käsitleb töö teoreetilist poolt. 

Defineeritakse  jaotuskanalite olemust, kirjeldatakse erinevaid jaotuskanali funktsioone, 

vaadeldakse, milline on kohaliku toidu kvaliteet ning roll kaasajal. Lisaks kirjeldatakse ka 

Euroopa Liidu poolt tehtud pingutusi, võitlemaks arengumaade odavate ja halva 

kvaliteediga toodete vastu. 

 

Lõputöö teises peatükis antakse ülevaade varasemate uuringute põhjal elanike 

ostukäitumisest, mis puudutab tarbija jaoks olulisi toidukauba tunnuseid  ning  kajastatakse 

ja analüüsitakse viie erineva OTT-i toiduvõrgustiku eesvedajatega tehtud intervjuusid. 

Teises peatükis kajastatakse ka autori järeldusi ja ettepanekuid, mis  tulenevad  analüüsitud  

materjalidest ning OTT-ide eestvedajatega läbiviidud intervjuudest saadud vastustest. 

 

Autor väljendab oma tänu  neile OTT-ide eestvedajatele,  kes võtsid vaevaks aidata autorit 

bakalaurusetöö empiirilise osa koostamisel, nõustudes personaal intervjuudega. Autor 

tänab Anu Juhanit, Meeli Tederit, Ville Vallastet, Ele Elavit ja Karen Allast. 
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1. LÜHIKESTE JAOTUSKANALITE AKTUAALSUSE TÕUS 

PÕLLUMAJANDUSTURUNDUSES KÄESOLEVAL 

SAJANDIL 

 

1.1. Jaotuskanali käsitlus turunduses 

 

Jaotuskanali käsitluse protsessis on  suur  hulk osalejaid.  Igal jaotuskanalil on algus ja 

lõpp. Jaotuskanal saab alguse tootjas ja lõpplüliks loetakse lõpptarbijat. Kuidas ja millised 

funktsioonid ning vahendajad on töötavaks tarneahelaks vajalikud, selgitatakse välja selles 

peatükis. 

 

Turundus on sotsiaalne  protsess, kus tootjad ja tarbijad, olgu nendeks siis kas indiviidid 

või grupid saavad turule tuua oma tooteid või teenuseid ja kus tarbijad saavad osta või 

vahetada, seda mida nad vajavad või soovivad. Tihtipeale arvatakse, et müümine ongi 

turundus, tegelikult on see vaid turunduse jäämäe tipp, kuid müümine on üks tähtsaimaid 

jaotuskanali funktsioone. Kui toote müüja uurib põhjalikult  tarbija vajadusi, arendab 

tarbijale hea hinnaga meeldiva  toote ning  reklaamib selle  saadavust siis on toodet tänu 

erinevatele jaotuskanalitele väga kerge müüa. (Kotler, Armstrong 1987: 6) 

Nüüdisaegne jaotuskanal saab alguse tarbijast, sest tarbija on see, kellele tahetakse 

pakkuda võimalikult sobilikku lahendust ehk ostja on toote sihttarbija ning 

turundustegevus on suunatud just talle. Aastasadu on ettevõtte jaoks olnud tähtis 

ressursside olemasolu ja võimalus valmistada neist toode, kuid tänapäeval peab selle mõtte 

ümber keerama ja lähtume hoopiski sellest, milline on tarbija nõudlus ja ostujõud. Rando 

Rannust, leiab oma artiklis „Maagiline tarneahela juhtimine” , et viimase aastakümne 

jooksul on toimunud suured muutused ka konkurentsis, kus omavahel ei konkureeri ainult 

ettevõtted, vaid terved tarneahelad. Otsides oma tootele sihtgruppi, tuleb alati arvestada 

sellega, et tarbija ei osta toodet, vaid lahendust oma probleemile ja kauba omadused  

pakuvad lahendust tarbija murele, läbi oma väärtuste ja kasude. Kokkuvõtvalt võib öelda, 
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et igale tootele peab leiduma oma sihtgrupp, kelle jaoks on sobiv pakutav omaduste, 

kasude, väärtuste kooslus. (Ohvril 2010: 125) 

Tootjate ja lõpptarbjate vahelisi ajalisi, omandilisi ja ruumilisi lahknevusi ning lõhesid on 

võimalik seljatada hulgi- ja jaekaubandusliku tegevusega. Jaotuskanaliga seotuid tehinguid 

saavad iseseisvalt sooritada tootja, hulgimüüja, jaekaupmees ja ka lõpptarbija, kas siis 

osaliselt või tervikuna. Alati ei ole aga vahendajatest mõistlik loobuda, kuna nad on omal 

alal tõhusamad, kui seda on näitseks lõpptarbija. Vihalem (1997: 282) on samuti 

arvamusel, et tänu spetsialiseermisele ning võimalusele jaotada kulud klientide vahel, 

tullakse toime väiksemate kuludega ja kiiremalt. Omades aga oma jaotuskanalit, on 

positiivne aspekt see, et osa turustustuludest laekub tootjale endale, seega turustuskanalit 

valides peab tootja ja tarbija mõistma kanali olemust ning seda mõjutavaid tegureid. 

(Ohvril 2010: 60)  

 

Jaotuskanali põhiülesandeks on liigutada kaupa nii, et see jõuaks tootjalt tarbijani, selle 

täitmiseks on ahelal aga mitu erinevat ja vajalikku funktsiooni.  

1. Uurimistöö – tuleb koguda vajalikku informatsiooni kauba vahetuse planeerimiseks.  

2. Müügikampaania – arendada ja reklaamida pakkutavat kaupa.  

3. Leida kontakt ja suhelda potentsiaalsete tabijatega. 

4. Tuleb leida sobiv pakkumine tarbija jaoks, vajadusel seda muuta (siia alla kuulub 

tootmine, sorteerimine, kokkupanek ja pakkimine). 

5. Läbirääkimised – tuleb jõuda kokkuleppele hinna ja teiste tingimuste suhtes, et tehing 

üldse toimuks. 

6. Transport –  millega toimetatakse kaup punktist A punkti B  

7. Finantseerimine –  vajaliku kapitali leidmine,  tarneahela kulude katmiseks  

8. Riskivõtt, et kogu ahel toimiks algusest lõpuni 

 

Esimesed viis funktsiooni aitavad tehingut lõpetada  ja viimased kolm aitavad  täiendada 

valmis tehingut. Kõikidel funktsioonidel on kaks ühist joont, esiteks spetsialiseerudes 

ühele tarneahela tegevusele on tulemus alati parem ning kõiki funktsioone on võimalik 

liigudata ühelt tarneahela liikmelt teisele. Kauba tootja, täites ise kõiki tarneahela 

funktsioone suurendab oluliselt  oma kulusid ning selle tõttu suureneb ka toote  

lõppväärtus, kuna tootjal on vaja oma kulud katta, kui aga suunata mõned tegevused 
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vahendajale siis vähenevad  tootja kulutused ja hinnad on madalamad. Toote lõppväärtus 

suureneb siiski mõnevõrra, sest vahendaja peab hinnale lisama ka enda töötasu. Kõik 

kohustused tuleks ära jagada vastavalt tarneahela liikmete oskustele ja teadmistele, nii, et 

nad kes suudaksid neid täita kõige tõhusamalt ja võimekamalt, et tarbijate rahulolu 

kaubaga oleks oleks garanteeritud.  (Kotler, Armstrong 1987: 326) 

 

Harjumuspärane jaotuskanali süsteem, koosneb iseseisvatest tootjatest, jae- ja 

hulgimüüjatest. Kõik osalised tegutsevad  üksinda, mitte tervikuna ning kõigi eesmärk on 

suurendada iseenda kasumit, isegi kui see tervikuna vähendab süsteemi teenitavat kasumit. 

Mitte ühelgi kanali liikmel ei ole terviklikku ega ka osalist kontrolli tarneahela teise liikme 

üle. Suurelt kasvab praeguses kanalite dünaamikas vertikaalne jaotuskanal, kus tootjad, 

jae- ja hulgimüüjad  tegutsevad kui ühtne süsteem. USA Tennesse osariigi ülikooli 

doktorid on publikatsioonis „ Game-Changing trends in supply  chain” arvamusel, et 

selline süsteem on kasulik kõigile, kuna see aitab hoida kulusid ja kauba kvaliteeti kontrolli 

all (Stank jt 2013). Süsteemi liikmetest on üks nii-öelda kapten, kellel on osaline või täielik 

kontroll kogu süsteemi üle, igaüks nendest liikmetest võib olla juhtpositsioonil. 

Vertikaalne  jaotuskanal sai alguse induviduaalselt tegutsenud tugevatest liikmetest, kes 

soovisid kontrollida kanali käitumist ja eemaldada kõik  konfliktid, mis tekkisid kui 

indiviidid soovisid vaid tagada oma kasu. Ameerika Ühendriikides on selline jaotuskanal 

väga dominantne,  seda kasutab 70-80% turundusest.  (Kotler 2003: 522) 

 

Jaotuskanalit saab ka kirjeldada vastavalt vahendajate arvule. Iga tarneahelasse juurde 

kaasatav vahendaja, kes aitab toimetada toote tarbijani, on omaette kanali  tase. 

Põllumajandusturunduses võib kasutata mitmeid erinevaid jaotuskanaleid (joonis 1.)  

1. Otse tootjalt lõpptarbijale, mille tulemusena tekib, otsene turustuskanal, kus puuduvad 

vahendavad  liikmed. 

2. Kaasata tarneahelasse ainult edasimüüja. 

3. Kasutada hulgi- ja jaemüüja teenuseid. 

4. Kõige pikem tarneahel oleks tootja, hulgimüüja, edasimüüja, jaemüüja ja siis alles 

tarbija 

(Kotler, Armstrong 1987: 328) 
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Joonis 1. Erinevad jaotuskanalid. Allikas: Kotler, Armstrong 

 

Vahendajaid saab kategoriseerida mitmel viisil. Üks  võimalus on nad  jagada, 

vahendajateks, kes ostavad toote omandiõiguse tootjalt või mõnelt teiselt vahendajalt ning 

müüvad toodet ise ja on neid, kes on lihtsalt vahendaja rollis, müües toodet tootja nime alt. 

Vahendajad, kes ostavad toote enda omandisse, saab käsitleda kui tarbijat, kelle vajadused 

ja soovid tootja täitma peab, samuti on neil õigus võtta vastu toodet puudutavaid otsuseid. 

Sellised vahendajad jagunevad omakorda veel kaheks, need, kes tegelevad hulgi- ja 

jaemüüjatega ning need,  kes tegelevad tarbijatega. Vahendajad,  kes toodet enda 

omandisse ei võta, vajavad rohkem  tuge ja juhtimist, sest nad ei ole nii pühendunud 

tootele ja üleüldiselt võtavad palju väiksema riski, sest nad ise ei paiguta oma ressursse 

tootesse. Selliseid vahendajaid kutsutakse agentideks. Agent on ametis vaid teatud 

perioodil, lepingus on sätestatud tema õigused ja kohustused, millest üks on tellimuste eest 

vastutamine. Agendid helistavad  hulgimüüjatele, kellelt koguvad  tellimusi ja korraldavad 

transporti. Agentide teenuseid kasutatakse enamasti rahvusvahelises turunduses, kuid neid 

rakendavad ka väiksemad etteõtted, kellel ei ole võimalust ega vahendeid müüa oma 

tooteid või teenuseid üle riigi. Neid teenuseid kasutavad samuti need ettevõtted, kellel on 

turul vaid paar toodet. Agentidele kehtivad seadused on küll riigiti erinevad, kuid on ka 

seadusi, mis kehtivad kõikjal: 

1. agent ei tohi osta kaupa kokkulepitud hinnaga ja siis seda edasi müüa kõrgema hinna 

eest, ilma tootja teadmata ning loata, teisisõnu agent ei tohi sõlmida tehinguid tootja 

selja taga. 

2. agendid peavad  lähtuma kokkulepitud  konfidentsiaalsusest ega tohi levitada seda 

infot, mis on sõlmitud tootja (vastutav isik)  ja agendi vahel. 
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3. toote kvaliteedi ja õigsuse eest on vastutav tootja ning juhul kui tekib kaebus peab 

tootja hüvitama kõik tarbija esitatud nõuded. 

(Blythe 2006: 678) 

Valides jaotuskanalid, kuhu on kaasatud erinevad vahendajad, saab probleemiks tootjate 

kasumi vähenemine ja toote üle kontrolli kaotamine. Tootja on halva turukonjuktuuri 

tingimustes nõrgeim lüli, mis tähendab, et ta kaotab hinnas  kõige rohkem, kuid 

turumarginaalis kõige vähem kannatab kaubandus (Josing 2015). Turustuskanalid, milles 

on palju erinevaid müügifunktsioonide esindajaid, tahavad kõik kasu teenida. 

Turustukanali iga tasandi osavõtjate turusuhteid saab vaadelda turundusmarginaalis. 

Turundusmarginaal on kõige paremini mõistetav kui tootja- ja jaehindade vahe. 

Turundusmargiaal näitab erinevaid turustusega kaasnevaid kulusid : ladustamine, transport, 

töötlemine, hulgimüük, jaemüük jne. Tiiu Ohvril (2010: 23) määratleb, et 

turundusmarginaal näitab erinevate funktsioonide kasutamisest tulenevat vahet 

tootjahindade ja jaehindade vahel, tahetakse näha, millised on turundusteenustele tehtavad  

kulutused. Peamised muutused on põhjustatud  nihetest turu nõudluses, saaduste 

pakkumisest ning turusisendite hindadest. Arvestatavad tegurid võivad olla veel ajavahe 

pakkumises ja nõudluses, turujõud, risk, tehnoloogia muutumine, kvaliteet, ruumilised 

tegurid ning erinevate toiduketi osaliste tingimisjõud. (Ohvril 2010: 24) 

Näitamaks, kui suur on vahe tootja- ja jaehindade vahel toob  autor  näite 2009 aasta 

Postimehest: Siiri, Erala: Põllumeeste arvates peaksid toidukaubad praeguste vilja, 

toorpiima ja liha kokkuostuhindade juures olema odavamad. Näide: Põllumehi ja 

põllumajandustöötlejaid ühendava Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) juhataja 

Roomet Sõrmuse arvates on jaehinna ja tootjahinna suured erinevused praegu 

võtmeküsimus. Rukki hind moodustab leiva hinnast viis protsenti ja hoolimata vilja 

kokkuostuhinna kukkumisest tõuseb leiva hind jätkuvalt. Leiva kilohind kaupluses ulatub 

pea 30 kroonini, samas makstakse põllumehele rukki eest vaid veidi rohkem kui kroon 

kilogrammist. Sõrmuse sõnul ei kajastu tootjahindade langus poeletil piisavalt ning see 

takistab nõudluse kasvu ja turgude kosumist. ...(Erala 2009) 

Autori toodud  näitest näeme, et kui poes maksab kilo leiba 30 krooni siis põllumees saab 

sellest natuke rohkem kui ühe krooni, mis moodustab hinnast umbkaudu  4%. Autor on 

arvamusel, et see protsent saadavast tulust on liialt väike ning see näide toetab tootja 

vajadust vähendada vahelülisid, et suureneks tema kasum.  
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Autor  toob veel ühe näite Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud  uuringust „Probleemid 

toidukaupade tarneahelas”, kus on ka väljatoodud  hinnamarginaalid piima tootmisel 

tootja,  töötleja ja müüja vahel. (joonis 2.) 

