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SISSEJUHATUS  

 

Ajal, mil põllumajanduses valitseb raske aeg, on ettevõtjad keerulise valiku ees – kas 

lõpetada tootmine või leida alternatiiv, mis aitaks kriisi üle elada. Piimatootjate olukorra teeb 

antud momendil probleemseks asjaolu, et piima müügihind on madalam kui piima omahind, 

mis tähendab, et piimatootja maksab igapäevaselt tootmisele peale. Olukord ei ole paranenud 

ning mitmedki piimatootjad on sunnitud oma tegevuse lõpetama. Piimatootmise puhul ei ole 

palju alternatiive, kuid esile on kerkinud Eestis uuenduslik idee – hakata tootma heinapiima 

ning valmistada sellest kõrgkvaliteetset juustu.  

Käesolev teema osutus valituks, sest töö koostaja viibis ettevõtluspraktika raames praktikal 

ettevõttes OÜ Lõunapiim ning arutlemise käigus selgus, et ettevõtte soovib lansseerida uut 

toodet Eesti turul – heinapiima. Eestis puuduvad hetkel aga antud toote turule toomise kohta 

uurimused, seega esitati töö autorile ettepanek koostada bakalaureusetöö heinapiima 

lansseerimise kohta.  

Bakalaureusetöö uurimisprobleem seisneb küsimuses – millised takistused ja väljavaated on 

uue toote turule toomisel ning milline on tarbija seisukoht heinapiima suhtes.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada uue toote lansseerimise probleemid ja 

võimalused heinapiima näitel. Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse 

järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas käsitletakse teoorias toote kontseptsiooni ning arendus- ja lansseerimisprotsessi?  

2. Mis on täpsemalt heinapiima olemus?  

3. Missugune on tarbijate reaktsioon heinapiimale mahetootele turul?  

4. Missugused on heinapiima lansseerimise probleemid ja võimalused ettevõtte OÜ 

Lõunapiima juhi Meelis Mõttuse hinnangul?  

 

Bakalaureusetöö tugineb esmastele andmetele, mis saadi autori poolt läbiviidud küsitlusest 

ning intervjuust. Teisesteks andmeteks on eesti- ja ingliskeelsed raamatud ja erinevad 

internetiallikad, mis käsitlevad toote kontseptsiooni, toote arendus- ja lansseerimisprotsessi 

ja heinapiima kui mahetoote olemust. Töö koostaja kasutab uurimismeetoditena 

kvantitatiivset (ankeetküsitlus) ja kvalitatiivset (süvaintervjuu) analüüsimeetodit. 
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Bakalaureusetöö teoreetilises osas ehk esimeses peatükis kajastatakse toote arendusprotsessi 

teoreetilist käsitlust. Teoreetiline osa jaguneb kaheks erinevaks alapeatükiks: toote 

kontseptsioon ja uue toote arendusprotsess ning uue toote turule toomise protsess. Töö teine 

peatükk selgitab lähemalt valitud uurimismeetodeid. Töö empiiriline osa ehk kolmas 

peatükk sisaldab endas nelja erinevat alapeatükki, mis hõlmavad ettevõtte lühitutvustust, 

heinapiima olemuse kirjeldust, töö autori poolt läbiviidud tarbijauuringu ja intervjuu 

analüüsi ja järeldusi tulemuste põhjal.  
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1. TOOTE ARENDUSPROTSESSI TEOREETILINE 

KÄSITLUS 

 

1.1. Toote kontseptsioon ja uue toote arendusprotsess 

 

Tootena käsitletakse füüsilist kaupa, teenust, ideed, isiksust või kohta, mis omab 

materiaalseid ja mittemateriaalseid tunnuseid, mida erinevad üksikisikud või 

organisatsioonid peavad vastavalt nii vajalikuks, väärtuslikuks või oma vajadusi 

rahuldavaks, et nad on valmis nende tunnuste vastu vahetama raha või muid väärtusühikuid 

selleks, et füüsilist kaupa omandada (Brassington jt. 2006: 288).  

Roose klassifitseerib toodet kui ühte turunduse baasmõistet, mille all mõistetakse toodet 

kõigena, mis võimaldab kellelgi rahuldada soove ja vajadusi. Vajaduste ja soovide 

rahuldamiseks on füüsilised tooted kõigest vahendid, mis omavad suutlikkust pakkuda 

teenuseid ja hüvesid. Samalaadseid teenuseid on võimelised pakkuma ka teised inimesed, 

paigad, ideed ja organisatsioonid. Kokkuvõttes käsitleb turundus toodet kui allikat või 

vahendit, mille abil katavad inimesed oma vajadusi ja soove. (Roose 2004: 2) 

Idee tootest kui potentsiaalsest klientide vajaduste rahuldajast või kasust on väga oluline. 

Sageli hindavad turundusspetsialistid toote tehnilisi omadusi rohkem, kui psühholoogilisi 

hüvesid ja kasu, mida ostja tegelikult ostuprotsessist ootab (Vihalem 1997: 105). Rahuldus, 

mida inimene ostuprotsessist soovib, võib nõuda kompleksset toote pakkumist, mis hõlmab 

endast kombinatsiooni suurepärasest teenindusest, füüsilisest tootest õigete tunnustega, 

kasulikest juhistest, käepärasest pakendist, usaldusväärsest garantiist ja samuti ka tuntud 

nimest, mis on kliendi vajadusi juba minevikus rahuldanud. (Perreault jt. 2008: 197) 

Hoolimata komplekssusest on toode müügiobjektina üks tervik, milles tarbija tunnetab 

hüvede ja kvaliteedi elemente (Ohvril 2012: 8).  

Toodet eristab teenusest tema füüsiline olek, mis võimaldab toodet näha ja kombata. Kui 

tarbija toote soetab, siis ta ka omab seda ja tal on võimalus see endale jätta. Teenuse puhul 

on tegemist aga teoga, mida üks osapool osutab teisele. Kui kliendile osutatakse teenust, siis 
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tal ei ole võimalust seda endale jätta, vaid kogeda, kasutada või tarbida. Teenused pole 

füüsilised, vaid mittemateriaalsed. (Perreault jt. 2008: 197)  

Kliendile pakutaval üksiktootel on kolm eristatavat tasandit (joonis 1):   

1) toote tuum – peamine kasu, mida tarbija tootest ootab. Toote tuum kujutab endas 

üleüldist eesmärki ja kasutusvaldkonda;  

2) konkreetne toode – antud tasand hõlmab kauba diferentseeritud tunnuseid, stiili, 

kvaliteeti, bränditunnuseid ja pakendit. Eelnevalt esitatud elemendid tagavad ostjale 

rahulolu saavutamise kõikide vajaduste katmise läbi. Kõige olulisemaks komponendiks on 

kvaliteet, mis on tähtsaimaks karakteristikuks. See haarab enda alla funktsioonide täitmise 

võime ning ühtlasi annab tunnustust kestvuse, kindluse, tarbimise ja parandamise mugavuste 

kohta;  

3) laiendatud toode – viimane tasand käsitleb tootega pakutavaid lisahüvesid (müügieelne 

ja –järgne teenindamine, nõuanne, garantii jms).  (Vihalem 1997: 103) 