 

Joonis 2. Hinnamarginaalid purepakendis 2,5 protsendilisel piimal, aastatel 2007-2014 

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut 

Näitest saame välja lugeda, kui palju on juurdehindlus suurenenud võrreldes aastaid 2007-

2014.  Liiter  toorpiima maksis 2007. aastal  0,18 eurosenti, töötleja hinnamarginaal oli 

0,22, kaubanduse marginaal 0,09 ja käibemaks 0,07 eurosenti/ liitri kohta, seega  oli 

toorpiima juurdehindlus 0,38 eurosenti/ liitri kohta ehk 67,86%.  Toorpiima liitri hind 

2009. aastal langes 0,02 eurosendi võrra ehk 0,16 eurosenti/liitri kohta, kuid sealt edasi 

jälle tõusis. Hinna tõusu põhjustas majanduskriisi järgne kahjude katmine ning piima 

eksport Lätti ja Venemaale. Toorpiima hind 2014. aastal oli võrreldavate aastate kõrgeim. 

Esimeses kvartalis oli toorpiima liitri hind 0,29 eurosenti,  töötleja hinnamarginaal oli 0,22, 

kaubandus hinnamarginaal 0,15 ja käibemaks 0,14 eurosenti/ liitri kohta. Teises kvartalis 

suurenes töötleja hinnamarginaal 0,02 eurosendi võrra, mis tõstis ka piima lõpphinna 

võrreldavate aastate kõrgemaks ehk poeleti hind oli 0,82 €/l. Neljandas kvartalis kukkus 

toorpiimahind tagasi 0,18 eurosendini liitri kohta aga töötleja hinnamarginaal suurenes 

0,32 eurosendini liitri kohta. Aasta lõpuks oli letihind 0,80 €/l,  juurdehindlus toorpiimale 

oli 0,62 €/l kohta ehk  77,5% . Seega saame väita, et kuigi piima liitri hind on aastatega 

9,64%  tõusnud siis toorpiima tootja kasum  liitri kohta ei ole suurenenud 
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1.2. Kohaliku toidu kvaliteet, eriomadused ja roll kaasajal 

 

Iga riigi toitumiskultuuril on tähts osa rahvuskultuuris ja igal rahval on just talle omased ja 

iseloomulikud rahvuslikud toidud. Et söömine on osa inimese iga päeva elust siis saavad 

kohalikest omapärastest maitseelamustest osa nii kohalikud elanikud kui ka turistid. 

Kohalikud toidud ja toiduained vajavad laialdast tutvustamise ja väärtustamist, sest see 

kasvatab riigi populaarsust ja mainet, mis aitavad luua majanduslikku efekti. See omakorda 

aitab kaasa kodumaise toiduainetööstuse edenemisele ja annab tootjatele võimaluse 

sisendea välisturule. (Eesti toidukultuur) 

 

Maailma turundussüsteem  peab pidevalt arenema, kuna kvaliteet muutub tarbija jaoks üha 

tähtsamaks, samuti suureneb tarbija nõudlikkus ja tähelepanelikkus kauba omaduste ja 

välimuse suhtes. Tarbijad nõuavad kauba kohta rohkem informatsiooni, soovitakse teada 

toidu päritolu ja ohutuse kohta, lihatoodete puhul oodatakse infot loomatervishoiu kohta 

ning samuti tahetakse infot toidu tervislikkusest. (Ohvril 2010: 22) 

 

Maailmaturul levivad arengumaade odavad tooted  lisavad  survet Euroopa Liidu 

tootjatele, kes loodavad, et arenenud riikide turgudel saab toote kvaliteet 

konkurentsieelistavaks tooteomaduseks. Euroopa Liit on ära teinud suure töö, töötades 

välja kaubakvaliteeti puudutavad õigusaktid, mis on sisse toodud toiduketi igale tasandile, 

et tagada toiduohutus ja tootmisprotsesside läbipaistvus. Suurem osa 

põllumajandustootjaid ja -töötlejaid on juba teinud vajalikud lisainvesteeringud. Teine 

toote kvaliteeti puudutav aspekt on toote omandused. Tarbijale on tähtis teada  näiteks, 

milliseid tootmistehnoloogiaid tootja kasutab ja kas tootel on traditsioonilisi 

maitseomadusi. Seega töötati Euroopa Liidus välja roheline raamat, kuhu  pandi kirja 

põllumajandustoodete kvaliteeti puudutavad tootmisstandardid, kvaliteedikavad                   

ja tootmisnõuded. Selle raamatu kirjutamise juhtmotiiv tuleneski tarbija suurenendud 

tahtest tunda  oma tarbekaupa. Raamatusse lisati ka kvaliteetse toidukauba garantiimärgid 

(joonis 3.) . (Conclusions from the... 2009) 
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Joonis 3. Euroopa Liidu loodud kvaliteetse toidukauba garantiimärgid. Allikas: Geographical 

indications... 2008 

 

1. PDO (Protected Designation of Origin - Kaitstud Päritolu) 

2. PGI (Protected Geographical Indication - Kaitstud Geograafiline Tähistus) 

3. TSG (Traditional Speciality Guaranteed – Garanteeritud Traditsioonilne Omapära) 

 

Tarbijatele, kes eelistavad neid tooteid, millel on eriomadused ja erilised tootmismeetodid 

on tähtsad ka järgmised soovid: 

1. üles ehitada suhet kohalike põllumjandustootjatega ning eelistada hooajatooteid, mis on 

looduslikud ja ühiskonda säästvad; 

2. võidelda kliimamuutuste vastu, kindlustada bioloogilist mitmekesisust ning 

pareminihallata ja kasutada loodusvarasid; 

3. tagada toiduainete toiteväärtus; 

4. tagada tootjate ja töötajate sotsiaalne ja majanduslik kindlus, anda neile lisakindlust 

olla isemajandav; 

5. garanteerida loomade heaolu, et turustamisel oleks järgitud miinimumnõuetest 

rangemaid nõudeid. 

(Green Paper 2008)  

 

Kohaliku toidu all mõtlevad tarbijad alati värsket ja tervislikku toitu, tootjad, kasutavad 

loodust  säilitavaid tootmismeetmeid. Selleks, et kohalik toit oleks tarbijale kättesaadav 
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ning, et arendada ja toetada kohalikku põllumajandust ongi loodud vastav süsteem. 

Farmeritele annab see võimaluse säilitada toote hinda ning tarbija saab mitmekesistada 

oma roa valikut, samal ajal vähendades toidukilomeetreid ja hoida kokku oma energiat. 

(Ilbery, Maye 2004)  

Kohalik toit on ühes geograafilises piirkonnas toodetud, töödeldud ja müüdud toit. 

Kohaliku toidu süsteemide alla kuuluvad näiteks: turg, kauba müük taluväravatest, värske 

kauba koduuksele toimetamine või mingis kindlas kohas üleandmine. Kohaliku toidu 

jaotuskanalis olevad toidud on kasvatatud ja turustatud tarbijale lähedal, kõik need tooted 

on eristatavad oma kvaliteedi, päritolu ja omaduste poolest, süsteemis olevad toidud on 

harva töödeldud. Praegu puudub õiguslik definitsioon kohalikule toidule ja ka 

geograafilisele ulatusele „kohalik”, seega peab tarbija ise endale selgeks tegema, mis on 

tema jaoks kohalik toit ja mis mitte. USA-s korraldatud uuringul vastasid 50% 

küsitletutest, et nende jaoks on kohalik toit see, mis on toodetud nende kodust kuni 160 

kilomeetri kaugusel ja 37% vastanutest ütles, et nende jaoks on kohalik terves osariigis 

toodetud toit. Emori uuringus 2011.aastast selgus, et eestlaste jaoks on kohalik toit, mis 

tuleb otse tootjalt ning on ostetu talust või turult.  (Voog, Sarv 2012). Hinnang piirkonnale, 

kus üks ala lõppeb ning teine algab on veel subjektiivne ning see sõltub konteksist ja 

eesmärgist. (Local & Regional... 2008) 

Kohaliku toidu eelistamine on äärmiselt tähtis, sest sellega toetatakse piirkondliku 

majandust, aidates kaasa uute töökohtade loomisele ning  toiduainete tootmisele. 

Kohalikku toidusüsteemi toetamine suurendab põllumeeste sissetulekut ning elavndab 

maapiirkondade majandust. Traditsiooniliste, omapäraste ja hooajaliste toodete 

soetamisega suurendatatkse ka sotsiaalset ühtekuuluvust, mis väiksele riigile nagu Eesti on 

vägagi kasulik. Emori 2011.aasta uuringust selgus, et kõige rohkem eelistatakse 

kodumaiseid tooteid köögiviljade, piimatoodete ja lihatoodete kategoorias (Voog, Sarv 

2012). Kohaliku toiduainel CO2 (süsinikdioksiidi) on ökoloogiline jalajälg keskkonnas on 

väiksem kui samalaadsel imporditud kaubal. (Regioonide komitee 2011) 

Eesti rahva kulutused  toidule 2010. aasta jooksul olid ligikaudu 1,1 miljardit eurot, millest 

40%  moodustasid importtoiduained. Selleks, et suurendada tarbija nõudlust aga kohaliku 

toidu järgelegi tuleb rõhutada selle tervislikkust. Teadlaste sõnul peaks meie 

põhitoiduained olema pärit meie ümbert, kuna meie ainevahetus on sellega paremini 

kohanenud. Teiseks põhjuseks,  miks tuleks tarbida kohalikku  toitu on see, et mida 
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kaugemalt on toit pärit, seda rohkem on seda keemiliselt töödeldud. Harjumuspärane 

maitse ja värskus on tarbija jaoks ära tuntava kodumaise toidu iseloomustaja. (Voog, Sarv 

2012). Kvaliteetne tooaine on tervisliku toitumise alus, kuna see on värske, kahjulike 

lisaaineteta ja vähe töödeldud. (Rosenberg 2011) 

Eestis korraldatud  uuringute põhjal, saab väita, et eestlane eelistab kodumaiseid tooteid,  

kuid see võib Euroopa Liidu tingimustes kiiresti muutuda, sest meie turule lisandub tihti 

uusi, huvitavaid ja parema hinnaga välismaiseid tooteid, mille eristamine kodumaisest võib 

olla keeruline. Emori 2011. aastal korraldatud uuringus, väitis 60%  1007 vastanust, et nad 

ostsid enamjaolt kodumaiseid tooteid (Voog, Sarv 2012) ). Aastatega võivad muutuda 

inimeste elutempo, unistused ja eesmärgid, kuid toidud, mida eestlane soovib lauale panna 

on siiski kodumaised ja traditsioonilised. (Eesti toidukultuur) 

Eesti üks tähtsamaid tööstusharusid on toiduainetööstus, seega on 

Põllumajandusministeerium koos teiste partnerite ja riigiasutustega väljatöötanud 

arengukava „Eesti toit”, mille peamine eesmärk oli uurida toidu tootmise, töötlemise ja 

turustamise ning suurendada välistarbija rahulolu toidukaubaga. Lõpparuande koostamisel, 

pidi aga Põllumajandusministeerium tunnistama, et eesmärgid olid liiga laialdased, 

mistõttu  jäid teatud  tasemed saavutamata.  Tulemusi kasutati aga ära 2014.aastal, kui 

koostati uus arengukava „Eesti toit 2015–2020” . 

 

Uue arengukava eesmärkideks on edastada läbi  turundustegevuste Eesti toidu lugu, meie 

toidukultuuri väärtused ja näidata, et toidukultuuril on ühiseid pidepunkte ka teiste 

valdkondadega. Samuti tahetakse näidata, et eestlaste enda jaoks on meie toidukultuur 

väga kõrgelt hinnatud ning seda kõike soovitakse jagada ka välistarbijatega. Eesti toidu 

tutvustamiseks on välisriikides läbi viidud tegevusi, mis on loonud  positiivse kuvandi 

meie toidusektorist ning avanud uksi ekspordi ja uute turgude leidmiseks. Arengukava 

tegevus jaguneb kolmeks:  

1. Eesti toidu ja toidukultuuri edendamine ning tutvustamine Eesti tarbijale 

2. Eesti toidu ja toidukultuuri tutvustamine välistarbijale 

3. Eesti toidu ja toidukultuuri tutvustamine lastele ja noortele 

(Eesti toit 2015-2020) 
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Arengukava „Eesti toit 2015-2020” visioondokumendi vajadus peitub nii majanduse, 

julgoleku kui ka kultuuri kontekstis. Teadmine, et me suudame ise toitu toota annab meile 

kindluse, et saame hakkama ka kriisiolukordades ja keerulistel aegadel. Teiseks põhjuseks 

võime tuua, et toidukultuur on iga riigi visiitkaart, tänu millele, saame me oma riiki 

lähemalt tutvustada, samal ajal riigi kuvandit positiivsemaks luues. Statistikaameti 

andmetel moodustas 2013. aastal toidukaupade ja põllumajandussaaduste eksport 10% 

koguekspordist, mis näitab, et meie toidukaubad on vägagi konkurentsivõimelised ja nende 

vastu on huvi ka teiste riikide turgudel. (Eesti toidukultuur) 

Toiduliidu 2015. aastakonverentsil sõnas põllumajandusminister Urmas Kruuse  järgmist: 

„10 aasta pärast võiks Eesti olla maailmas tuntud kui hea, kvaliteetse ja hinnalise toidu 

maa. Eeldused selle saavutamiseks on Eestil olemas – suurepärane looduskeskkond, 

kvaliteetne tooraine ja nutikad inimesed.“ Minister rõhutas, et siht tuleb eelkõige seada 

müügile, et tuua  juurde raha ja tööd nii toiduainete sektorisse kui ka maaellu.  Me peame 

hakkama edasi viima kujutluspilti  Eesti toidu, et saaksime selle maailmakaardile kanda. 

Konkurentse edestame , mitte mahutootmise vaid toote eriliste omaduste ja kvaliteediga. 

(Volmer 2015) 

Kohaliku toidu eelistamine annab tarbijale nii rahulolu, hea tervise, suurema teadlikuse 

söödava toidu kohta ja lisaks säästab see eelistus ka loodust. Kohaliku toidusüsteem aitab 

suurendada põllumehe sissetulekut ning samuti aitab kaasa riigi majanduse edendamisele. 

Eelistades kvaliteetset kohalikku toitu võidavad sellest kõik.  

 

1.3. Lühikesed jaotuskanalid ja nende olemus 

 

Kohalike lühikeste jaotuskanalite olemasolu on suuresti abiks tootmisega tegelevatele 

väikeettevõtetele ja piirkondlikele omavalitsustele. Lühikesed jaotuskanalid suurendavad 

tarbija usaldust ostetava kauba suhtes, kuna koostöö tootjaga on otsene ning tootjale on see 

võimalus vajadusel kohandada toodet vastavalt tarbija vajadustele. 