 

 

Joonis 1. Kolmetasandiline toote skeem. (Kotler jt. 2008: 501)  

 

Iga tasand lisab tootele juurde tarbijaväärtust (Kotler jt. 2008: 501). Sellest lähtuvalt saab 

öelda, et toode on rohkemat kui lihtne kompleks materiaalsetest tunnustest. Tarbijad näevad 
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toodet kui kindlat kogumit kasudest, mis rahuldavad nende vajadusi. Kui turustajad 

alustavad tootearendust, siis esmalt on vajalik identifitseerida toote tuum ehk peamine kasu, 

mida tarbija ootab. Järgmise sammuna luuakse tegelik produkt ning leitakse erinevaid 

võimalusi tootele lisandväärtuse andmiseks, et valmistada toode, mis ühendaks endas kõiki 

kasusid, mida tarbija soovib tootelt saada. (Kotler jt. 2008: 502)  

Tooteid klassifitseerivad nii valitsus kui ka erinevad ettevõtted, kuid erinevatel eesmärkidel. 

Valitsuse liigitamismeetodi sihiks on üldisemalt info kogumine tööstusliku aktiivsuse kohta, 

samal ajal kui ettevõtted liigitavad tooteid selleks, et arendada analoogseid 

turundusstrateegiaid erinevate pakutavate toodete jaoks. Valitsus ja ettevõtted jagavad 

tooted peamiselt kahte kategooriasse: nende kestuse astme ja toote kasutaja järgi. (Berkowitz 

jt. 1989: 227)  

Kestuse astme kohaselt on võimalik diferentseerida lühiajalise ja pikaajalise kestusega 

tooteid. Lühiajalise kestusega toodete erinevuseks on nende lühike kasutusaeg – toodet on 

võimalik tarbida peamiselt üks või kaks kasutuskorda, kuid pikaajalise kestusega toodete 

elueaks on mitmed aastad. (Kuusik jt. 2010: 152)  

Populaarsem on aga toodete määratlemine tarbija järgi ehk tarbijakesksus, sest toote 

peamiseks eesmärgiks on rahuldada ostjate soove ja vajadusi. Tarbijakeskuse seisukohalt 

liigitatakse tooted tarbe- ja tootmiskaupadeks. Tarbekaubad on üldiselt need tooted, mida 

soetavad lõpptarbijad mitteärilise eesmärgiga. Tootmiskaupade sihtotstarve on aga 

peamiselt äriline – nende abil luuakse teisi kaupu või osutatakse teenuseid. (Sommers jt. 

1989: 211) Järgnevalt selgitatakse lähemalt tootmis- ja tarbekaupade erinevust.  

Tarbekaupade soetajateks on lõpptarbijad, kes ostavad toodet isiklikku kasutusse. 

Tarbekaupu on võimalik eristada üksteisest selle poolest, kui palju tarbija mõtleb ostu läbi, 

mis karakteristikuid ta hindab ning kui sageli antud kaupu soetab (Berkowitz jt. 1989: 229). 

Neid tooteid liigitatakse turundajate poolt tarbijate ostuharjumustest lähtudes järgmiselt:  

1) mugavustooted, mida tarbijad soetavad ilma vähese võrdluseta teiste toodetega ning 

sageli;  

2) valiktooted, mille ostmisel tarbijad hoolikalt võrdlevad tooteid sobivuse, disaini, hinna 

ja kvaliteedi poolest;  

3) spetsiaaltooted, mida eristab teistest toodetest ainulaadsus või bränd, mis on mõeldud 

kindlale ja olulisele sihtgrupile, kes soovivad osta erilisi kaupu;  
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4) mitteotsitavad tooted, millest tarbija teadlik pole või ei mõtle nende soetamise peale.  

(Kotler jt. 2008: 502)  

 

Tootmiskaupu soetatakse edasise tootmisprotsessi tarbeks või muudel põhjustel 

majandustegevuses. Tootmiskaupu eristab tarbekaupadest sihtotstarve, mille tarvis on toode 

hangitud. Tootmiskaupu on võimalik jagada kolme gruppi:  

1) materjalid ja koostisosad, mis hõlmavad endas toormaterjale ja edasitöötlemiseks 

mõeldud materjale, mida kasutatakse tootmisprotsessis koostisosadena; 

2) kapitalitooted on tootmiskaubad, mis on abiks hilisemas ostuprotsessis; 

3) abimaterjalid on aga tootmiskaubad, mis ei ole lõppkaupade sisendiks. (Kotler jt. 2008: 

502-503)  

 

Sageli on aga olukord, kus pole võimalik toodet kindlasse kategooriasse liigitada. Sellisel 

juhul peab tootja mõistma, et toode langeb kahte kategooriasse ja sellest lähtudes arendama 

kaks eraldiseisvat turundusmeetmestikku kahe erineva turu jaoks. Seetõttu on tarbekaupade 

ja tootmiskaupade täpsem klassifikatsioon vajalik, sest vastasel juhul on nende liigitus liiga 

laiahaardeline ja pole võimalik koostada täpsemat turundusmeetmestikku. (Sommers 1989: 

211) 

Kui toote juures otsustatakse muuta mõnda füüsilist omadust, siis iga väiksemgi muutus loob 

juba toote. Iga muutus tagab müüjale aga võimaluse siseneda oma tootega uuele turule. 

(Sommers jt. 1989: 208) Uued tooted on olulised nii müüjatele kui ostjatele, sest uus toode 

toob vaheldust tarbijate ellu ja ettevõtetele pakuvad uued tooted võimalust ettevõtte 

arenguks. (Kotler jt. 2008: 551) 

Uue toote puhul on tingimuseks lisaväärtuse tunnetamine. Kui tarbija ei tunneta eelneva 

tootega võrreldes uut kasu, siis ei anna see ka neile motivatsiooni uut toodet soetada. Seega 

peavad uuel tootel olema unikaalsed omadused, mida pole konkurentidel võimalik lihtsalt 

järgi teha. (Doyle 1998: 199)  

Konsultatsioonifirma Booz poolt esitatud uute toodete klassifikatsioon on maailmas üks 

enimkasutatavaim. Selle käsitluse kohaselt eristatakse kuut erinevat kategooriat:  

1) maailma-jaoks-uued tooted: tooted, mis on maailmas ainulaadsed ja millel seetõttu 

puudub olemasolev turg;   
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2) uued tootesarjad: tooted, millel on olemas turg, kuid mis on uudsed ettevõtte jaoks ning 

avavad ettevõttele uue turu; 

3) olemasolevate tooteliinide täiendamine: tooted, mis lisatakse eksisteerivale 

tootevalikule, kuid mis on ettevõtte jaoks siiski uudsed;  

4) olemasolevate tootmisliinide redigeerimine/parandamine: tooted, mille uuendamise 

järgselt on suurenenud toote tajutav väärtus tarbija jaoks;  

5) ümberpaigutamine: eksisteerivate toodete sihtturgude ümberkorraldamine;  

6) kulude vähendamine: tooted, mis asendavad eelkäijaid ning pakuvad tarbijale sama 

väärtuspakkumist madalama hinna juures. (Avlonitis jt. 2006: 10) 

 

Uue toote arendusprotsessi võiks vaadelda kui teedekaarti, mis annab juhised uue toote 

arenduseks. Lisaks aitaks selline seisukoht meeles pidada, et arendusprotsessis on vajalik 

läbida omavahel seotud etappe õiges järjekorras. Uue toote arendusprotsess peaks hõlmama 

selgeid ja konkreetseid punkte, kus otsused suudetakse vastu võtta ratsionaalsel ja 

mittepoliitilisel moel ning nende abil oleks võimalik modifitseerida tootearendusprotsessi 

toote uudsuse astme põhjal ettevõtte jaoks. Erinevad sammud peaksid olema määratletud 

protsessi alguses ja vahepeal neid muuta ei tohiks. (Moore jt. 1993: 95) Tootearenduse 

etappidesse ei tohi suhtuda mõtlematult, sest see on keerukam ja aeganõudvam protsess, kui 

esmapilgul tundub (Tootearendus 2006...). 

Arendusfaasis vastuvõetavate otsuste tarbeks on vajalik koguda rohkesti informatsiooni ning 

otsuste langetamisel tuleb silmas pidada uue toote eesmärke ja planeerimise protsessi. 

Ettevõtte äriidee on lähtepunktiks toote eesmärkidele ja turundusmeetmestikule ning 

ettevõtte üldised eesmärgid teostuvad tarbijate rahulolu kaudu, kui nad tarbivad ettevõtte 

poolt pakutavat kaupa. (Vihalem 2008: 151)  

Käesolevas bakalaureusetöös on tootearendusprotsessi vaatluse aluseks Kotleri (2008: 554) 

käsitlus, mille kohaselt eristatakse tootearenduses üheksat erinevat etappi: uue toote 

arendusstrateegia, ideede genereerimine, ideede sõelumine, tootekontseptsiooni arendus ja 

testimine, turundusstrateegia, finantsanalüüs, tootearendus, turutestimine ja 

kommertsialiseerimine. Antud etappide järjestust võib näha joonisel 2.  
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Joonis 2. Uue toote arendusprotsess. (Autori koostatud) 

 

Uue toote arendusprotsess peaks algama konkreetse arendusstrateegia valikuga, mis oleks 

oluliseks juhiseks arendusprotsessis ja mida saab kasutada iga üksiku toote puhul (Sommers 

1989: 224). Uue toote arendusstrateegial on neli täpsemat eesmärki. Esiteks, suunab see 

tootearendusmeeskonna tööd ja võimaldab keskenduda meeskonna pingutusele. Teiseks, 

annab see võimaluse integreerida erinevate osakondade pingutusi. Kolmandaks, töö 

tõhustamiseks saab delegeerida ülesandeid nendele meeskonnaliikmetele, kelle ülesanded 

lubavad töötada iseseisvalt. Neljandaks on vajalik ennetav, mitte reaktiivne planeerimine 

selleks, et saaks toimuda tootmine ja strateegia täideviimine. Ettevõttes on tavaliselt ideede 

genereerimise faasis palju erinevaid ideid, millest valdav enamus on arenduseks ebasobivad. 

Selleks, et valitaks sobivad ideed, peab juhatus sisse seadma kindlad kriteeriumid. 

Tootearendusstrateegia on selles protsessis vajalik, et ettevõte suudaks säilitada innovaatori 

rolli, kaitsta enda positsiooni turul ning samal ajal ära kasutada ettevõtte tugevaid külgi ning 

ka tehnoloogiat.  (Kotler jt. 2008: 554-555)  

 

Kuigi Kotleri teooria kohaselt on tootearendusprotsessi esimeseks etapiks arendusstrateegia 

loomine, siis mitmed allikad peavad esmaseks uute ideede genereerimist. Selles faasis 



13 
 

alustatakse ettevõtte eesmärkidele vastavate uute ideede otsimist. Firma arendustööks on 

vaja uute ideede pideva genereerimise süsteemi koos vajalike protseduuridega. (Vihalem 

2008: 151)  Peamiseks märksõnaks ideede otsingutel on süstemaatilisus, vastasel juhul tekib 

palju ideid, kuid need pole ettevõttega kokkusobivad. (Kotler jt. 1985: 202)  

Ideede puhul on olulised allikad, mis jaotatakse sisemisteks ja välimisteks. Sisemisteks 

allikateks on firma töötajad ja välisteks allikateks on tarne- ja turustuskanali liikmed. 

Sisemised ja välimised allikad on täpsustavalt välja toodud tabelis 2. Ideede otsimise 

meetoditeks on teadusuuringud, mõttetöö, ajurünnak, seminar, koosolek, tooteanalüüs, 

tarbijaküsitlus, vajaduste, ettepanekute ja kaebuste analüüsimine, avaliku info uurimine, 

konkurentsiluure jm. Ideede otsimise vahenditeks on eeliskombinatsiooni analüüs, Delfi 

meetod, morfoloogilised tabelid, TRIZi protsess jm. (Vihalem 2008: 152) Kuigi ideid on 

võimalik koguda erinevatest allikatest, peab siiski meeles pidama uue toodete genereerimise 

protsessi ametlikkust (Kinnear jt. 1990: 307). 

 

Tabel 1. Ideede sisemised ja välimised allikad. (Vihalem 2008: 152) 

Sisemised allikad: Välimised allikad:  

Ettevõtte juhid Tarnijad 

Müügiosakond Hulgi- ja jaemüüjad 

Turundusosakond Turustajad 

Teadus- ja arendusosakond Agendid 

Tootmisüksus Edasimüüjad 

Sisseostuosakond Tarbijad 

Klienditeenindusosakond Konkurendid 

 

 

Vaatamata sellele, kui palju on uute ideede allikaid, küündib ainult mõni idee selle tasemeni, 

et midagi ka saavutada. Kui ideed on kogutud, on vaja neid edasi arendada,uurida ja hinnata 

ning seda protsessi nimetatakse ideede sõelumiseks. (Brassington jt. 2006: 395) 

Ideede sõelumise etapis on eesmärgiks viia ideede arvu tase võimalikult madalale 

vastupidiselt ideede genereerimise etapile. Kehvemate ideede eemaldamine on vajalik nii 
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varajases etapis kui võimalik, et märgataks potentsiaalseid edasiarendatavaid ideid. Lisaks 

on ideede eemaldamine oluline kuluefektiivsuse seisukohalt, sest tootearenduskulud on igas 

etapis üha kõrgemad. Ettevõte peab jätkama nende ideedega, millel on võimalus areneda 

kasumlikeks toodeteks. (Kotler jt. 2008: 557) Antud etapis antakse hinnang ka sellele, kas 

uue toote idee on kokkusobiv ettevõtte pikemate perspektiividega ning ühtlasi peab uue toote 

teostamine olema ettevõttes ka tehniliselt elluviidav. Uue idee sõelumise analüüs on esitatav 

kui ettepanek juhtkonnale, mis kirjeldab kuidas toode täiendab juba eksisteerivat 

tootevalikut, analüüsib turgu ja konkurentsi ning teeb esmased kasumimarginaali 

prognoosid. (Brassington jt. 2006: 396) Peamisteks meetoditeks, mida kasutatakse ideede 

selekteerimiseks on kontrollküsimustik ja kontseptsiooni test. Kontrollküsimustiku korral 

püstitatakse valikuprotsessi alguses küsimused, mis aitavad kõrvutada uue toote ideed selle 

eesmärkidega. Kontseptsiooni test on aga meetod, mis hindab indiviidide ja 

tarbimisrühmade reaktsiooni uue toote ideele. (Vihalem 1993: 180-181) 