Otsest lühikanalit saab defineerida kui ilma vahendajateta turustuskanalit, toode liigub otse 

tootjalt tarbijale, kasutamata jae- või hulgimüüjaid, samal ajal suurendades tootja enda 

kasumit. Vahendajate puudumine aga tähendab seda, et tootja peab ise suutma täita kõiki 

vajalikke ülesandeid, mida muidu täidaksid vahendajad, kaasa arvatud transpordi- ja 
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reklaamitegevuse. Tootjal peavad olema mitmed oskused, alates tootmisest kuni 

suurepärase klienditeeninduseni ning kindlasti peab tal olema motivatsioon, et teha kõike 

ise ja hästi. (Kneafsey jt 2013: 24) 

Suhtlus tootja ja tarbija vahel on otsene, mis tähendab ka seda, et tootjal on palju parem ja 

mugavam vajadusel muuta toodet ja selle pakkumist, kui oleks seda teha läbi vahendajate. 

Samuti on neil parem võimalus hinnata oma efektiivsust, sest tagasiside tuleb otse tarbijalt. 

(Sealsamas: 24) 

Kaudne lühikanal toimib aga tootja, vahendaja ja tabija vahel, see tähendab, et toode liigub 

tootjalt otse jaemüüjale ja sealt edasi lõpptarbijale (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Lühike ja pikk jaotuskanal. Allikas: Hendrikson 

 

Tihti kasutatakse otsemüügiks interneti teenuseid. Ettevõtted, kes kasutavad internetti oma 

toodete reklaamimiseks ja müümiseks, on otsemüüjad. Interneti kasutamise osatähtsuse 

kasv on olnud astronoomiline: kauba ostmine ja tellimine interneti vahendusel on saanud 

tähtsaks osaks tervest jaemüügist ja osas valdkondades, nagu näiteks reisimine, arvatakse, 

et reisi broneerimine läbi interneti saab nii tavaliseks, et reisibüroode kontorieid polegi 

enam vaja. 
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Lühikeste jaotuskanalite üheks tähtsaks osaks on toote suunamine tarbijale. Tootjale peab 

olema selge, kes on tema toote sihtgrupp, ning ta peab keskenduma oma tegevuses neile. 

Kui ta näiteks saadab oma reklaami tarbijale, kes tema toodet ei vaja, pole see üksnes 

ebamajanduslik, vaid ka saajale tüütu. Sellise jaotuskanali puhul on tagasiside saamine üks 

edu võtmetest. Tagasiside võib väjenduda kauba ostmisel, toote kohta infot küsides või 

huvis kaubavarude kohta; igal kujul saadav info tuleb vastu võtta ja alles hoida. Tootja 

jätkusuutlikkuse tagabki suuresti tarbijatelt kogutud informatsioon, mis aitab uute 

tarbijatega suhteid luua ja arendada. Iga kogutud infokild aitab tunda oma tarbija vajadusi 

ja soove ning tagab pikaajalised suhted tarbijatega.    

Lühikesed turustuskanalid on olnud turunduses juba väga pikka aega, näiteks kataloogid on 

olemas olnud üle 100 aasta, aga viimase 30 aastaga on otsemüük saanud populaarseks tänu 

arvutite hindade langusele, tehnoloogia arengule ning arenenud andmebaasidele. (Blythe 

2006: 606–608)  

Lühikestest jaotuskanalitest on praegu kõige paremini välja kujunenud otse tootjal tarbijale 

turustuskanal. Selles puuduvad kõik vahelülid, nagu näiteks toidupood, on vaid tootja ja 

tarbija. Autor toob jaotuskanali kasvust näite Ameerika Ühendriikidest. Otse tootjalt 

tarbijale jaotuskanali osa on küll USA põllumajanduses väike, kuid väga kiirelt kasvav. 

Alates 2002. aastast kuni 2007. aastani kasvas jaotuskanali müügikäive 399 miljoni dollari 

võrra (49%) ning aastatel 1997–2007 on selle sektori müügikäive kasvanud 120% ehk 660 

miljoni dollari võrra. 2007. aastal müüsid 136 800 farmerit 1,2 miljardi dollari väärtuses 

kaupa, mis moodustas 0,4% kogu põllumajanduslikult müügist tollel aastal. Kogu riigi 

keskmine ühe farmeri müügi kohta oli 8853 dollarit. (Local & Regional ... 2008) 

Tootjad  kasutavad oma toodete müümiseks kõige rohkem „Farmers’ Markets’it”, meie 

mõistes turgu, mis on avalikul territooriumil, kus farmerid kogunevad kokkulepitud 

aegadel, et müüa oma kaupa, näiteks värskeid puuvilju, juurvilju, piima ja teisi talutooteid 

otse tarbijale. Turgu võivad hallata kas talupidajad ise või valitsus, turg võib olla avatud 

kas hooajati või aasta ringi. Vahel peavad farmerid maksma tasu oma koha eest, samuti 

peavad nad ise oma kauba kohale toimetama. USA-s on farmerite arv kasvanud 1755-lt 

1994. aastal kuni 7175-ni 2011. aastal. (Local & Regional ... 2008) 

Otse tootjalt tarbijale turustuskanal jõudis Eestisse Prantsusmaalt, kus sellise 

toiduvõrgustikuga alustati aastal 2001 ning 2007. aasta lõpuks oli neid vahemikus 500–700 
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(Girou 2007). AMAP-i (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne – 

väiketalunike haldamiseks loodud assotsiatsioon) kasvutendents on suurenemas kogu 

maailmas, mis väljendub erinevate kohalike toidukaupade võrgustike loomisel. (Parot 

2015) 

AMAP on loodud kodanikualgatusel, selles puudub vahendustegevus, kuna igal tootjal on 

olemas vabatahtlik abiline, kelle ülesanneteks on sõlmida tarbijatega lepinguid ning 

kindlustada raha liikumine tarbijalt tootjani. Kõik tarbijad peavad kuuluma juriidilisse 

seltsi või MTÜ-sse ning lepingu alusel peavad  nad olema ühe seltsi liikmed vähemalt 

aasta ja tarbima oma seltsi tootjate toodangut, sest see tagab talunikule kindla sissetuleku 

ning motiveerib teda tootma. Kauba eest tasumine käib kas iga kolme kuu, kuue kuu või 

aasta tagant. Ühte sellisesse kanalisse kuulub umbkaudu kümme orgaaniliselt tootjat ja 

nende toodetel on 100–200 tarbijat. (Pintmann 2009) AMAP tagab Prantsusmaal toote 

orgaanilisust tõestava sertifikatsiooni ning usaldatavuse. (Girou 2007) 

Prantsusmaa talunike jaoks suurim positiivne aspekt on turvalisus ja fikseeritud hind, kuna 

tootja sissetulek ei sõltu turuhinna kõikumisest. Nimetatud aspekt pakub rahulolu ka 

tarbijale, sest nende jaoks on talunike jätkusuutlikkus sama tähtis kui oma toidulaua 

katmine. Tootjatele seevastu on tähtis ka see, et tarbijad omavahel suhtlevad. AMAP on 

olnud nii mõnelegi talunikule ajendiks mahetootmise alustamisel, samuti on AMAP 

aidanud juba mahetootmisega tegelevatel tootjatel areneda ja kasvada. (Pintmann 2009) 

AMAP-i üks solidaarsusprogrammi osa on talgud, kus tarbijad saavad käia taludes 

abistamas ning ületootmise korral ise endale saaki korjata. Tarbijad, kes käivad niimoodi 

abis, ei ole päris tavalised tarbijad, vaid teisiti mõtlevad inimesed, ning positiivne on see, et 

kogukonnasiseselt nende inimeste arv aina kasvab. Tootjatele on tähtis seegi, kui tarbijad 

omavahel suhtlevad. (Pintmann 2009) 
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1.4. Eesti OTT-id ehk otse tootjalt tarbijale toiduvõrgustik 

 

Iga päevaga kasvab kohaliku toidu võrgustiku teema aktuaalsus ning populaarsus. Eestis 

kõige tuntumad otse kanali kasutajad on OTT-id. Mis aga on OTT-id? Otse tootjalt 

tarbijale toiduvõrgustik on Eesti erinevates piirkondades tegutsev kodanikevõrgustik, mis 

organiseerib kaubavahetust tootjate ja tarbijate vahel vahendustasu võtmata. Kaupa 

vahetatakse tootjate ja tarbijate vahel üldjuhul üks kord nädalas, kokkulepitud  kohas. 

Toote eest tasub tarbija otse talunikule kas perioodiliselt või sõlmitud lepingu alusel. 

Viljandi OTT-i ühe eestvedaja Anu Juhani sõnul toimib leping aga vaid siis, kui see 

järgneb prooviajale, s.t et tarbija peab saama esmalt proovida erinevate tootjate pakutavat 

kaupa ja seejärel võib jääda kindlaks oma lemmikule. Kohtumised on lühikesed, umbes 

tund aega, hoides kokku nii taluniku kui ka tarbija aega. Sellised kohtumised erinevad 

turust, sest enamasti on tarbija poolt kindel kaup ja selle kogus ette tellitud. (Eesti OTT 

koduleht) 

 

Eesti toiduvõrgustik OTT sai alguse Sirkka Pintmannist ja tema koostööpartnerist Irina 

O'Connellist, kui nad otsustasid, et soovivad  pakkuda oma lastele rohkem ehtsat 

kodumaist toidukraami. Iga nädal suunduti kaks kuni kolm korda Tallinna linnapiiri äärde, 

kus olid kokku lepitud kohtumised talunikega. Algselt telliti kaupa vaid iseendale, kuid 

hiljem selgus, et sellise teenuse soovijaid on nii palju, et ühe sõiduauto peale kogu kaup ära 

ei mahtunud. Pakutavat kaupa oli mitmest kategooriast ning et asja kergemaks muuta, 

loodi veebileht Maakaup.ee, kuhu pandi kirja kõik võimalikud tellitavad kaubad ja 

huvitavad retseptid. Samal ajal kui asutati Maakaup.ee, käidi Prantsusmaal uurimas 

samamoodi toimivat toiduvõrgustikku AMAP. Saadud innustus oli niivõrd suur, et paari 

kuu pärast algatati Kuusalu vallas toiduvõrgustik OTT, 2010. aastal liitus Raasiku OTT 

Arukülas, Viljandi OTT 2011. aastal Viljandis. Nüüdseks on Eestis 12 OTT-i (joonis 5) 

(Eesti OTT koduleht). 
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Joonis 5. Eesti OTT-toiduvõrgustike paiknemine Eestimaa pinnal, OTT võrgustikud on 

märgitud kollasega.  Allikas: Kohaliku toidu võrgustik 

 

Aastal 2014 loodi Eesti OTT liit, mis on toetusüksuseks kõikidele olemasolevatele ja alles 

alustavatele OTT-idele. Liit pakub nii juriidilist kui ka tehnilist abi ning aitab ka turundust 

puudutavates küsimustes ja probleemides. 

OTT-ide mõtteviisi aluseks on teadmine, et tarbides ning süües kodukohas üles kasvatatud 

toitu ja toodetud kaupu, pole see üksnes keskkonnasõbralik eluviis ning väheste 

toidukilomeetritega, seega väiksemate kulutustega väga värskelt kätte saadud toit, vaid 

kohaliku kauba eelistaja toetab ka kohalikku majandust, mis seeläbi pakub  tööd  

kohalikule elanikule. (Lamrub 2014) 

 

Kuidas võidab OTT tarbija?  

1. Lõpptarbija  teab ja tunneb oma toidu päritolu ja isikuid, kes talle selle toote 

kasvatasid. 

2. Otse tootjalt ostes, kaob vahendustasu, mis tagab õiglasema hinna tarbijale ja annab 

võimaluse tasuda talunikule õiglast tasu. 

3. Tarbija saab anda tagasisidet kauba kohta, et tootja vajadusel saaks omalt poolt 

pakutavat kaubavalikut täiustada. 

4. Kuna kohtutmised toimuvad  nädalas korra siis see õpetab oma toidulauda planeerima, 

mis võimaldab  ka rohkem säästa. 
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5. Toit jõuab tarbijani läbi lühikese tarneahela ning on alati värkse ja puhas. 

6. Tarbija tagasiside ja iganädalane tellimus aitavad väiketootjatel areneda ja laieneda  

ning see toetab ka kohalikku elu. 

(Eesti OTT koduleht) 

 

Eesti OTT toiduvõrgustik teeb tihedalt koostööd Põllumajandusministeeriumiga, praegu on 

arutusel meede „Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamine”. Meetme eesmärk 

on kirja panna nõuded toetuse esitajale, toetatavad tegevused, nõuded projekti kohta ning 

erinevate toetuste määrad. Maksimaalne summa ühe lühikese tarneahela kohta on 200 000 

eurot, sellise meetme eelarve on 3,73 miljonit eurot. Veel kinnitamata meetmes seisab, et 

toetust saavad taotleda: 

1. põllumajandusliku majandustegevusega tegelev ettevõtja; 

2. mittetulundusühingud või tulundusühistud, kes teostavad lühikeste jaotukanalite ja 

kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste 

arendamiseks mõeldud projekte, milles tootja ja tarbija vahel ei ole rohkem kui üks 

vahendaja; 

 Autor toob meetmest välja ka mõned toetuse määrad:  

1. tehnoloogilistel lahenduste, välitelgi, haagiste ja seadmete ostmine on toetatavad kuni 

40% ulatuses, 

2. lao- ja müügipindade, haagiste ning välitelkide rent on toetatav kuni 40% ulatuses, 

3. müügi- ja laopindade parandamine on toetatav kuni 40% ulatuses 

(Joasoo, Põllumajandus...)  

 

Eesti OTT toiduvõrgustiku eestvedajatel on 2015. aasta suvel plaanis sõita külla kõikidele 

OTT-idele, et teha võrgustike toimimisest projekt-film „Kohalik tarbimine – tervendav 

mõtteviis”. Teiseks eesmärgiks on suhelda tarbijatega ning suurendada nende teadlikkust 

sellest, et kohalike tootjate arenemine sõltub suuresti tarbijate ostukäitumisest. Projekti 

õnnestumiseks on vajalik pidada iga OTT-i juures tarbijate õhtusöök, kus tootjad ja 

tarbijad istuvad ühe laua taga ning tootjad saavad tuua degusteerimiseks oma tooteid. 

Samuti tehakse lühikokkuvõte otsetarbimise arengust ja edaspidistest plaanidest Eestis. 

Toitumisnõustaja räägib, mis on vahet talutoidul ja maailma toiduturu toidul ning milline 
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on selle mõju inimese organismile. Projekti toetab Avatud Eesti Fondi vabaühenduste 

programm ning filmi valmimise tähtaeg on 5. jaanuar 2016. (Eesti OTT koduleht) 

 

Töö autori seisukohalt on Eesti OTT-idel ruumi ja tahtmist areneda ja laieneda ning see on 

ka põhjuseks, miks töö empiiriline osa koosneb OTT toiduvõrgustiku lähemast uurimisest. 
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2. OTSE TOOTJALT TARBIJALE (OTT) KUI 

SPETSIIFILINE JAOTUSKANAL 

 

2.1. Töö meetodika 

 

Empiirilise osa koostamisel on autor kasutanud sekundaarsete ja esmaste andmete 

analüüsi. Sekundaarsed andmed pärinevad TNS Emori uuringust„Eesti elanike 

toidukaupade ostueelistused ja hoiakud  2014”. TNS Emori uuringu andmetest üldistati 

tarbijale tähtsad kodumaise toidu tunnused. TNS Emori uuringu andmed töötles autor  oma 

eesmärkide saavutamiseks oma süsteemi järgi. Primaarsete andmete kogumismeetodiks 

valiti personaal intervjuud. Meetodi valik tulenes vajadusest käsitletavaid teemasid 

privaatselt ning  rahulikus tempos arutada. Personaalintervjuu on autori arvates sobiv, kuna 

selle käigus on võimalik küsimusi edasi arendada, saades lisainformatsiooni püsitatud 

uurimisprobleemide kohta ning kuna puuduvad konkreetsed kvantitatiivsed andmed, 

soovis autor nende andmete puudumise asendada OTT- liikumise eestvedajate arvamuste 

ning hinnangutega. 