Kui on selekteeritud sobiv idee, tuleb see edasi kujundada tootekontseptsiooniks. Eelnevalt 

tuleks aga selgitada täpsemat erinevust mõistetel tooteidee, tootekontseptsioon ja 

tootekuvand. Tooteidee on defineeritav kui toode, mida ettevõtte võiks enda arvates 

potentsiaalselt turul pakkuda. Kui ideest on olemas detailne versioon, mis peaks rahuldama 

tarbijate vajadusi, nimetatakse seda tootekontseptsiooniks. Tootekuvandi all mõistetakse aga 

toote reaalset tajumise viisi tarbijate poolt. (Kotler jt. 2008: 557)  

Tootekontseptsiooni testimise protsess hõlmab toote kirjeldamist, profileerimist ja 

kujutamist. Antud staadiumis võimalikele klientidele esitletavad kontseptsioonid on veel 

puudulikud ning töötamisjärgus. Peamiselt on nendeks joonistused, mudelid või ka 

täissuuruses näidised. (Brassington jt. 2006: 397)  

Kontseptsiooni testimisel kasutatakse erinevaid protseduure, mis liigitatakse kolme 

kategooriasse. Esimeseks protseduuriks on kontseptsioonide hindamised, kus tarbijatel on 

võimalus hinnata neile esitletud tootekontseptsioone kvantitatiivsete viisidega. Teiseks 

meetodiks on positsioneerimine, mille puhul hinnatakse kontseptsiooni, mis on seatud 

sarnasesse keskkonda teiste sarnaste tegelike kontseptsioonide ja toodetega. Kolmanda 

meetodina käsitletakse toote/kontseptsiooni proovimist, kus kõrvutatakse omavahel 

kontseptsiooni ja toote hinnanguid, mille on neile andnud tarbijad. (Tootearendus 2006: 41) 

Tootekontseptsiooni etapi eesmärgiks on informatsiooni ammutamine, mille abil oleks 
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võimalik otsustada, kas tootel on turul olemas konkurentsieelis ja kas ettevõttel on toote 

edasiarenduseks piisavalt ressursse. (Perreault jt. 2008: 238) 

Tootekontseptsiooni väljatöötamise järgselt on vajalik koostada esialgne turundusstrateegia, 

millega tutvustada uut toodet turule. Turundusstrateegia jaguneb kolmeks osaks, millest 

esimene osa on suunatud sihtturu, positsioneerimise, müügi ja kasumi prognoosile 

esimesteks aastateks. Teine osa sisaldab esimesel aastal planeeritavat hinda, jaotust ja 

turunduseelarvet. Kolmas osa keskendub aga pikaajalistele eesmärkidele, milleks on müük, 

kasum ja turundusmeetmestiku strateegia. (Kotler jt. 2008:559-560)  

Ettevõttele on uute ideede juures tähtsaks ka nende äriline atraktiivsus. Selleks koostatakse 

finantsanalüüs, mis kirjeldab müügi ülevaadet ning kulude ja kasumi prognoosi uue toote 

jaoks ning ühtlasi selgitatakse finantsanalüüsi abil välja, kas need vastavad ka ettevõtte 

eesmärkidele.  (Kotler jt. 2008: 560) Finantsanalüüsi üheks eesmärgiks on ka kindlaks 

määrata, kas toode ja tema tehnoloogia on nii unikaalsed, et neid oleks võimalik kaitsta 

patendiga. (Berkowitz jt. 1989: 244) Käesolevas etapis peaks juhatus olema idee 

teostatavuses ja tema sobivuses ettevõtte üldise missiooni ja strateegiaga täielikult 

veendunud. (Brassington jt. 2006: 398) 

Kui tooteidee läbib edukalt finantsanalüüsi etapi, siseneb ta tootearendusetappi. 

Tootearendusetapis luuakse uurimis- ja arendusmeeskonna abil ideest reaalse toote 

prototüüp. Samuti pööratakse tähelepanu ka turundusmeetmestiku arendamisele ehk 

keskendutakse lisaks ka toote pakendile, sildile, brändinimele, reklaamsõnumile ja 

jaotusstrateegiale. (Kinnear jt. 1990: 310) Tootearenduse ajalist kestvust pole võimalik 

üheselt kindlaks määrata. Oluline pole aga aja pikkus, vaid saada vastus küsimustele kas 

toode on teostatav reaalselt ja kuluefektiivselt vastavalt eelnevalt määratud strateegiale ning 

kas toode suudab. (Brassington jt. 2006: 400)  

Toote eksisteerimise suutlikkust reaalsetes tingimustes testitakse turutestimise punktis, kus 

tarbijatel on võimalik tutvuda tootega tema tegelike ostutingimustega. Vastavalt vajadusele 

arendatakse ja täiustatakse toodet ning testitakse uuesti, et saada tarbijatelt erinevaid 

reaktsioone tootele. (Berkowitz jt. 1989: 246) Üheks meetodiks on pakkuda tarbijatele toodet 

limiteeritult sooduspakkumisega, et näha üldist toote ostetavust ja katsetada mitmeid 

turundamisviise. Turutestimine ei anna täpseid prognoose tulevikumüügi ja turuosa suhtes, 
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kuid aitab näha ettevõttel toote üldist esinemist ja vastuvõttu tarbijate poolt. (Berkowitz jt. 

1989: 247)  

Turutestimist iseloomustab tema kallidus ja ajamahukus. Pika ajaperioodi nõrkuseks on risk, 

et konkurendid loovad sarnase toote ning jõuavad turule siseneda ennem kui ettevõte jõuab 

turutestimise lõpule viia. (Kinnear jt. 1990: 312) On ka ettevõtteid, kes turutestimist ei läbi. 

Seda põhjusel, kui teostatakse lihtsamaid tooteliini laiendusi või soovitakse kopeerida 

konkurentide edukate toodete ideed ning samal ajal ei garanteeri turutestimine tootele alati 

edu. Turutestimisel kasutatakse peamiselt kolme liiki meetodeid, milleks on standardne 

turutestimine, kontrollitud turutestimine ja simuleeritud turutestimine. (Kotler jt. 2008: 561-

562)  

Kokkuvõttes ei taga küll turutestimine alati õnnestumist, kuid pakub siiski mitmeid eeliseid, 

milleks on tarbijate reaalse reaktsiooni saamine; toote juures viimaste muudatuste tegemise 

võimalikkus ning tarbijate teadlikkuse tekitamise ja kalduvuse korduvale ostmisele 

hindamine. Nende eeliste abil on võimalik veel kohandada lansseerimisstrateegiat ning 

keskenduda sellele, kui palju esialgselt toota, kuhu pakkuda ning kui palju on vajalik teha 

reklaami. (Brassington jt. 2006: 402) Turutestimise tulemustest lähtuvalt tehase otsus, kas 

toode on valmis sisenema rahvuslikule turule või on vajalik saata tagasi eelnevasse 

tootearendusetappi muudatuste tegemiseks. (Kinnear jt. 1990: 312) 

Kui toode jõuab viimasesse etappi, milleks on kommertsialiseerimine, on ta valmis turule 

sisenemiseks. Toote turule toomine nõuab palju rahalisi ressursse ja koostööd kogu ettevõtte 

siseselt. Rahalisi ressursse nõuavad tootmise ja teeninduse tehnoloogiate sisseseadmine, 

jaotuskanalite täitmine kaupadega, tutvustav kampaania kõrge konkurentsitasemega turul. 

(Perreault jt. 2008: 239) Kommertsialiseerimise etapis tuleb arvestada reageerimiskiirusega 

tarbijate poolt, tootmise võimekusega, konkurentsitasemega, tasuvuse ilmnemise 

ajaperioodiga ning kommertsialiseerimise kuludega (Evans jt. 1987: 279). 
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1.2. Uue toote turule toomise protsess  

 

Uue toote arendusprotsessile järgneb toote turule toomise protsess, mis hõlmab endas nelja 

traditsioonilise turundusmeetmestiku faktorit – toode, hind, jaotus ja müügitoetus. Käesolev 

peatükk selgitab lähemalt neist kolme – hind, jaotus ja müügitoetus. 

Hind on kitsamalt defineeritav kui rahalises väljenduses olev toote väärtus ehk toote või 

teenuse eest soovitav summa. Laiemas käsitluses vaadeldakse hinda kui väärtuste kogumit, 

mida tarbija soovib vahetada kasude vastu, mida ta saab toote omamisest või tarbimisest. 

Ükskõik, missugust kasu toote tarbimisest ei omandata, on vajalik selle eest tasuda. 

(Vihalem 1996: 7) Kui vaadelda hinna erinevust turundusmeetmestiku teistest elementidest, 

siis selleks on kasumi toomine, samal ajal kui teised elemendid põhjustavad kulutusi (Kotler 

2002: 101). Hinnakujundus jaguneb neljaks erinevaks etapiks, mis on välja toodud joonisel 

3. 

 

 

Joonis 3. Hinnakujundusprotsessi mudel. (Lewison 1996) 

 

Hinnakujunduse alguses on vajalik esmalt selgitada toote hinnakujundusvabadus, mis sõltub 

toote iseloomust ja nõudluse-pakkumise vahekorrast. Kui toode on väga unikaalne ja uudne, 

on hinnakujundusvabadus kõrge, kui üldiselt tuleb siiski vaadelda analoogiliste toodete 

hindu ja sellest lähtuvalt kujundada ka oma hind. (Ohvril jt. 2014: 42)  

Hinnakujunduse puhul on võimalik välja tuua ka hinnakujunduse eesmärgid, milleks on:  

1) kasumist lähtuvad eesmärgid, mille sihiks on tagada ettevõttele tulukus;  

2) turunduskeskkonnast lähtuvad eesmärgid, mille puhul on eesmärgiks hinna ja tegeliku 

turusituatsiooni sobivuse saavutamine;;  

3) toote positsioneerimine analoogide seas, mille eesmärgiks on anda informatsiooni 

tarbijatele hinnataseme kaudu. (Sealsamas) 
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Hinnakujundusmeetodite abil selgitatakse välja toote tegelik hind ja määratlusviis. Hinna 

määratlemisel vaatleb organisatsioon toote iseloomu, müügimahtu ja hoitavat kogust. 

Peamisteks hinnakujundusmeetoditeks on kulukeskne hinnakujundusmeetod, 

nõudluskeskne hinnakujundusmeetod ja konkurentsikeskne hinnakujundusmeetod. (Ferrell 

jt. 1982: 222)  

Kulukeskse meetodi korral arvestatakse hindade kujundamisel tootekuludega, kuid samal 

ajal ei arvestata majanduslikke nõudluse-pakkumise aspekte. Kulukeskne meetodi eeliseks 

on tema lihtsus ning kerge rakendusviis. Meetod haarab endas soovitava kasumi 

kalkulatsiooni, kuid kasumimarginaali soov ei seondu kindla hinnakujunduspoliitika ega 

kindlusta hinnakujunduse eesmärkide saavutamist. Kaheks tuntuimaks 

hinnakujundusmeetodiks on täiskulude meetod ja standardne juurdehindlusmeetod. (Ferrell 

jt. 1982: 222)  

Nõudluskeskse meetodi korral hinnatakse hinna kujundamisel tarbijate poolt tajutavat 

väärtust, mitte aga kulusid. Kui on välja selgitatud sihtturu vajadused ja soovid, leitakse 

sobiv hinnavahemik ja määratakse ka hind. Turundusstrateegia nõudluskeskse 

hinnakujundusmeetodi korral baseerub peamiselt emotsionaalsetele hinnangutele. (Vihalem 

1996: 31)  

Kui eelnevate meetodite puhul arvestatakse kulusid ja tarbijate tajutavat väärtust, siis 

konkurentsikeskse hinnakujundusmeetodi puhul lähtutakse konkurentide hindadest. 

Ettevõtted kujundavad oma hinnad siis, kui on täielikult uurinud konkurentsivõimeliste 

hindade struktuuri. Toote hind võib olla üle või alla konkurentide hinnataseme või samal 

tasemel. Antud hinnakujundusmeetodi korral ei saa ettevõtte rangelt arvestada hinnataseme 

kujundamisel enda kulusid või nõudlust. Kui konkurendid otsustavad muuta hinnataset, teeb 

seda ka ettevõte, hoolimata sellest, et enda kulud või nõudlus püsivad muutumatuna. (Kumar 

jt. 1998: 262) 

Lõplik hind, millega tarbija toote soetab, kujuneb vastavalt jaotuskanali valikule, mis võivad 

põhjustada hinnataseme tõusu. Tõusu põhjustavad erinevate poodide kasumimarginaalid ja 

erinevad tasud, mis lisatakse tootjahinnale. Hinnakujunduse puhul lähtutakse ka ettevõtte 

või toote turundusstrateegiast. Maksimaalne hind, mille eest tarbija on nõus toote soetama, 

on ka tootja huviks, kuid kõrgema hinna puhul soovib tarbija ka mõjuvat põhjust. Selleks 
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võib olla nii diferentseeritus teistest toodetest, keskkonnasäästlik aspekt jms. (Ohvril jt. 