Intervjuu  läbiviimiseks koostas autor kava, kuhu  pani kirja 14 küsimust, mille vastuste 

kaudu taotleti arusaamist, kust tekkis OTT-ide idee ja millised on edasised plaanid ning 

arenguprobleemid.  Kvalitatiivuuringu käigus viis autor 2015. aastal  läbi viis intervjuud 

(küsimused  Lisas 1). 

Intervjueeritavateks olid Viljandi OTT-i eestvedaja Anu Juhani, Raasiku OTT-i eestvedaja 

Meeli Teder, Kiili OTT-i eestvedaja Ville Vallaste, Rakvere OTT-i eestvedaja Ele Elav ja 

Saare OTT-i üks eestvedajatest Karen Allas. Otsene intervjuu toimus kolme eestvedajaga – 

Viljandi, Raasiku ja Kiili OTT-iga; Saare ja Rakvere OTT-iga tehti intervjuu CAPI 

(computer assisted personal interview) meetodil – arvutipõhised intervjuud vastajate 

kodudes. Otseses intervjuus lindistas autor saadava informatsiooni diktofoniga. Intervjuud 

viidi läbi vahemikus 8.05.2015–15.05.2015. Intervjuud toimusid kahe osapoole vahel, kus 

autori osapoolel oli olemas eesmärk ning selle täitmiseks olid ette valmistatud küsimused. 

Teiseks osapooleks oki OTT-i eestvedaja, kes jagas oma teadmisi, kogemusi, vastutust ja 
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mõtteviisi. Igal intervjuul oli kindel struktuur, olemus, pikkus, mis lähtusid eesmärgist. 

Intervjuuks valmistatud küsimused ja neile saadud vastused on ülimalt tähtsad, sest nende 

põhjal tehakse hilisemad järeldused. 

Eesti erinevate piirkondade OTT-idega läbiviidud  intervjuu koostamisel, tugines autor 

oma varasemale teoreetilises osas läbiviidud analüüsile ning lähtus vajadusest koguda 

täpsemat infot, valitud  lühikesekanali tüübi kohta. Intervjuu läbiviimine sai alguse, sellest, 

et autor helistas või kirjutas e-kirja, küsides, kas vastaval OTT eestvedajal on aega ja 

tahtmist vastata autori poolt koostatud küsimustele.  

Eestis praegu tegutsevatest kaheteistkümnest OTT-ist otsustati valida esindajad Eesti kõige 

tihedamini kaetud piirkonnast ja teiseks OTT-i liikumise algatajate seast. Autor helistas 

neljale OTT-ile Viljandi, Raasiku, Rakvere ja Saare  ning saatis kirja Kuusalu OTT-ile, 

kellelt aga vastus jäi kahjuks saamata. Kiili OTT sai osaliseks omal algatusel, kuna viibis 

koos Raasiku OTT-i eestvedaja Meeli Teder-iga hetkel, kui autor talle helistas ning soovis 

ka ise küsimustele vastata. Raasiku OTT-i , Kiili OTT-i ja Rakvere OTT-iga viidi intervjuu 

läbi 8.05.2015, Viljandimaa OTT-iga  11.05. 2015 ning Saare OTT-iga 15.05.2015.  

Saadud andmete töötlemiseks transkribeeris autor helilindistuse informatsiooni Microsoft 

Wordi ning kirjalikult läbiviidud intervjuud olid samuti kirja pandud Microsoft Wordis.  

Seejärel jagas autor küsimused blokkidesse, kirjutades iga eestevdaja arvamuse lahti  ning  

hiljem analüüsis saadud informatsiooni. Küsimuste vastuste ja Emori uuringutest saadud 

vastuste põhjal avaldas autor hiljem oma järeldused ja ettepanekud. 

 

2.2. Tarbijale tähtsad kodumaised toidu tunnused 

 

See, et tarbijate eelistab kodumaist kaupa, tuleneb enamasti toidu maitsest, kvaliteedist ja 

asjaolust, et see on värske, lisaks on märkimisväärne ka asjaolu, et sünteetiliste 

kemikaalide ja lisaainete kasutamine on piiratud, mis muudab toote palju tervislikumaks. 

Autor toob välja joonise, millel on näha, mis tunnuste alusel tarbija hindab kodumaist 

toidukaupa (joonis 6). Järgneva joonise valimi moodustasid 1007 tarbijat, kelle arvamused 

jagunesid jägmiselt,   



 

25 

 

12

21

27

36

45

52

48

52

58

65

58

62

57

53

48

41

41

43

39

30

18

14

9

7

3

2

2

3

2

10

3

7

3

4

5

5

2

2

3

0 20 40 60 80 100

Pikk säilimisaeg

Soodne hind

Pakendi välimus ja kasutamine

Lai sortiment

Kõrge kvaliteet

Tervislikkus

Püsiv kvaliteet

Usaldusväärsus

Värskus

Harjumuspärane maitse 

Jah, alati

Jah, mõnikord

Ei ole kunagi

Ei oska öelda

Joonis 6. Kodumaiste toodete tähtsad iseloomulikud tunnused tarbija jaoks. Allikas: (TNS 

Emor 2014; autori koostatud) 

Tarbija jaoks on alati kõige tähtsamad tunnused harjumuspärane maitse – 65%, värskus – 

58%, ligi pooled vastanutest tajuvad alati kodumaise toidu usaldusväärsust ehk 52% 

tarbijate jaoks on usaldusväärsus alati tähtis. Eelnimetatud tunnused on tähtsad mõnikord: 

harjumuspärane maitse – 30%, värskus – 39% ja usaldusväärsus – 43%. Harjumuspärane 

maitse ei ole kunagi tähtis 2% ja usaldusväärsus 3% tarbijate seas. Jooniselt saab välja 

lugeda, et värskus on toote juures alati tähtis, kuna vastanute seas pole sellist tarbijat, 

kellele värskus kunagi ei loe, vaid 2% vastanutest ei osanud öelda, kas see on tähtis või 

mitte. Välja toodud tunnuste tulemused ei ole üllatavad, sest tarbija on mugav ning soovib 

harva vahetada endale tuttava maitse millegi uue vastu. Usaldusväärsuse ja tervislikkuse 

näitajad on samuti väga kõrged, mis näitab, et tarbijad soovivad tagada kohalike 

väiketootjate jätkusuutlikkuse ja vähendada toidu ökoloogilist jalajälge. Alati tähtsad 

tunnused toodete puhul olid ka püsiv kvaliteet 48%, tervislikkus 52%, kõrge kvaliteet 45% 

ja lai sortiment 36% vastanute jaoks. Need tunnused olid mõnikord olulised: püsiv 

kvaliteet 41%, tervislikkus 41%, kõrge kvaliteet 48% ja lai sortiment 53% juhtudel. Autor 

on arvamusel, et kõrge ja püviv kvaliteet tagab iga toote püsivuse turul, sest tarbija soovib 

omalt poolt tehtavatele kulutustele alati vastu saada maksimaalselt kasu. Kõrgem kvaliteet 

tähendab enamjaolt ka kõrgmat hinda, aga tarbijauuringust näeme, et 62% tarbijale on 

toote soodne hind mõnikord tähtis ja 21% tarbijale on soodne hind alati tähtis, mis 

tähendab seda, et tarbija on nõus maksma kvaliteetse toidu eest kõrgemat hinda. Autori 
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arvates on erinevad organisatsioonid ja ühingud üritanud aastatega muuta tooteid tarbija 

sõbralikumaks ja mugavamaks. Eelkõige väjendub see tootjatele kriteeriumide 

väljatöötamises, et toidukaubad oleks tervislikud ja kemikaalidest puhtad. Kauba ostmisel 

mõjutab tarbijat kõige vähem  pikk säilivusaeg, alati on see tähtis vaid 12% tarbijate jaoks 

ja mõnikord on see tähtis 58% tarbijaile, sellisel juhul valibki tarbija kohaliku toidu, kuna 

see on värske ega sisalda suurtes kogustes säilitusainet. 

Tarbijate sõnul on enamik tooteid kodumaised, välja arvatud maiustused nagu kommid ja 

küpsiseid, seda toote kategooriat on korvis võrdselt importtoodetega. Autor toob välja 

tabeli, kust on näha, milliseid kodumaiseid tooteid ja kui suur protsent tarbijatest eelistab 

(tabel 1). 

Tabel 1. Eestlaste kodumaisete toodete TOP esikümme, alustades kõrgemast. Allikas: (TNS Emor 

2014; autori koostatud) 

Koht Kodumaine esikümme % 

1 Kartul 91 

2 Värske liha 88 

3 Kohupiimakreemid 88 

4 Jogurt 86 

5 Suitsuvorst,sink 83 

6 Linnuliha 81 

7 Keedised,moosid 79 

8 Juust 78 

9 Jahu ja tangaained 78 

10 Valmistoidud 75 
 

Tarbija eelistab enam-vähem võrdselt kõiki esikümnes olevaid tooteid, kuid kõige rohkem 

ehk 91% vastanutest eelistab kodumaist kartulit importkartulile. Eesti kartuli müügihind on 

võrreldes impotkartuliga kõrge, kuid odava importkartuli kvaliteet ei rahulda tihtipeale 

tarbijate nõudmisi. Kartulikasvatajate hulk on Eestis vähenenud. Konkurentsist välja 

langenud on just väiketootjad. Peamisteks põhjusteks on vana põlluharimistehnika, mille 

väljavahetamiseks puudub ressurss, ning väiksed põllumajandustoetused.  
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Teise koha sai värske liha 88%-ga, kodumaist liha eelistatakse, kuna kogu tootmistsükkel, 

alates tooraine kasvatamisest kuni valmistooteni, toimub Eestis, mis tekitab tarbijas 

usaldusväärsust tootja ja liha kvaliteedi suhtes.  

Kodumaist kohupiima eelistatakse 88% ja jogurtit 86% juhtudel. Kindlasti on kõrge 

protsendi põhjuseks see, et mõlemad tooted valmivad suures osas piimast ja on teada, et 

Eesti piimatootjad suudavad ära katta kodumaise nõudluse. See tekitab tarbijas 

usaldatavust toote vastu. 

Kodumaise linnuliha eelistus on 81%, kõrge näitaja on kindlasti tingitud faktist, et sageli 

levivad uudised erinevatest haigustest, mida kasvatatud lindudel on leitud, nagu näiteks 

linnugripp. Ülejäänud uuringutulemused jagunesid järgmiselt: suitsuvorst, sink – 83%; 

keedised, moosid – 79%; juust, jahu, tangained – 78% ja valmistoidud – 75%.  

2.3. OTT liikumise eestvedajate arvamused ja hinnangud 

Intervjuudel esitatud küsimused on koostanud käesoleva töö autor, lähtudes oma töö 

eemärgist. Küsimuste struktuur on välja toodud lisas 1. Esimese olulise küsimusena esitas 

autor kõigile intervjueeritavatele järgmise küsimuse: 

1. Kust tekkis idee selliseks ettevõtmiseks? Kes olid eeskujud?  

Viljandi OTT: 2010. aastal suurenes suurtootjate arv ning vähenes väiketootjate arv kogu 

Eestis. Tekkis puudus värske kohaliku kauba järele. Väikeettevõtjad olid kadunud, esiteks 

seepärast, et suured ettevõttes sõid nad nii-öelda ära ja neile sisendati, et nad ei saa suurte 

ettevõttete vastu. Teiseks puudusid riiklikud toetused, mis viis selleni, et polnud vajalikku 

ressurssi, masinaid, tootmine ei tasunud enam ennast ära ning kolmandaks olid paljud 

tootjad vanemaks jäänud ja lihtsalt ei jõudnud enam  toota. Paljudel Viljandimaa inimestel 

oli oma piimamees, kana- ja vutimunade tootja ning seakasvataja, aga kui paljud tuttavad 

tootjad lõpetasid tootmise, puudus informatsioon uute pakkujate kohta, mis tekitas 

vajaduse luua vastav infovõrgustik ehk toiduvõrgustik. Seejärel me mõtlesime kuude 

kaupa. Nagu üks tõeline laps sünnib üheksa kuu jooksul, siis me ka alles 2011. aasta 

novembris jõudsime selleni, et ei taha olla selline toiduvõrgustik, nagu oli selleks ajaks 

Lõuna-Eesti toiduvõrgustik, keda vedas tol hetkel Kaja Keskküla, kes siis ostis erinevatest 

taludest toidu kokku ja müüs selle edasi ehk kaup muutis vahepeal omanikku ning lisas 

hinnale juurde transpordikulu ja vahendustasu. Väga suure tõuke andis Männiku 
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Metsatalus mahetootjatele korraldatud toiduvõrgustike koolitus, lektoriks oli šotlane 

Howard Wilkinson. Koolituselt saadud innustus oli niivõrd suur, et selle järel hakkasimegi 

otsima Viljandisse oma vormi. Seejärel kutsusime Sirkka Pintmanni, kes rääkis oma 

kogemustest. 2012. aasta jaanuaris oli Männiku Metsatalus alustamise pidu, kuhu tuli 

kohale 30 tootjat ja 30 tarbijat, seal leppisime kokku kodukorra ja nii see asi käima läks.  

Raasiku OTT: Idee oli vana, aastast 2007, kui algas masu ja rendipindasid oli palju. 

Mõtlesin, et võiks endale üürida ruumi koos kogu varustusega ja seejärel pakkuda 

tootjatele võimalust üürida seal endale lauda või riiulit, kuid seda ei juhtunud. Siis 2009. 

aastal käis Sirka Pintmann Prantsusmaal uurimas sealset toiduvõrgustikku AMAP ning 

alustas sellega 2009. aastal Eestis Kuusalus. 2009. aasta lõpus sain ma teada, et olen rase ja 

kuulsin esimest korda elus rasedusdiabeedist. Kui siis selgus, et ma ei saa poest midagi 

osta, kuna kõik asjad sisaldavad suurtes kogustes suhkurt ja nisu, mida ma ei tohtinud 

tarbida, siis see kõik viis mind selleni, et pidin hakkama otsima erinevatest kohtadest 

tooteid, mida on mul kasulik ja tervislik tarbida. See aga äratas huvi tuttavate seas, kes 

samuti soovisid oma toidulauale kohalikku, ilma kahjulike lisaaineteta tooteid. See kõik 

viiski Raasiku OTT-i alguseni. Esimene kaubakohtumine oli 2010. aasta jaauaris, kus oli 

4–5 toodet. Seejärel registreerisime Raasiku OTT-i mittetulundusühinguna, saime turuloa 

kindla koha ja ajaga. Kaubapäev toimub Arukülas, kuid MTÜ nimi on Raasiku OTT. 