2014: 43) 

Hinnakujunduse järgselt on ettevõttel aeg otsustada, milliste kanalite kaudu oma tooteid 

turustada. Indiviidide ja organisatsioonide süsteemi, mille kaudu toimetatakse tootet 

tootjatelt tarbijateni, nimetatakse turustuskanaliks. Turustuskanalit mööda toimuvad 

erinevad protsessid, milles antakse üle toote omandiõigused, toimub toote liikumine 

füüsiliselt ning samuti ka rahalised tehingud ja reklaami levitamine. (Vihalem 2008: 283) 

Turustuskanalite tähtsus seisneb vahendite tagamises, tänu millele muudetakse ettevõtte 

tooted ja teenused tarbijatele kättesaadavaks. Kanalite ülesandeks on esindada nelja oluliselt 

funktsiooni. Esiteks muudavad nad hõlpsamaks vahetusprotsessi, sest vähendavad müügiks 

vajalike vahendajate numbrit. Teiseks, kanalites viiakse läbi sorteerimine. Kolmandaks 

toimub toodete ülekandeprotsess ning viimaseks funktsiooniks on lihtsustada otsinguid nii 

ostjate kui müüjate jaoks. (Boone jt. 2006: 416-417)  

Turustuskanal hõlmab alati tootjat ja tarbijat ning sageli ka ühte või mitut vahendajat. Teatud 

toodete puhul on turustamiseks vajalik mitmeid spetsialiseerunud vahendajaid.  (Vihalem 

2008: 283) Peamisteks vahendajateks turul on:  

1) vahendaja ehk üldiselt iga inimene, kes tegeleb toodete ja teenuste vahendamisega;  

2) agent on vahendaja, kellel on ametlikud õigused toodete ja teenuste vahendamiseks;   

3) hulgimüüjad on organisatsioonid, kes vahendavad tootjate ja jaemüüjate vahelisi 

tehinguid;  

4) jaemüüjad on vahendajad, kes tegelevad toodete ja teenuste otsemüügiga tarbijatele;  

5) jaotajad on aga vahendajad, kes esindavad nii hulgimüüja kui ka jaemüüja funktsioone;   

6) edasimüüjad on sarnase iseloomuga nagu jaotajad, kuid edasimüüjad ei müü tooteid ja 

teenuseid teistele vahendajatele, vaid ainult lõpptarbijale;   

7) tootele lisaväärtust lisavad vahendajad on vahendajad, kes modifitseerivad ise tootjatelt 

soetatud baastooteid ning müüvad need edasi lõpptarbijatele. (Bovee jt. 1992: 387-388) 

Joonisel 4 näeme erinevate kanaliliikide ülesehitust. Kanal A on otsene kanal, sest puuduvad 

vahendajad ning tootja ja lõpptarbija teevad tehinguid üksteisega. Vahendajate puudumise 

tõttu on tootja ülesandeks täita kõik kanali funktsioonid ise. Kanalid A, B ja C on aga 

kaudsed kanalid, sest protsessi on lisatud vahendajad, kes täidavad erinevaid 

kanalifunktsioone. Kanalit B, kuhu on lisatud jaemüüja, kasutatakse siis, kui jaemüüja 

tegutseb piisavalt suurelt, et osta suuri koguseid, kuid laokulud on liiga kõrged, et kasutada 
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hulgimüüjat. Kanalisse C on aga lisatud ka hulgimüüja ning antud kanalit kasutatakse juhul, 

kui tooted on väikesed ja madala hinnaga, kuid tarbijate poolt sageli ostetavad. Kanal D on 

aga kõige kaudsem kanal, mida kasutatakse juhul, kui on palju väikeseid tootjaid ja 

jaemüüjaid ning agendi ülesandeks on koordineerida samal ajal suurt toodete pakkumist. 

(Berkowitz jt. 1989: 354-355) 

 

 

Joonis 4. Jaotuskanalite liigid. (Kuusik 2010: 266) 

 

Turundusmeetmestiku müügitoetuse osa käsitleb endas hõlmab kõiki neid 

kommunikatsioonivahendeid, mille kaudu soovitakse sihtgrupile sõnumit edastada. Need 

vahendid on võimalik jaotada viide erinevasse rühma: reklaam, müügitoetuskampaaniad, 

suhtekorraldus, müügipersonal ja otseturundus. (Kotler 2002: 107)  

Reklaam, mis on peamine müügitoetuse vorm, on defineeritav kui kinnimakstud ja 

mitteisiklik suhtlemisviis sihtturuga. Reklaamil on aga võrreldes teistega müügitoetuse 

liikidega mitmeid märkimisväärseid eeliseid. Massimeedias kajastatava reklaami kulud on 
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kõrged, kuid samal ajal arvestades, kui paljude potentsiaalsete klientideni reklaam jõuab, on 

kulud tühised. Samuti on reklaami kordamine lihtne ning kordamist on vaja, et sõnum jõuaks 

inimesteni efektiivsemalt. Reklaami korral on loominguline paindlikkus oluliselt kõrgem kui 

teiste müügitoetuse liikide korral ning lisaks on reklaami umbisikuline iseloom kasuks 

tundlike toodete turustamisel. Kui toodet reklaamitakse massimeedias, lisab see tootele 

teatava prestiiži, mis kutsub tarbijaid ostma.  (Bovee jt. 1992: 523)  

Müügitoetuskampaaniate eesmärgiks on kauba väärtuse suurendamine lühiajaliselt tarbija 

seisukohalt. Müügitoetuskampaaniaid on väga palju erinevaid vorme ning levinuimaks on 

erinevad allahindlused. (Roose 2002: 28) Müügitoetus protsessina hõlmab endas 

eesmärgistamist ja tegevuskava koostamist, testimist, elluviimist ja efektiivsuse hindamist. 

Müügi soodustamise põhieesmärgid, mis peamiselt sõltuvad sihtturust, on mõjutada toodete 

ja teenuste nõudlust, täiustada vahendajate turundustegevust ning täiendada reklaami ja 

isiklikku müüki. Eesmärke saab liigitada ka vastavalt sellele, kellele tegevus on suunatud: 

tarbijale, tootjale, jaemüüjale või müügipersonalile. (Vihalem 1996: 116-117) 

Kui aja jooksul väheneb reklaami ja müügitoetuskampaaniate mõju, siis ettevõtte 

suhtekorraldusosakond saab pakkuda muid võimalusi toote või teenuse reklaamimiseks 

(Kotler 2002: 112) Suhtekorralduse puhul koordineeritakse positiivse arvamuse kujundamist 

nii ettevõtete kui kaupade kohta nii isiklikes suhetes kui ka mujal väljaspool ametlikku 

reklaamiaega. Suhtekorraldus kui arvamuse kujundamine on reklaamist eristatud selle 

poolest, et ei ole kinni makstud ning puudub otsene tellija. (Roose 2002: 26-27) 

Suhtekorraldusosakond kasutab oma tööks erinevaid vahendeid, milleks on  erinevad 

väljaanded, üritused, uudised, osalemine oma piirkonna ühiskondlikus tegevuses, identiteeti 

kajastavad vahendid, lobitöö, ühiskondlikku vastutustunnet ilmestav käitumine. (Kotler 

2002: 112)  