Kiili OTT: Käisin iga nädal Raasiku kaubapäeval müümas oma tooteid, mis viis aga mind 

mõtteni teha selline kaubapäev ka Kiilisse. Oma kaubapäevani jõudsime alles selle aasta 

alguses, kuid loodame järjest rohkem populaarsust koguda ja rohkem tootjaid kaasata. 

Rakvere OTT: Rakvere OTT – sai algatatud 100% minu isiklikust huvist ja vajadusest. 

Soovist pakkuda oma pere jaoks vaid parimat. Toitumisnõustajana tean, kui suur vahe on 

toidu päritolul. Seejärel hakkasin otsima viise, kuidas kohalikku toitu Rakveres saada. 

Leidsin kontakti Viljandi OTT-ist Anu Juhaniga ning Pärnust Herdis Elmendiga, kes olid 

äärmiselt abivalmid infot jagama ja julgustasid. Sirkka Pintmann tuli reaalselt appi, kui 

olin Rakveres kuulutanud välja avaliku alustamise koosoleku. 

Saare OTT: Paar aastat tagasi käisin Saaremaa väiketoidutöötlejate grupiga konverentsil 

Läänemaal, kus kohtasin Karin Kuusemaad, kes organiseerib Läänemaa OTT-i. Sealt 

saime innustust asutada Saare OTT. OTT toimib ka mujal Eestis. Esimene OTT asutati 

Kuusalu vallas aastal 2009 Prantsusmaa AMAP liikumise eeskujul. Süsteemi Eestisse tooja 

ehk OTTi “ema” on Sirkka Pintmann, kes on oma hingega OTT-iga seotud ja on Eesti 

OTT-i eestvedaja. 
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Kõikide OTT-ide eestvedajate idee sai alguse kas isiklikest või kaaskodanike huvist ja 

vajadustest. Iga OTT-i toiduvõrgustik kannab oma nägu ja teekonda, kuid tugisambaks on 

kõigil Šotimaal tegutsevad toiduvõrgustikud või Prantsusmaa AMAP. Viiest uuritavast 

OTT-ist kõige kauem tegutsenud on Raasiku OTT, kelle esimene kaubapäev oli 2010. 

aasta jaanuaris, seejärel liitus Viljandimaa 2012. aasta jaanuaris, 2014. aastal liitusid Saare 

ja Rakvere ning 2015. aastal alustas tegevust Kiili OTT. Ühine joon OTT-ide eestvedajatel 

on tahe aidata vajadusel üksteist nõu ja jõuga, nende soov üksteisele on, et kõik oleksid 

oma tegemistes edukad, areneks ja muutuks tugevamaks. Otse tootjalt tarbijale jaotuskanal 

on siiski Eestis suhteliselt uus nähtus, millel riiklikku toetust taolise ettevõtmise 

lainemiseks on liiga vähe. Praeguseks on Viljandi OTT taotlenud oma linnavalitsuselt 

toetust rohkem kui korra ja vastus on olnud igal korral, et taotlust ei rahuldata, ilma ühegi 

muu selgituseta. Seega väärib suurt tähelepanu aspekt, et kõik algatatud OTT-id on praegu 

mittetulundusühingud, mis tähendab, et kõik, millega nad seoses OTT-iga tegelevad, 

milliste küsimuste ja probleemidega aitavad ja toetavad, on nende endi vabast asjast ja nad 

teevad seda oma jõu ja ressurssidega. Anu Juhani on Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia õppekorralduse spetsialist, hobitalunik, kes kasvatab köögivilju (kaasa 

arvatud soja), vutte, kanu ja kitsesid. Meeli Teder kasvatab nelja last, kellest noorim on 

viieaastane. Ville Vallaste peab Jüri vallas kohvikut Maheleib. Karen Allas on olnud FIE 

viimased neliteist aastat. Peamised tegevused on olnud kohvikupidamine, talupidamine, 

tõlkimine ja projektide juhtimine. Ta on mitmeid projekte koostanud, kõige suurem 

neist on Interregi projekt KnowSheep, kolmeaastane projekt koostöös rootslaste ja 

soomlastega, mille käigus korraldasime palju koolitusi, kirjutasime raamatuid 

villakäsitööst ja lambapidamisest.  

Autori arvates väärib kogu see ettevõtmine palju suuremat ja tänurikkamat tähelepanu, kui 

nad on siiani saanud.  

2. Mis on kohalik toit teie jaoks? Mis on kohalik toit OTT-i võtmes? 

Viljandimaa OTT: Minu jaoks on kohalik toit see, mis on Eestis toodetud ja mille 

toorained pärinevad valdavalt kodumaalt, kuid arusaadavalt mõned maitseained pärinevad 

väljastpoolt Eestit. OTT-i võtmes on kohalik toit meie jaoks see, mis on toodetud 255 

kilomeetri raadiuses, nagu on ka kirjas „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu 

põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine” meetmes. Järgmine 

kriteerium OTT-i võtmes on „kohalik ja puhas”, mis tähendab seda, et tootmine ja 
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kasvatamine on siis kas selle linnu, looma või taime jaoks optimaalne ja ei ole kasutatud 

mürke. Näiteks kui tootjal on suur kolle kartulimardikaid ja ta peab neid tõrjuma, siis tootja 

teavitab sellest tarbijat. Oluline on meie jaoks ka see, et tootes säästab tootja maad, tagab 

selle, et tema linnud ja loomad peavad olema terved, loomad ja taimed saaks kõik 

vajalikud ained, näiteks kana peab saama loomset valku. 

Raasiku OTT: Kohalik toit on Eestis toodetud toit, kuid siiski ma annan endale aru, et 

meil siin ei kasva kõik vajalik. OTT-i võtmes on tähtis see, millest tooted tehakse, püüan 

silma peal hoida, et kaubapäeval oleks kõik võimalikult kohalik. Samuti on tähtis ka 

aspekt, et tootja tuleb ise kohale, näitab, kes selle toote kasvatas/valmistas. Tarbija on aga 

mugav, tahab väga laialdast valikud, muidu kaubapäeval kohale ei tule. Probleem seisneb 

meil ka selles, et kui minna rahvusvahelisele messile, siis puuduvad väiketootjal oma 

tooted, toidutööstuses on neid palju, aga just väiketootjal need puuduvad. Kui käisime 

Prantsusmaal, siis saime kaasa võtta vaid Lõuna-Eesti marjakõpsud. 

Kiili OTT: Kohalik toit minu jaoks on kõik see, mis on kasvatatud ja valmistatud Eestis. 

Toit, mis on tervislikum kui tavaline suurtööstuses toodetud toit. OTT-i võtmes leian, et 

kohalik on see, mis võimaluse korral tuleb sama piirkonna tootjatelt ja juhul, kui teatud 

toote kohta on nõudlus, aga puudub pakkumine, siis see leitakse võimalikult lähedalt. 

Rakvere OTT: Kohaliku toiduna on OTT-is meil pakkumisel alates marjadest ja 

köögiviljades, aiasaadustest kuni täna näiteks käsitööšokolaadideni ja värske pastani välja. 

Teisalt olen korraldanud ühistellimusi maheseemnetele ja -pählitele maaletooja laost. 

Saare OTT: Meil oli juba Saaremaal kolm väiketootjate MTÜ-d, mis tegelesid kohaliku 

toiduga: Saaremaa Turundusühing, mis ühendab väiketoidutöötlejaid, Saaremaa 

Talupidajate Liit, mis ühendab talupidajaid, ja Saare Mahe, mis ühendab mahetalupidajaid. 

Nii et kohaliku ja mahetoiduga tegelevaid organisatsioone oli olemas enne OTT-i.  

Kõik kolm tootjaid ühendavat organisatsiooni Saaremaal toetavad OTT-i põhimõtet, et 

tarbijad peaksid ostma oma toidukaubad, nii palju kui võimalik, otse tootjatelt. Kohalik toit 

Saaremaa mõistes on OTT: 

1. Põllumajandussaadused on kasvatatud Saaremaal: kartulid, aedviljad, puuviljad, piim, 

liha, munad jms. 

2. Töödeldud toote (näiteks maasikamoos) põhikomponendid on kasvatatud Saaremaal. 

Ained, mis ei kasva või mida ei toodeta Saaremaal (suhkur, sool, pipar, maitseained, 

šokolaad jms), võivad pärineda mujalt. 

3. Metsaannid (marjad, seened, võrsed jms) on Saaremaalt. 
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Kohaliku toidu põhimõte üldiselt on kaitsta keskkonda ja loodust ning inimese tervist. See 

tähendab, et toit ei tohiks sisaldada mitmesuguseid mittelooduslikke värv-, maitse- ja 

säilitusaineid, maitsetugevdajat ega GMO-d sisaldavat toorainet ega ületöödeldud toitu, 

mis pole enam „loomulik“. 

Minu mõistes tuleks kõigepealt arvestada, kas saab osta oma naabrilt ja oma külast 

toidukaupa. Siis arvestada oma piirkonda, mis on saarlastele Saaremaa. Seejärel vaadata, 

mis on mujalt Eestist saada. Kuna Eesti on nii väike, jääb ökoloogiline jalajälg väikseks 

isegi siis, kui saarlane tellib kaupa mandrilt. 

Kui osta kaupa, mis ei kasva Eestis, näiteks kohvi või šokolaadi, siis tuleb arvestada, 

kuidas toit oli kasvatatud ja kellele kasum läheb. Parim on osta otse tootjalt või tootjate 

ühendusest ehk kooperatiivist. Sellega toetad talupidajaid teistes riikides.  

 

On teada, et kohaliku toidu eelistamine toetab kohalikku majandust, aga tähtis on see just 

sellepärast, et tarbija annab talunikule võimaluse areneda ja jõudu jätkata, suurendab 

eneseusku, et nemad on suutlikud pakkuma suurettevõtetele konkurentsi. Eestvedajad 

nõustuvad samuti, et kaubapäevadele või taluturgudele minek pakub tarbijale sotsiaalset 

rahuldust, kuna nad näevad oma toidulaual olevate toodete kasvatajat ja tootjat ning see 

annab meile võimaluse arutada tootjaga tekkinud küsimusi ja soove. Kohaliku toiduna 

näevad kõik eestvedajad toitu, mis on kasvatatud, toodetud ja valmistatud Eestimaa pinnal, 

samas teades, et osade ainete kättesaamine kohaliku toidu kaubandusest on võimatu. 

Eestvedajatele on kohaliku toidu juures tähtis, et see on kasvatatud õigetes tingimustes, ei 

kasutata mürke ning on tagatud loomade heaolu. Viljandimaa OTT-i eestvedaja Anu 

Juhani tõi välja, et „kohalik ja puhas”, erineb mahetoidust selle poolest, et kui nende jaoks 

on tähtis, et kana saaks loomset valku, näiteks keedetud kala süües, siis peab sellel tootel 

puuduma mahetoote märgistus, kuna loomne valk ei ole kooskõlas mahetoidu reeglitega. 

OTT-i võtmes on kohalik toit see, mis on toodetud 255 kilomeetri raadiuses, mis on ka 

sätestatud meetmes, mille üle praegu käivad Põllumajandusministeeriumiga 

läbirääkimised. Oma kaubapäevadele üritavad eestvedajad leida tootjaid, kes on pärit 

tarbijale võimalikult lähedalt. Meeli Teder teab, et kui tootevalik on kaubapäeval kesine, 

siis tarbija huvi kaob, sest tarbija on mugav ning tema sooviks on saada vajalik kaup kätte 

ühest kohast.  
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3.Millised olid esimesed sammud tootjate kaasamiseks ja tarbijate teavitamiseks? 

Viljandimaa OTT: Esimesed sammud tootjate kaasamiseks oli info avaldamine kohalikus 

ajalehes, kutsekirja saatmine, isiklikult kontakti võtmine ja Maheregistris olevatele 

tootjatele helistamine. 

Tarbijate kaasamiseks panime samuti kuulutuse kohalikku ajalehte, korraldasime mitu 

tuvustavat üritust ja viisime läbi tarbijate küsitluse. Sügisel, neli kuud enne toiduvõrgustiku 

kaubapäevade algust, korraldasime laada, kuhu pooled tootjad oma kaupa näitama ja 

müüma tulid. Nüüdseks on meil oma veebileht, blogi ja Facebooki lehekülg. 

Raasiku OTT: Ikka isiklikult kontakti luues. Kuna meie kandis puudus puhta jahu 

pakkuja, siis leidsin Jäneda talupäevadelt Pihtla Veski, kes oli ka üks minu esimestest 

tootjatest. Aga kuna Pihtla asub Saaremaal, siis läks logistika, et saada jahu Saaremaalt 

Raasikule, liiga keeruliseks ja kulukaks ning tekitas rohkem probleeme kui vaja oli, siis 

lõpetasime koostöö. 

Tarbijate teavitamist alustasin Sõnumitoojasse kuulutuse panemisega, seejärel postitasin 

palju infokirju Aruküla tänavapostidele ja infotahvlitele. Nüüdseks oleme loonud info 

jagamiseks tarbijatele Facebooki lehekülje ja veebilehe ww.raasikuott.ee, kuid kuna me 

oleme MTÜ, siis veebileht vajab aega ja hooldamine vajab ressurssi, seetõttu ei ole selle 

uuendamine alati esmajärguline. 

Kiili OTT: Esimese sammuna taotlesime vallalt luba, et saada kindel koht ja aeg. Selle 

saime ilma probleemideta. Tootjate kaasamiseks me internetti ei kasutanud, kuna see oleks 

täiesti tühi töö, selle asemel käisin ma iga tootja juures isiklikult ning uurisin tuttavatelt, 

kas keegi teab kedagi, kes sooviks sellisest asjast osa saada. 

Tarbijate teavitamine toimus läbi kohaliku ajalehe ning Kiili OTT-i Facebooki lehekülje. 

Rakvere OTT: Helistasin konkreetselt kohalikke väiketootjaid ja mahetootjaid isiklikult 

läbi. Otsisin kontakti kohaliku Mahetootjate Liidu kaudu. 

Tarbijate teavitamiseks kuulutasin välja OTT-i loomiskoosoleku, kuhu ootasin ka 

linnarahvast. Tootjaid palusin isiklikult kohale tulla. 

Saare OTT: Tootjad kaasati läbi olemasolevate tootjate organisatsioonide.  

Esimesed sammud tarbijate teavitamiseks olid ajalehekuulutus ja kodulehe tegemine. 

Koduleht on www.saareott.ee. Loodame, et tootjad ise teavitavad tarbijaid läbi nende endi 

kanalite – Facebook jne. Organiseerime 2015 suveks toote tutvustus- ja degusteerimispäevi 

Kuressaare turul. 
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Kõigi viie OTT-i eestvedajad kasutasid tootjate kaasamiseks samu meetmeid, kõige 

olulisemaks peavad nad isiklikku kontakti, millele järgnevad telefonikõned. Kuna enamik 

tootjaid asub linnast väljas ja internetti ei kasuta, siis leiti, et siinkohal internet abiks ei ole. 

Saare OTT otsis oma tootjaid läbi olemasolevate tootjate organisatsioonide. Raasiku ja 

Viljandimaa OTT avaldasid oma kuulutuse ka kohalikus ajalehes. Viljandimaa OTT 

korraldas mitmeid tuvustavaid üritusi, et püüda tarbijate tähelepanu. Saare OTT-il on 

samuti 2015. aasta suveks plaanitud tootetuvustus- ja degusteerimispäevad. Viljandimaa 

OTT-i ainulaadne infoallikas, mida teistel praegu veel ei ole, on blogi, kuhu pannakse üles 

erinevaid retsepte ja muid kasulikke nõuandeid.  