Müügipersonali ehk müüjate ülesandeks on müüa tarbijatele kaupu ja teenuseid, mis toovad 

kasu nii üksikisikutele kui organisatsioonidele. Otsest mõju avaldab müüjate töö aga uute 

toodete edukusele, olemasolevate toodete säilitamine jaemüüjate riiulitel, tegelevad 

müügiäriga ning koostavad massiivseid müügitellimusi. (Futrell 1990: 6) 

Brassington on defineerinud otseturundust kui interaktiivset turundussüsteemi, kus 

kasutatakse ühte või rohkemat meediavahendit, vormides aluse jätkuvate suhete 

arendamiseks organisatsiooni ja selle klientide vahel ning luua klientidest andmebaas. 
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(Brassington jt. 2006: 817) Otseturunduse eeliseks on suhtlemine otse inimestega, kes kõige 

tõenäolisemalt tooteid soetavad. Otseturundus hõlmab nendest inimestest andmebaasi 

koostamist. Andmebaasid ehitatakse üles andmete põhjal, mis saadakse posti teel 

saadetavatest kampaaniatest ning kergesti jälitatavatest kupongidest. Keerulisemad 

andmebaaside metoodikad suudavad identifitseerida potentsiaalseid tulevasi kliente. 

(Dalrymple 1995: 331)  

Kokkuvõttes peab ettevõte, kes soovib lansseerida uut toodet, tegema neli otsust. Ettevõte 

peab välja selgitama, millal on õige aeg uut toodet tutvustada. Kui see ohustab ettevõtte teiste 

toodete müüki või kui uut toodet saab veel rohkem arendada, võiks ettevõte oodata nii kaua 

kuni aeg on õige lansseerimiseks. Samuti on oluline mõelda kus peaks ettevõte toote 

lansseerima – üksikus asukohas, regioonis, mitmes regioonis, rahvuslikul või 

rahvusvahelisel turul. Ettevõte peab määratlema ka õige sihtgrupi, kellele oma toote 

turundus suunata.  Viimasena on vaja koostada tegevusplaan, kuidas peaks tutvustama uut 

toodet valitud turgudele. (Kotler jt. 2008: 564-565) 
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2. VALITUD UURIMISMEETODID 

 

Käesolevas peatükis käsitletakse töö autori poolt valitud uurimismeetodeid ning 

kasutatavaid andmeid. Bakalaureusetöös on kasutatud andmete kogumiseks nii kvalitatiivset 

kui ka kvantitatiivset uurimismetoodikat. Kvalitatiivne uurimismeetod hõlmab töö autori 

poolt koostatud ja läbiviidud süvaintervjuud ning kvantitatiivne uurimismeetod töö autori 

poolt koostatud ja läbiviidud ankeetküsitlust ehk tarbijauuringut mugavusvalimi alusel ning 

eelmainitud andmekogumismeetodite tulemusi kasutatakse bakalaureusetöös ka esmaste 

andmetena.  

Küsimustik ehk ankeetküsitlus on üks levinumaid andmekogumisviise.  Küsimustik sisaldab 

eelnevalt ette valmistatud küsimusi, mis on valmistatud spetsiifilise informatsiooni 

kogumiseks kindla teema kohta. (Questionnaire and interview...1997) Küsimustikud 

koosnevad avatud ja suletud küsimustest, kus avatud küsimuste koostamine nõuab uurijalt 

vähem eeltööd, kuid oluliselt rohkem analüüsimist. Suletud küsimuste puhul nõuab aga 

küsimuste koostamine ja vastusevariantide leidmine rohkem aega ja uurimisprobleemi kohta 

süvendatud teadmisi, kuid andmete analüüs on hiljem vähem ajamahukam. (Õunapuu 2014: 

160-162) 

Sarnaselt küsimustikule on ka süvaintervjuu üks levinumaid andmekogumisviise, kus uurija 

esitab ühele uuritavale küsimusi ning uuritava ülesandeks on neile vastata. Süvaintervjuu 

abil on võimalik uurida neid teemasid, mille kohta puudub avalik kättesaadav informatsioon. 

(Õunapuu 2014: 170) Kõige sagedamini viiakse süvaintervjuusid läbi telefoni teel, kuid 

samuti on võimalus ka intervjuu läbi viia „näost-näkku“ inimese kodus, töökohas või mõnes 

avalikus kohas. Lisaks viiakse intervjuusid läbi konverentsidel, töötubades või miitingutel. 

(In-depth...2013)  

Kuigi antud töös kasutati süvaintervjuud, on üheks võimalikuks analüüsimeetodiks ka 

fookusgrupi intervjuu. Fookusgrupi intervjuu puhul on erinevalt süvaintervjuust 

intervjueeritavateks kindel rühm, mitte üksikisik. Fookusgrupi intervjuul on määratletud 

kitsas teemakäsitlus ning lisaks andmete kogumisele on võimalik jälgida ka liikmete mõju 

üksteisele. Fookusgrupil on olemas kindel juht, kes hoiab vestlust fookuses ning loob 

rühmaliikmete jaoks vaba õhkkonna. (Fookusgrupi intervjuu 2014)  
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Uurimaks tarbijate reageerimist heinapiimale kui uuele tootele Eesti turul, viidi tarbijate seas 

läbi ankeetküsitlus ajavahemikul 10.05.2016 – 13.05.2016. Ankeetküsitlus viidi läbi 

elektrooniliselt internetikeskkonnas Google Forms ja valim moodustati mugavusvalimi 

põhimõttel. Andmete analüüs teostati programmi Microsoft Office 2013 abil. Küsitlus 

sisaldas 19 küsimust ning küsitluses osales 262 inimest, kuid osade ankeetide elimineerimise 

tulemusena arvestati käesolevas töös lõpuks 241 ankeeti. Kõige aktiivsemateks vastajateks 

olid naised, kes moodustasid koguvastajatest 84,23% (203 naist) ning meeste osalusprotsent 

oli 17,01% (41 meest). Kõige enam oli vastanuid vanusegruppidest 18-29 (58,92%) ja 30-

49 (27,80%). Vanusegrupist 50-64 vastas küsimustikule 22 inimest ehk 9,13% 

koguvastanutest ja vanusegrupist alla 18 10 inimest ehk 4,15%. Kõige vähem oli vastajaid 

vanusegrupist üle 64, kus kokku oli vastajaid 4 (1,66%). Ühtlasi küsiti vastanutelt nende 

keskmist netosissetulekut ühes kuus. Üle poole vastajatest (51,68%) teenis ühes kuus alla 

Eesti keskmist netosissetulekut, Eesti keskmist teenis 31,09% vastajatest ning üle Eesti 

keskmise netosissetulekuga oli 17,23% vastajatest. 

Tarbijate oodatav vastuvõtt on oluline ettevõtte jaoks, kes soovib uut toodet lansseerida. Töö 

autor otsustas läbi viia ka intervjuu ettevõtte OÜ Lõunapiim juhi Meelis Mõttusega, et saada 

selgemat ülevaadet heinapiima tootmise perspektiividest, võimalustest ja takistustest. Lisaks 

andis intervjuu võimaluse välja selgitada, kuidas langeb kokku ettevõtte visioon heinapiima 

lansseerimisest tarbijate ootuste ja soovidega.  