Tarbijate teavitamiseks on igal OTT-il loodud oma Facebooki lehekülg või veebileht, kuna 

tänapäeva tarbija saab endale tarviliku informatsiooni internetist. Seda väidet kinnitab ka 

USA-s 2015. aastal läbiviidud uuring, kus küsitleti 1000 sotsiaalmeedia kasutajat. Tulemus 

oli see, et vastanutest 73% ehk 730 inimest valisid Facebooki kõige tähtsamaks 

sotsiaalmeedia väljundiks kohaliku ettevõtte jaoks. Teise koha sai Google +, saades 12% 

häältest. (Nanji, 2015). Rakvere korraldas koosoleku, kuhu olid kutsutud tootjad, aga väga 

oodatud ka tarbijad. 

 

4. Kuidas hindate oma arengut läbi tegevusaja? Mitu tootjat praegu teie OTT-is 

müüb? Kas oskate hinnata, kui paljud tarbijad on regulaarsed? 

Viljandimaa OTT: Praeguseks hetkeks on meie turg ja selle areng stabiliseerunud. Meie 

OTT on leidnud oma näo, see tähendab seda, et me toimime nii, nagu sobib meie tootjatele 

ja tarbijatele. Me ei järgi AMAP-i ega Šotimaa toiduvõrgustike kindlaid reegleid, võtsime 

sealt aluseks endale parimad jooned ja ühendasime need. Me oleme lihtsalt Viljandimaa 

OTT.  

Tootjaid on meie OTT-is hetkel umbmääraselt 30. Tarbijaid me aga ei loe, leiame, et see 

pole vajalik ja peaaegu ka võimatu. Me ei saa tarbjaid lugeda, sest näiteks kui üks meie 

tootjatest müüb oma kaupa kohvikusse, siis me ei tea, mitu tarbijat seda sealt ostab. Seega 

iga-aastasel kokkusaamisel me lihtsalt kuuleme tootjatelt, kuidas neil on läinud, kuhu ja 

kui palju nad oma tooteid müüvad, kes on nende kliendid, mida nad on hakanud rohkem 

kasvatama ja mida uut nad on hakanud kasvatama. Põhjus, miks me veel tarbijaid ei loe, on 

toetuste puudumine ja kuna meil endil puudub vaba ressurss, et teha loendust, jääbki 

tarbijate arv praegu umbmääraseks. 
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Raasiku OTT: Toiduvõrgustik on meil siiani kasvav, viimasel kaubapäeval (07.05.2015) 

oli tootjaid ja tarbijaid nii palju, et kartsin, et pean mõne koju tagasi saatma või mõne 

põõsa maha võtma, kuna tekkis ruumipuudus. Kahel tootjal olen suutnud aidata areneda nii 

suureks, et nad on leidnud endale uue väljundi ehk kaubapäevad on jäänud neile väikseks 

ning nad on iseseisvalt edasi liikunud. Selliste olukordade üle on mul ääretult hea meel, et 

nad on suutnud niimoodi areneda. Raasiku OTT-is on tootjaid kokku ligikaudu 30 ja 

regulaarseid tarbijaid on 80–150. 

Kiili OTT: Kuna me oleme alles alustanud oma tegevust, siis meie areng alles kestab. 

Tegevus on muutunud populaarsemaks, mitmed tootjad on ise ühendust võtnud, et müüma 

tulla. Samal ajal otsin ise aktiivselt tootjaid juurde. Alustasime 4–5 tootjaga ja selle väikese 

ajaga on see arv kasvanud 12-ni. Regulaarseid tarbijaid on meil 100, kuid iganädalasel 

kaubapäeval on tarbijaid kohal 100–200. Mida suurem arv kohaletulijaid, seda suurem on 

rõõm. 

Rakvere OTT: Aprillis täitus esimene tegutsemisaasta. Ma olen uhke, et oleme suutnud 

läbi aasta kaubakohtumisi teha. Igal neljapäeval, v.a jõulud ja aastavahetus. Selge puudus 

on see, et terve aasta ei toimunud rohkem koosolekuid seltsingu liikmetele. Meililist on 

olnud ikkagi kehv viis ja ühepoolne variant infot edastada. Olen alati hoidnud üks ühele 

kontakti tootjatega, kuid puudus süsteemsem lähenemine ja ma tegin nii palju, kui 

vajalikuks pidasin ja oskasin. Alates aprillist on olnud kolm koosolekut vabatahtlikele, et 

tagada rohkemate inimeste kaasatus. Oleme asunud uue hooga teavitustööd tegema. 

Tootjate arv on hetkel 9. Regulaarsete tarbijate arv on praegu 10–20, kuid see suureneb 

kindlasti varsti. 

Saare OTT: Tootjate organisatsioonid olid enne olemas. Meie siht on luua võrgustik, kus 

tarbijad on osa võrgustikust. Tarbijate kaasamine on raske. Nad on harjunud ostma oma 

toidukaupa suurtest ketipoodidest. Talupidajatelt ettetellimine on lisavaev. See toimib 

mujal maailmas ja arvan, et läheb käiku ka Eestis.  

Meil on umbes 50 Saare OTT-i tootjat. Enamik tegeleb väikses mahus hooajalise kaubaga 

nagu maasikakasvatajad, kellel on kaupa müüa mõned nädalad aastas. Nii et tootjaid on 

palju, aga kaupa, mis on saadaval, pole eriti palju. Talvel ei toimunud Saaremaal 

regulaarseid organiseeritud OTT-i kaubakohtumisi, kuid tarbijatel oli võimalik külastada 

Saare OTT-i kodulehekülge, kus on kõikide tootjate kontaktandmed, ja ise tellida neilt 

otse. Alustame alates 21. maist regulaarseid kaubakohtumispäevi, mis toimuvad iga 

neljapäev kell 16 Kuressaare turuplatsil. Paljudel tootjatel on mitmed erinevad kanalid, kus 
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nad turustavad oma kaupa: otse talust, Kuressaare turul, kaup võib olla oma küla poes 

müügil. Mitme tootja kaup on müügil väikestes ökopoodides üle Eesti.  

 

Kõik uuritavad OTT toiduvõrgustikud on stabiliseerunud või siiani kasvavad. 

Majanduslikust aspektist lähtudes usun, et kasv on edaspidi stabiilne ja ühtlane, mis ühtlasi 

tagab ka tootja jätkusuutlikkuse ja tulemusliku tegevuse. Viljandimaa OTT-i eestvedaja 

Anu Juhani on väga rahul toiduvõrgustiku hetkeseisuga, kuna võrgustik on stabiliseerunud 

ja leidnud endale ettevõtlusvormi, mis sobib nii tarbijale kui tootjale. Seevastu uuritud 

OTT-ide seast vanim Raasiku OTT toiduvõrgustik on siiani kasvav, Meeli Teder on vahel 

täitsa nõutu, kuna kaubapäevadel tekib ruumipuudus, mis on muidu positiivne aspekt, sest 

näitab, et üha enam leiavad tarbijad aega ja väljuvad oma mugavustsoonist, et saada lauale 

kohalikku ja kvaliteetset toidukaupa. Noorima OTT-i ehk Kiili OTT-i areng on samuti 

kasvav, Ville jaoks on meeldiv fakt, et tootjad ise võtavad temaga ühendust, et tutvustada 

oma toodet ja avaldada soovi asuda oma kaupa müüma. Kasv on olnud viie kuuga neljast 

tootjast kaheteistkümne peale. Rakvere OTT-il täitus esimene tegevusaasta ning ta on 

samuti kasvamisjärgus, muutudes üha populaarsemaks tarbijate seas. Saare OTT-i käivitus 

oli mõnevõrra lihtsam, sest Saaremaal olid enne OTT võrgustikku olemas tootjate 

organisatsioonid, mis tähendab seda, et tootjaid otsida ei olnud vajalik. Saare OTT-i sihiks 

on luua võrgustik, kus tarbijad on osa toiduvõrgustikus sama suure tähtsusega, kui seda on 

tootjad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7. Tootjate arv Viljandimaa, Raasiku, Kiili, Rakvere ja Saare OTT-is. Allikas: 

(Intervjuud..; autori koostatud) 
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Tootjate arv viie toiduvõrgustiku uurimise juures on 9–50. Aasta tegutsenud Rakvere 

ROTT-is on kõige vähem tootjaid – 9. Teisel kohal on Kiili OTT, kus on 12 tootjat. 

Võrdses seisus on Viljandi ja Raasiku OTT, kus praegu müüb oma tooteid 30 tootjat. 

Kõige rohkem tootjaid – 50 – on Saare OTT-is, nende tootjate rohkuse üks põhjusi on 

kindlasti eelnevate tootjaorganisatsioonide olemasolu, tänu millele oli erinevaid tootjaid 

lihtsam leida. 

5. Kas pakutavate toodete kogus on piisav, et rahuldada tarbijate nõudlust? Kas 

ostjal on soove toodete järele, mille osas puudub praegu pakkumine? 

Viljandimaa OTT: Pakutavate toodete kogus on nagu mujal maailmas ja Eestis, nii ka 

Viljandis liiga väike ehk nõudlus ületab pakkumise. Viljandimaal on suur puudus 

mahelinnulihast, vähe on ka vuti- ja kanamune ning eestlane on hakanud hindama ka 

pardimune. Ise vuttide ja kanade kasvatajana pean tähtsaks, et linnud saaksid vabalt 

kasvada ja ringi joosta, samuti näen otse, kuidas nõudlus vuti- ja kanamunade järele on nii 

suur, et ma ei suuda isegi oma tarbijate nõudlust täita. OTT-is võiks rohkem müügil olla ka 

erinevaid maitserohelisi ja kavuhoonekultuure. Üle Eesti on veel suur puudus 

kitsepiimatoodetest. Oma kitsedega alustasin ma selle aasta alguses ning soov on hakata 

tootma kitsekeefirit, mis on ütlasi ravikeefir. Kõike eelnimetatud tooteid võiks olla kümme 

korda rohkem, kui neid on pakkumises praegu.  

Raasiku OTT: Kaupa jääb puudu hooajaliselt, kanamune ei jätku enne kevad pühi kunagi, 

naljakas aspekt  kanamunade juures on ka see, et kui aastaringselt soovivad inimesed saada 

pruune mune, siis enne lihavõtteid tahavad kõik valgeid mune. Iga kaubapäeva algul 

heiskan lipu, veendun, et kõigil oleks oma koht ja et tootjad oleks suhteliselt loogilises 

järjekorras, nii et selleks ajaks kui mina ükskord oma toidulauale asju soetama suundun, on 

tavaline, et need tooted on juba otsa saanud. Lihanõudlus on väga suur, aga seda ei ole iga 

nädal pakkuda. 

Kiili OTT: Meie tootjate pakkumine on praegu veel kahjuks suurem kui nõudlus. 

Rakvere OTT: OTT erineb teistest, sest meil on mahesealiha tootja. Puudust on aga 

värsketest köögiviljadest ja puuviljadest. 

Saare OTT: Toodete kogus ei ole probleemiks. Suurem probleem on pakutavate toodete 

valik. Inimene on harjunud  korraga ostma kõik vajaliku ühest kohast. Aga meie Saaremaa 

väiketootjad ei tooda kõike, mida inimene otsib, nagu juustuvalikut, jogurtit, hapukoort, 

toiduõli, pastat, veini. Ja aedviljade-puuviljade hooaeg on väga lühike. Talvel soovitakse 

ka rohelist süüa, seega on lihtsam minna poodi. 
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Anu Juhani arvates on nõudlus kaupade järele suurem kui pakkumine igal pool maailmas, 

kaasa arvatud Eestis. Kindlasti on suure nõudluse põhjuseks tarbija maitse, harjumuste ja 

eelistuste pidev muutumine ja kasvamine. Nõudlust mõjutavad ka toote hooajalisus, tarbija 

sissetulek ja toote hinnad. Autori esitatud küsimuste vastustest saame välja lugeda, et 

Raasiku ja Viljandi tarbijate nõudlus munade järele on tootjale liiga suur. Viljandisse oleks 

OTT-i müüki juurde vaja ka mahelinnuliha, maitsetaimi ning kasvuhoonekultuure. Kiilis 

oleks just rohkem vaja tarbijaid, et tagada tootjale kindlam sissetulek. Rakvere eelis teise 

ees on mahesealiha olemasolu, kuid rohkem oleks vaja hooajalisi puu- ja juurvilju. Saare 

OTT leiab aga, et toodete puudus ei väljendu kogustes, vaid valikus, sest tarbija on 

harjunud ostma kõik vajalikud toidukaubad ühest kohast, aga enamik tootjaid toodab 

pigem ühte kindlat toodet, mille tootmises ja kvaliteedis ta kindel on. 

6.Millised on suurimad positiivsed elamused ja negatiivsed kogemused seoses 

tegutsemisega OTT-is? Milline on teie töörežiim? 

Viljandimaa OTT: Positiivne on ajakirjanduse tähelepanu, see on toonud meile palju 

positiivset tähelepanu. Meid on kututud erinevatesse paikadesse ka loenguid pidama, see 

on ka ülimalt tore, kuna näitab, et meie tegevuse vastu on huvi ja inimesed soovivad 

rohkem selle kohta teada saada. Meie märgiürituseks on iga aasta jaanuaris korraldatav 

pidu, kuhu tulevad kokku kõik OTT-id ja linnarahvas. Üritus on üles ehitatud nõnda, et 

päeva alguses on loengud ja koosolekud tootjatele, siis tuleb tootjatele väike söök ning 

päeva lõpus on laat linnarahvale, kus kõik tootjad tutvustavad ja pakuvad oma kaupu. 

Negatiivne on asjaolu, et meie linnavalitsus meid selles ettevõtmises ei toeta. Meil on 

tutvusi tipp-poliitikute seas, kes meid väga toetavad, kuid me ei mõista, miks seda ei tee 

Viljandi linnavalitsus. Esimesel tegutsemisaastal jäime ilma ka riiklikust kohaliku 

omaalgatuse programmi (KOP) toetusest, teisel aastal saime 500 eurot terveks aastaks. 

Saadud toetust kasutasime erinevate teemaürituste korraldamisel ning tasusime esinenud 

lektoritele. Ühest küljest teeb toetuste puudumine meid tugevamaks, kuid teisest küljest 

tekitab pahameelt, sest see on aeganõudev tegevus ning me kõik teeme seda oma tervise, 

pere ja kõige muu arvelt. 

Põhitöö akadeemias õppekorraldus spetsialistina kestab esmaspäevast reedeni kell 10–19, 

seejärel suundun koju, et toita ja hoolitseda oma loomade ja taimede eest, mis võtab 

umbkaudu kolm tundi. OTT-i tegemistega täpseid töötunde öelda ei oska, aga aegavõtvad 

tegevused on blogi, veebilehe ja Facebooki lehe haldamine ja uuendamine, 
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telefonikõnedele ja kirjadele vastamine, ürituste korraldamine ja kaks korda kuus anname 

välja ka uudiskirja. 

Raasiku OTT: Suurim positiivne kogemus oli siis, kui Sirkka Pintmann ütles mulle, et 

mind on minu seljataga kiidetud, et ma saan oma ülesannete ja tegemistega väga hästi 

hakkama, see valmistas mulle suurt rõõmu. Positiivne hetk oli ka 2010. aastal, kui minu 

kodus, minu elutoas toimus koolitus, mida viisid läbi AMAP-iga tegelevad prantslased. 

Kõik tootjad tulid kohale, kõik olid nii positiivsed, neil oli väga hea tuju ja kui ma neid 

kõiki seal oma elutoas vaatasin, siis sain aru, et teen midagi head.  

On olnud ka paar pettumust inimestest, kuna mõni tootja ei ole järginud kõiki reegleid. 

Nimelt oli üks kanamunade tootja, kes oli pettunud, et paaril kohtumispäeval oli vähe 

tarbijaid. Siis tuli aga välja, et see tootja on suure osa oma kaubast juba varem ära  

müünud,  mis tähendab seda, et tema tarbijad ei tule kaubapäevale, aga oma allesjäänud 

munad  tõi ikkagi kaubapäevale müüki, lootes, et mõne teise kauba ostjal on vaja ka tema 

mune. Samuti olen saanud tunda tarbijate pahameelt, teadmata mille pärast.  

Lisaks tekitab natuke negatiivseid emotsioone Eesti OTT liit, mitte sellepärast, et see loodi, 

iseenesest on see järjekordne tore ettevõtmine. Pahameelt tekitab selle juures asjaolu, et 

seal on liikmemaks, kuigi Sirkka Pintmann on selge sõnaga öelnud et OTT on vabatahtlik 

tegevus ja nüüd see vabatahtlik, kes seda OTT-i veab, peab hakkama liikmemaksu tasuma. 

Ühel korral on isegi juhtunud see, et keegi tundmatu kutsus meie kaubapäevale politsei. 

Saabunud patrullil aga puudus igasugune informatsioon ja taustauuring meie tegevuse 

kohta. Kuna mina olen lõpetanud sisekaitseakadeemia, siis ma tean oma õigusi ja kahe 

lause pärast oli patrull läinud. See kõik aga ehmatas tootjaid ja selle tagajärjel üks tootja 

lahkus.  

OTT-iga seoses on minu töörežiim iga nädal erinev, kuna kõik sõltub sellest, kui palju 

tuleb telefonikõnesid, meilile kirju ning infot, mida uuendada veebilehel ja Facebookis. 

Kindel aeg on iga neljapäev kell kuus, pool tundi enne kaubapäeva algust olen kohal. 

Tegutsetud viie aasta jooksul olen puudunud vaid kahelt kaubapäevalt. 

Kiili OTT: Kõige suurem positiivne asi selle juures on see, et see pakub tarbijale väga 

suurt heameelt, ja kõige suurem negatiivsus on see, kui keegi üritab oma hinda alandada ja 

ebaausalt kaubelda. 

Maheleib on avatud esmaspäevast neljapäevani 7.30–18 ja reedel 7.30–20. Iga teisipäeva 

õhtul viibin kaubapäeval kella viiest seitsmeni, piiran koha lindiga ja aitan tootjatel laudu 
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püsti panna ning nädalas paar korda vastan meili või telefoni teel tarbijate või tootjate 

küsimustele.  

Rakvere OTT: Positiivne on minu jaoks iganädalane sisemine rõõm ja rahulolu, nähes, 

kui vajalik ja õige asi see on, mida me teeme ja arendada üritame. Suurimaks negatiivseks  

kogemuseks loen seda, kui inimesesed väidavad, et OTT-ist on liikvel liiga vähe 

informatsiooni ning see kõik tuleb nendelt inimestelt, kes võiks ise selle levitamisele kaasa 

aidata.  

Vabatahtlikuna tegutsen vaba kava järgi. Nüüd oleme teinud iganädalasi koosolekuid 

väikese vabatahtlike seltskonnaga, mis on äärmiselt innustavad ja motiveerivad. 

Saare OTT: Suurim positiivne elamus on koostöö teiste OTT-idega. Kõik OTT-idega 

tegelevad inimesed on väga põhimõtte kindlad ning organiseerivad nende piirkonna OTT-i 

tegevust kogu hingega ja oma vabatahtliku ajaga. Koostöö teiste OTT-idega laiendab 

võimalust pakkuda tarbijale suuremat valikut tooteid, mis oma kodukandis ei ole saadaval. 

Negatiivne on see, et enamik tarbijatest näitab huvi kohaliku ja mahetoidu vastu, aga kui 

nad peavad oma lõpliku otsuse tegema – kust osta ja kui palju maksta –, siis enamik valib 

kõige kergema tee – väljamüügid jne. 

Töörežiim on nii nagu võimalik, kuna OTT ei too raha sisse, siis tuleb muude tegevuste 

kõrval aega leida.  

Eestvedajate seas on palju sarnaseid positiivseid külgi, aga kahjuks on nii nagu iga asja 

juures ikka, leidub ka negatiivseid kogemusi. Positiivne on kõigi jaoks asjaolu, et seda 

tegevust juhtides tagavad nad oma kodukandi tarbija nõudluse kohaliku toidu järele, mis 

omakorda tagab Eesti rahvale teadmise, et me oleme suutelised ise ennast vajadusel toitma. 

Anu Juhani suurim rõõm on olnud ajakirjanduse tähelepanu, kuna see on tunduvalt 

suurendanud tarbija teadlikkust ja kaasalöömist nende toiduvõrgustikuga seoses. Neil on 

olnud rõõm käia erinevatel seminaridel, harides inimesi OTT-iga seonduva kohta. Lisaks 

on nad väga rahul, et neil on iga-aastane kokkusaamine, mille kohta võib lausa öelda iga-

aastane pidupäev, sest sel päeval tähistavad nad oma OTT toiduvõrgustiku arengut ja 

tootjad saavad arutada omavahel, kuidas neil aasta möödus, kas toodang kasvas või 

kahanes. Positiivseid emotsioone kutsub nende seas esile ka omavaheline koostöö ja lihtne 

„patsutus õlale”, et sa saad asjatoimetustega väga hästi hakkama. Negatiivse hoiaku toob 

Anu Juhanis esile Viljandi linnavalitsuse toetuse puudumine, vähene toetus riigiasutuste 

poolt on negatiivne ka Meeli Tederi ja Ville Vallaste jaoks, kuna nad kõik leiavad, et 

toetuste suurenemine kindlustaks väiketootjate jätkusuutlikkuse. Meeli Teder sõnas, et 
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umbes aasta tagasi loodud Eesti OTT, mis hõlmbab kõiki OTT-e, kutsub temas esile 

negatiivseid emotsioone, sest sinna kuulumine tähendab seda, et tuleb maksta 

liikmemaksu. Aga kuna OTT toiduvõrgustik on vabatahtlik ja OTT-ide „ema“ Sirkka 

Pintmann on ise seda kindla sõnaga öelnud, siis on liikmemaks ebaaus eestvedajate suhtes, 

kes peavad selle oma taskust tasuma. Karen Allase jaoks on negatiivne, kui tarbija näitab 

üles huvi kohaliku toidu vastu, aga viimasel hetkel valib mugavama tee ja läheb suurde 

jaepoodi, et saada kõik vajalikud toiduained ühest kohast. Meelil ja Villel on olnud 

kokkupuuteid reeglite rikkumisega tootja poolt, kuid õnneks on neid kordi mõlemal 

esinenud kord või kaks. 

7. Mis on edasised plaanid? Millised on Teie eesmärgid? 

Viljandimaa OTT: Tulevikku suundume suurte plaanidega, nimelt on meil plaanis avada 

vaheladu Toiduait. Sellel laol on mitu funktsiooni. Esiteks vahelao funktsioon. Kui mõnel 

väiksemal kohvikul pole ruumi, kus suuremaid toiduainete koguseid hoida, siis meie 

Toiduait pakub neile selle võimalus. Teiseks, kui tarbija tellib tootjalt mune, aga ei saa 

kaubapäeval neile järele minna, siis saab ta need munad kätte vahelaost. Kolmandaks tuleb 

aita poenurk, kus on üle Eesti toodetud kohalikud toidukaubad, igal tootjal on võimalus siis 

endale rentida kas riiul või laud. Neljandaks funktsiooniks on võimalus korraldada tootjate 

ja tarbijate õhtuid. Viiendaks hakkame seal korraldama oma iganädalasi kaubapäevi, ilusa 

ilma korral oleme väljas ja kui sajab vihma, tegutseme sees.  

Eesmägiks oleme seadnud kaasata rohkm noori tegelema põllumajandussaaduste 

kasvatamisega. Meie Eesti OTT pakub abi tekkinud küsimuste ja probleemide 

lahendamisel ning kindlasti aitab alles alustanud ettevõtjal ennast turul reklaamida. Veel 

tahame hakata korraldama talguid, nii nagu seda tegid meie esivanemad. 

Raasiku OTT: Edasine plaan on teha koostööd Ida-Harju Koostöökojaga, et saaksime viia 

Raasiku OTT-i nelja valla peale, kuna ühe alevi OTT-il ei ole võimalik tööle võtta inimest, 

aga kui OTT kuulub nelja aleviku alla, on võimalus töökohta luua palju reaalsem. Töökoha 

eesmärk on tagada asjade sujuv liikumine ja infovoog.  

Teiseks eesmärgiks on tagada väikeettevõtete jätkusuutlikkus. Toetada talunikke, et neil 

oleks olemas väljund. 

Kiili OTT: Meie kaks suurimat unistust lähitulevikuks on üles panna reklaamtahvel, et 

inimesi kaubapäevast teavitada, ning saada endale ka Kiili OTT-i kodulehekülg, kuhu 

saaksime kirja panna tootjad ja nende pakutavad kaubad.  
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Eesmärgiks on meil seatud see, et meie kodukandi tarbija täidab enamiku oma toidulauast 

kohaliku toiduga. 

Loodame suurendada tarbijate arvu nii, et iga tootja laua taga oleks järjekord. Me soovime 

näidata, et ka väikeettevõtted on jätkusuutlikud. Oma tootjate arvu loodame kasvatada 

kaheteistkümne pealt kahekümneni. 

Rakvere OTT: Edaspidises tegevuses soovin tagada iganädalased kaubakohtumised ja 

leida viise, et muuta need nähtavamaks. Minu isiklik huvi toitumisnõustajana on levitada 

sõnumit kohaliku toidu ja mahetoidu olulisusest igale inimesele ja laiemas plaanis. Seni 

pole pidanud vajalikuks luua MTÜ-d ega kirjutanud projekte, see võib aga muutuda, kui 

vabatahtlike grupp suureneb. 

Saare OTT: Plaanis on organiseerida OTT-i kaubakohtumispäevi Kuressaare turul, 

organiseerida tootetutvustus- ja degusteerimisüritusi, reklaamida Saare OTT-i, arendada 

tarbijate ringi, teha koostööd teiste OTT-idega, et laiendada toiduvalikut Saare OTT-i 

tarbijatele. Veel on plaanis tellida kaupa otse väiketootjatelt teistest riikidest (nagu 

maheapelsine Sitsiiliast), et laiendada toiduvalikut OTT-i tarbijatele.  

Eesmärk on suurendada väiketootjate koostööd ja läbimüüki. Teine eesmärk on arendada 

tarbijate ringi – Local Food Buyers Club. 

 

Viljandimaa, Raasiku, Kiili, Rakvere ja Saare OTT-ide eestvedajate edasised plaanid ja 

eesmärgid on suured ning kõik plaanid on väärt õnnestumist. Vastavalt oma tegevusajale 

on eesmärgid ka erineva suurusega, kuid väga tähtsad, et tagada edaspidine 

toiduvõrgustiku jätkusuutlikkus. Kõik eestvedajad teevad kõik endast oleneva ja rohkemgi 

veel, et kõigil väiketootjatel oleks väljund ja tagatud jätkusuutlikkus. Kõige suurema 

ettevõtmisega on praegu Viljandimaa OTT toiduvõrgustik, nende eesmärk on avada 

Toiduait, mis tooks kasu ja tähelepanu iga OTT-i tootjatele, kuna kõigil on võimalus seal 

oma tooteid müüa ja hoiustada. Kasulik on see ka tarbijale. Oletame, et tarbija tellib tootja 

käest vajalikud tooted, kuid nad ei suuda leida sobivat kohtumisaega või kohta, siis siin 

tulebki abiks vaheladu, kuhu tootja saab kliendile vajalikud  tooted jätta ning klient saab 

nad sealt kätte. Nii tarbija kui tootja jaoks on suurim positiivne aspekt vahelao juures see, 

et nad ei pea hoiustamise eest maksma vahendustasu. Plaanitavad  tootjate ja tarbijate 

õhtud kujunevad kindlasti informeerivaks ja harivaks nii tootjatele kui tarbijatele. Ville 

Vallaste on endale järgmiseks ülesandeks seadnud infotahvli püstitamise, et rohkem 

potentsiaalseid tarbijaid kaubapäevadest informeerida. Lähituleviku plaanidesse kuulub ka 
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oma toiduvõrgustiku kodulehekülje loomine, kuid eesmärk on saavutada olukord, kus iga 

tootja müügilaua taga oleks järjekord, mis näitaks, et tarbijate toidulaua katavad kohalikud 

tooted. Nii Rakvere OTT-i kui Saare OTT-i üheks eesmärgiks on tagada iganädalased 

kaubakohtumised, et regulaarsete tarbijate hulk suureneks. Ele Elav soovib avalikkust 

laiemalt harida ka kohaliku ja mahetoidu tarbimise tähtsusest. Saare OTT tahab arendada 

koostööd kõigi Eestis tegutsevate OTT-ide ja välisriikide väiketootjate vahel, et toidukauba 

valik oleks iga tarbija jaoks võimalikult mitmekesine. 
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö teemaks on valitud „Otse tootjalt tarbijale turustuskanal ja selle 

arenguperspektiivid Eestis” (erinevate Eesti otse toojalt tarbijale toiduvõrgustike näitel). 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada kodanikualgatusel tekkinud otsemüügi toiduvõrgustiku 

(OTT) arengukäik ja selle jätkusuutlikkuse potentsiaal Eestis. 

Uurimistöö lähteülesannetest tulenevalt annab autor teoreetilises osas ülevaate jaotuskanali 

olemusest, kohaliku toidu rollist tänapäeval, lühikestest jaotuskanalitest ning otse tootjalt 

tarbijale turunduskanali tüüpi toiduvõrgustiku olemusest Eestis. 

Bakalaureusetöös läbi viidud analüüsi tulemusena toob  autor välja järeldused ja 

omapoolsed ettepanekud otse tootjalt tarbijale toiduvõrgustiku tegevuse kohta. Järelduste 

ja ettepanekute kirjeldamisel ning selgitamisel lähtub autor teoreetilistest seisukohtadest ja 

empiirilise uuringu, st  OTT toiduvõrgustike eestvedajate intervjuude üldistustest. 

Kirjeldavate järelduste aluseks on bakalaureusetöö empiirilises osas teises alapeatükis 

tehtud analüüs TNS Emor uuringute põhjal välja toodud Eesti tarbija jaoks oluliste 

kodumaiste toodete tunnustest. Selle kõrval olid tugipunktideks ka OTT toiduvõrgustike 

eestvedajate vastused bakalaureusetöö raames läbiviidud intervjuude küsimustele. 

Kombineeritud allikatest saadud informatsioon võimaldab autoril teha asjakohased 

järeldused ja omapoolsed ettepanekud. 

Otse tootjalt tarbijale  (OTT)  toiduvõrgustik on Eestis tegutsenud kuus aastat. Selle ajaga 

on suudetud luua 12 toiduvõrgustikku. Kõik kodanikualgatusel loodud toiduvõrgustikud 

OTT-id on saanud endale vähemalt stabiilse, kui mitte jätkuvalt kasvava tarbijaskonna. 

OTT toiduvõrgustikud on saanud hakkama sellega, et on suutnud turukonkurentsi tagasi 

tuua suure hulga väiketootjaid, kellele on tagatud jätkusuutlikkus, kuid nagu selgub 

intervjuude vastustest, ei ole riigi toetused sellele ettevõtmisele kahjuks omapoolset panust 

andnud. 
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OTT toiduvõrgustike edu seisneb ka selles, et otse tootjalt ostes saab tarbija alati värske ja 

puhta kauba, tootjale annab see aga võimaluse areneda. Tarbija saab soovi korral alati anda 

tagasidet toote kohta otse tootjale. Toetudes teooriale saab autor järeldada, et iga jaotus-

ketis lisanduv vahendaja vähendab tootja kasumit. Kui valida ostmine otse tootjalt, jääb ära 

vahendustasu, mis säästab tarbijale raha ning annab võimaluse maksta tootjale õiglast tasu. 

Tuginedes TSN Emor uuringutele ja intervjuudele, väidab autor, et kohalik ja kodumaine 

toit on eestlase jaoks tähtis. Eesti rahvale meeldib harjumuspärane maitse ja toodete 

värskus, tarbija teab toote päritolu, mistõttu  ta saab tootjat usaldada. Tarbija tahab toetada 

kohalikku majandust, väikeettevõtjaid, sest seda tehes saab ta sellest ise kasu, mis 

väljendub toote kvaliteedis, tervislikkuses ja usaldusväärsuses. Eesti OTT-ide 

eestvedajatelt saadud vastused toetavad autori arvamust, kuna üha rohkem tarbijaid leiab 

oma päevakavas selle hetke, et minna kaubapäevadele ja soetada vajalik toidukaup 

väiketootjalt. 

Kolmas järeldus, milleni bakalaureusetöö autor jõudis, on see, et kogu ettevõtmise eduks 

on kriitilised vabatahtlikul alusel töötavad  eestvedajad. Kaaskodanike abistamine pakub 

neile rõõmu. Selle kõrval oleks aga tähtsad toetused, sest need aitaks võrgustikku arendada 

ja täiustada, mis omakorda hakkaks ka tarbijale suuremat rahuldust pakkuma, kui näiteks 

toidukaupade valik laieneb. Eestvedajad on optimistlikud, et toiduvõrgustikul on suured 

eeldused pikaajaliseks tegevuseks, ning selle nimel on seatud ka eesmärgid. 

Tuginedes analüüsitud intervjuude vastustele, mis puudutavad toiduvõrgustiku 

hetkeolukorda ja arenguperspektiive, soovitab autor eestvedajatel jätkata senise 

järjekindlusega, et viia sellist tüüpi toiduvõrgustikud Eestimaa igasse suuremasse linna ja 

maapiirkonda.  

Autori analüüsi põhjal  on vaadeldavat tüüpi jaotuskanalil olemas arenguperspektiivid ning 

võimalused kasvaks tunduvalt, kui riik suurendaks oma toetusi väiketootjatele ja antud 

ettevõtmisele. Autori arvates on  arenguperspektiivid praegu kokku võetavad järgmiselt: 

1. toodete sortimendi laiendamine,  

2. uute OTT-tüüpi toiduvõrgustike tekkimine piirkondades, kus nad preagu puuduvad, 

3. kõikide OTT-ide omavaheline koostöö ning suhtlus; 

4. koostöö teiste riikide väiketootjatega,  
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5. mitmesuguste ürituste ja loengute korraldamine 

6. uute, kohaliku toidu tootmisega alles alustavate tootjate toetamine.  
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SUMMARY 

STRAIGHT FROM PRODUCER TO CONSUMER MARKETING 

CHANNEL AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTIVES IN 

ESTONIA 

Krislin Maansoo 

 

This bachelor thesis “Straight from producer to consumer marketing channel and its      

development prospective in Estonia” is aiming to find out what the history of the citizens’ 

initiative direct selling local food chain (OTT) is and its potential of sustainability. 

Straight from producer to consumer (OTT) food chain has been active in Estonia for six 

years within that time they have been able to establish 12 working food chains. All       

citizens’ initiative food chains (OTT-s) have been able to maintain stable or still growing 

number of consumers. Thanks to the ringleaders, many small producers are now in the 

competition against big manufactures. Ringleaders also assure sustainability for the small 

producer, while for an unknown reason the government hasn’t done it yet. 

One of the reasons of OTT food chain success is that, the consumer always gets fresh 

products. Consumer, who prefers to buy products from the producer are also giving the 

producer a chance to improve and the producer can also get feedback straight from the 

consumer. Author is concluding that every added middleman is decreasing producer’s 

profit, which is backed up by the theoretical part of the work. Therefore buying straight 

from the producer gives them a chance of fair compensation for their work and allows con-

sumer to save money. 

Relying on the TNS Emor enquiry and on the interviews, the author is asserting that      

domestic and local food is very important to the Estonians. Estonian people like            

accustomed taste and food freshness, they also enjoy knowing where the food is from and 

for what reason the consumer can trust the producer. Consumer wants to support the local 

economics, small businessman because doing that gives him a concrete benefit in products 
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quality, salubrity and credibility. Estonian OTT ringleaders agree with author on the      

argument that more people are buying their food from the farmers’ market. 

Third asseveration, made by the author is that ringleaders of these food chains are doing it 

with all their heart and soul. It gives them joy, to help fellow citizens. Government                

financial assistance would mean a lot to them, because it would help them to improve and 

develop this kind of local food short supply chains. From those in turn would also benefit 

consumers via getting food products. The ringleaders are optimistic that, this kind of short 

food supply chains have a long expectancy to work and for that they have high aims. 

Resourcing on analysed interview answers on food chain situation at the moment and    

development prospective, the author is recommending to the ringleaders to carry forward 

with their willing to be consistent to take this kind of food supply chain to every bigger 

city and in Estonia. Author is convinced that if the government would increase support on 

the short food supply chains and for the small producers, then the needed development 

prospective and chance to grow would also be bigger. Author believes that the               

development prospective are expressed in diversifying the product assortment, in various 

events and lectures, in the new short supply chain evolving, in collaboration between all 

OTT and with other countries local producers and in supporting those who are just        

becoming operative.  

  



 

48 

 

 

 

VIIDATUD  KIRJANDUS 

 

1. Allas, K. (2015). (Saare OTT-i eestvedaja). Autori intevjuu. E-kirjad, 07.05.2015–

15.07.2015. 

2. Blythe, J. (2006). Principles and Practice of Marketing. London:  Thompson Learning. 

744 lk. 

3. Conclusions from the consultation on agricultural product quality. (2009). Brussel. 

[WWW] 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/consultation/contributions/summary_en.p

df (20.05.2015) 

4. Eesti toidukultuur. [WWW] www.eestitoit.ee (20.05.2015) 

5. Eesti OTT koduleht. [WWW] www.eestiott.ee  (20.05.2015) 

6. Elav, E. (2015). (Rakvere ROTT-i eestvedaja). Autori intervjuu. E- kirjad. 4.05.2015–

07.05.2015. 

7. Erala, S. Põllumehed süüdistavad kaupmehi ahnuses. (2009) [WWW] 

http://tarbija24.postimees.ee/152607/pollumehed-suudistavad-kaupmehi-ahnuses 

(20.05.2015) 

8. Geographical indications and traditional specialities. [WWW] 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm  (20.05.2015) 

9. Girou, S. Collective farm shops and AMAP (French CSA) in southwest France. 

Commitment and delegation on the part of producers and consumers. Toulouse 

University. [WWW]  

http://base.socioeco.org/docs/girou_individual_commitments_and_collective_routines.

pdf. (20.05.2015) 

10. Green Paper on agricultural product quality: Product standards, farming requirements 

and quality schemes. (2008). Brussel.  [WWW] 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:EN:PDF 

(20.05.2015) 

11. Hendrikson, L. Magistritöö: Lühikese jaotuskanali rakandamisest kohaliku toidu 

turustamisel Järvamaal. (2015). Tartu.  

http://www.eestitoit.ee/
http://tarbija24.postimees.ee/152607/pollumehed-suudistavad-kaupmehi-ahnuses
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:EN:PDF


 

49 

 

12. Ilbery, B., Maye, D. (2004). Food supply chains and sustainability: evidence from 

specialist food producers in the Scottish/English borders.  [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837704000614. (20.05.2015) 

13. Joasoo, J.  Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja 

toidu turustamisvõimaluste arendamine. (2015). [WWW] Põllumajandusministeerium . 

http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-

2014/seirekomisjon/2015/mak-2014-sk-2015-02-25-meede-turustusvoimalused.odp  

(20.05.2015) 

14. Josing, M. Probleemid toidukaupade tarneahelas. (2015). Eesti Konjunktuuriinstituut. 

http://www.slideshare.net/pollumajandusministeerium?utm_campaign=profiletracking

&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview (20.05.2015) 

15. Juhani, A. (2015). (Viljandi OTT-i eesvedaja). Autori intervjuu. Helisalvesti. Viljandi, 

11.05.2015.  

16. Kneafsey, M., Venn, L., Schumtz, U., Balazs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., 

Bos, E., Sutton, G., Blackett, M. Short Food Supply Chains and Local Food Systems 

in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics. (2013) 

Luxembourg. [WWW] http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf.  (20.05.2015) 

17. Kohaliku toidu võrgustik. http://www.maainfo.ee/index.php?page=3729 (20.05.2015) 

18. Kotler, P. (2003). Marketing Managment. 11nd. Ed. Northwestern University: 

Prentice-Hall. 768 lk. 

19. Kotler, P., Armstrong, G. (1987). Marketing: An indroduction. 2nd. Ed. 

Northwestern University: Prentice-Hall. 592 lk.  

20. Lamrub, R. Maaeluvõrgustik: O.T.T tõstavad pead! (2014). [WWW] 

http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3966&page=3265&action=article&. 

(20.05.2015) 

21. Local & Regional Food System. What is a “local (or regional) food system”? [WWW] 

http://www.sustainabletable.org/254/local-regional-food-system (20.05.2015) 

22. Nanji, A. What Consumers Expect of Local Businesses on Facebook. (2015). [WWW] 

http://www.marketingprofs.com/charts/2015/27612/what-consumers-expect-of-local-

businesses-on-facebook. (20.05.2015) 

23. Ohvril, T. (2010). Põllumajandusturundus. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. 164 

lk. 



 

50 

 

24. Parot, J. Amap, the French CSA Model: Business as usal or Social Movement? 

(2015). [WWW]  http://urgenci.net/wp-

content/uploads/2015/02/PAROT_CASS_ARTICLE_2015.pdf. (20.05.2015) 

25. Pintmann, S. AMAP – Prantsusmaa väiketalunike edumudel 
. 
(2009). [WWW]  

http://www.bioneer.ee/eluviis/majandus/aid-4985/AMAP-%E2%80%93-Prantsusmaa-

v%C3%A4iketalunike-edumudel (20.05.2015) 

26. Põllumajandusministeerium. Visioonidokument. EESTI TOIT 2015–2020: Eesti toidu 

tutvustamise ja müügiedenduse kava. [WWW] 

http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/eesti-toit-2015-

visioonidokument.odt. (20.05.2015) 

27. Rannus, R. (2003). Maagiline tarneahela juhtimine. Director. [e-ajakiri] 

http://www.director.ee/maagiline-tarneahela-juhtimine/ (20.05.2015).  

28. Regioonide Komitee. Perspektiivarvamuse eelnõu teemal „Kohalikud toidusüsteemid”. 

(2011).[WWW] 

https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/CDR3412010_REV1_PAC_ET.do

c/content. (20.05.2015) 

29. Rosenberg, L. Kohaliku toidu tootmise, tarbimise ja turustamise hetkeolukord 

Hiiumaal. (2011) Kärdla. [WWW]   

http://www.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/kohalik_toit%20uuring%202011.pdf 

(20.05.2015) 

30. Stank, T., Autry, C., Bell, J., Gilgor, D., Petersen, K., Dittman, P., Moon, M., Tate, 

W., Bradley, R. The Game-Changing trends in supply chain. (2013) The university of 

Tennessee. [WWW] http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Game 

Changing_Trends_in_Supply_Chain/$FILE/UT%20Game%20Changing%20Trends%2

0in%20SC_FINAL%20Online.pdf. (20.05.2015) 

31. Teder, M. (2015). (Raasiku OTT-i eestvedaja). Autori intervjuu. Helisalvestis, Jüri 

alevik, 08.05.2015. 

32. TNS Emor. Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2014. (2015). 

[WWW] http://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2015/uuring-2015-

ostueelistused-2014.pdf. (20.05.2015) 

33. Vallaste, V. (Kiili OTT-i eestvedaja). Autori intervjuu. Helisalvestis, Jüri alevik, 

08.05.2015. 

34. Vihalem, A. (1997). Marketing: Turg, toode, tarbija. Tallinn: Külim. 315 lk.  



 

51 

 

35. Volmer, K. Kruuse: Eesti toidu viivad maailma kvaliteet ja erilised omadused. (2015) 

[WWW] http://eestitoit.agri.ee/et/uudised/kruuse-eesti-toidu-viivad-maailma-kvaliteet-

ja-erilised-omadused. (20.05.2015) 

36. Voog, A., Sarv. K. Eesti elanike toitumisharjumused ja ostueelistused 2011. (2012). 

[WWW] 

http://www.emor.ee/public/documents/agriseire/Elanike_ostuk2itumine_2011.pdf. 

(20.05.2015)



 

52 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 LISAD 

 

  



 

53 

 

Lisa 1.  Intervjuu küsimused 

OTT liikumise eestvedajatele esitatud küsimused:  

1. Kust tekkis idee selliseks ettevõtmiseks? Kes olid eeskujud?  

2. Mis on kohalik toit teie jaoks? Mis on kohalik toit OTT-i võtmes? 

3. Millised olid esimesed sammud tootjate kaasamiseks? 

4. Millised olid esimesed sammud tarbijate teavitamiseks? 

5. Kuidas hindate oma arengut läbi tegevusaja?  

6. Mitu tootjat praegu teie OTT-is müüb? Kas on teada, kui suur osa tema toodangust 

tuleb OTT-i müüki? 

7. Kas oskate hinnata, kui paljud tarbijad on enam-vähem regulaarsed? 

8. Kas pakutavate toodete kogus on piisav, et rahuldada tarbijate nõudlust?  

9. Kas ostjatel on soove toodete järele, mille osas puudub praegu pakkumine? 

10. Mis on suurimad positiivsed elamused seoses tegutsemisega OTT-is? 

11. Mis on suurimad negatiivsed kogemused seoses tegutsemisega OTT-is? 

12. Milline on teie töörežiim?  

13. Millised on teie eesmärgid?  

14. Mis on edasised plaanid?  
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