Intervjuu küsimuste koostamise aluseks oli toote arendus- ja lansseerimisprotsessi 

teoreetiline käsitlus ning tarbijauuringute tulemused. Intervjuu koosnes kahekümnest 

küsimusest ning viidi läbi vestlusvormis „näost-näkku“ ettevõtte OÜ Lõunapiim juhi Meelis 

Mõttusega. Intervjuu kestvuseks oli pool tundi, mis salvestati diktofonile ning hiljem 

transkribeeriti. Ettevõtte juhi vastused on esitatud küsimuste alla jutumärkides.  
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3. HEINAPIIMA LANSSEERIMISEGA SEOTUD 

PROBLEEMIDE JA VÕIMALUSTE ANALÜÜS 

 

3.1. Ettevõtte üldiseloomustus ja heinapiima käsitlus 

 

OÜ Lõunapiim on nüüdseks 20 aastat Võrumaal Mõnistes tegutsev ettevõte, kelle 

põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus ja toorpiima tootmine, lisaks tegeletakse ka 

taimekasvatusega.  

Ettevõte teenis aastal 2014 müügitulu 780792 eurot ning kasumiks kujunes 685533 eurot 

tänu erinevatele toetustele ja tehingutele maadega. Tänu PRIA abile teostati Mõniste keskuse 

farmis ümberehitused ning muudeti kaasaegseks maherobotlaudaks, millega saavutati ka 

laiem tähelepanu Eestis. Ettevõte osaleb ka Eesti Piimakäitlemistalude Liidu tegevuses ning 

uurivad aktiivselt piima töötlemise võimalusi ja oma toodangu mahedana realiseerimise 

võimalusi. (Tegevusaruanne 2014)  

Aastal 2016 lansseeris ettevõte pastöriseerimata mahetoorpiima erinevates COOP’i 

kauplustes. Antud piimal on olemas Euroopa Mahepõllumajanduse kvaliteedimärk ja Eesti 

riiklik ökomärk. Pastöriseerimata mahepiima toob ettevõtte juht ka intervjuus esile, sest 

antud piim arendatakse heinapiimaks. Praegused piimapakendid on esitatud lisas 1.  

Ettevõtte OÜ Lõunapiim tegevusaruandest selgub, et seoses madalate hektaripõhiste toetuste 

ja piimahinna langusega on ettevõte võtnud suunaks hakata tootma heinapiima, sest üldistest 

Euroopa trendidest on võimalik näha, et tarbijate eelistus langeb üha rohkem heinapiimale 

ning ollakse valmis maksma kõrgemat hinda ökoloogiliselt puhta toidu eest. Konkurentsis 

püsimiseks on vajalik toota tooteid, mille kilohind on kõrgem ehk kõrgema hinnaga 

heinapiimast on võimalik toota ka ökoloogiliselt puhtaid ja kvaliteetseid juustusid. Ühe 

stiimulina, miks heinapiima toota, on toodud välja asjaolu, et heinapiima hind tõusis sellel 

ajal, kui tavapiima hind oli kogu Euroopas languses. (Tegevusaruanne 2014) 

Heinapiim on oma olemuselt piim, mida toodetakse vanal traditsioonilisel viisil ehk mida 

saadakse lehmadelt, keda söödetakse suvel värske heinaga ning talvel kuivatatud heinaga, 

kuid lehmadele ei anta silosööta. Seoses sellega, et lehmadele antakse söödana ainult heina, 
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mis sisaldab rohkelt erinevaid liiki taimi, avaldub see ka piimas maitsete rikkusena ja 

kvaliteedina. Ühtlasi aitab heinapiima tootmine kaasa ka keskkonna kaitsmisele ja 

mitmekesisuse säilimisele, sest niitude ja karjamaadega käitutakse traditsiooniliselt. 

(Heuwirtschaft 2016) 

Kui lehmadele hakati söötma muid söötasid peale heina nagu näiteks maisi, siis see aitas 

lehmadel kiiremini kaalu tõsta. Kuid sellisel söötmisviisil on hind – lehmad ei ole loodud 

sööma maisi ja teravilja. Lehmade magu on madala happesusega, mis loob ideaalse 

tingimuse heina seedimiseks, kuid mitte maisi ja teravilja, mis muudavad lehma mao 

happelisemaks ja põhjustavad kõhumuresid ja erinevate patogeenide teket. Sellisel juhul on 

vaja aga raviks anda antibiootikume, mis aga ainult ei ravi lehmi, vaid kiirendab ka nende 

teekonda tapamajja. Kui lehmi toidetakse nii nagu nad on selleks loodud ehk ainult 

heinasöödaga, ei ole ka loomade haigestumist, tõuseb nende tootlik iga ning looma pole vaja 

varakult karjast prakeerida. Kvaliteetne toitumine ja elu peegeldub ka nende lihas ja piimas, 

mis on maitsvam ja tervislikum. (What is the...2016) 

Heinapiim sisaldab hulganisti inimorganismile vajalikke vitamiine – see on hea vitamiin B2, 

vitamiin D, vitamiin B12 ja vitamiin E allikas. Ühtlasi suureneb ainult heinaga söötmisel 

oomega-3 rasvhappe sisaldus, mida inimorganism ise toota ei suuda ning väheneb oomega-

6 rasvhappe sisaldus. Täpsemalt – kui tavalises piimas on oomega-3 rasvhappe sisalduse 

suhe 8:1, siis heinapiimas on see 2:1 või 3:1. (Health benefits 2016) Oomega-3 rasvhappeid 

saab inimene ainult täisväärtuslikust toidust, kuid kehas nad ei salvestu. Oomega-3 

rasvhapped on vajalikud rasvade ainevahetuse reguleerimiseks ning vähendavad ka 

trombide riski, veresoonte lubjastumist, infarkti ja insuldi riski. Samal ajal on neil ka 

allergiavastane toime. (Kasulikud oomega-rasvhapped 2016) 

Heinapiimas on lisaks vitamiinidele ja oomega rasvhapetele ka suurem beetakaroteeni 

sisaldus. Heinasööta söövate lehmade piimas on beetakaroteeni sisaldus keskmiselt 40 

mikrogrammi suurem, mis on 4 korda kõrgem beetakaroteeni tase kui tavapiimas. (Health 

benefits 2016)  
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3.2. Tarbijauuringu „piim versus heinapiim“ tulemuste analüüs 

 

Hindamaks tarbijate reageerimist ja vastuvõttu heinapiima suhtes, viidi läbi ankeetküsitlus. 

Küsimustik oli jaotatud kolme erinevasse ossa. Esimeses osas uuriti tarbijate seisukohta 

mahetoodete suhtes üldiselt. Teises osas küsiti tarbijate praeguse piimaga seonduvate 

ostuharjumuste kohta. Kolmandas osas sooviti tarbijate arvamust heinapiima 

lansseerimisega seotud küsimustes.  

Esimeses osas esitati vastajatele kolm küsimust:  

1) Mis on Teie arvates mahetooted? 

2) Kas eelistate tarbida mahetooteid? 

3) Kas Teil esineb laktoositalumatus?  

Esimese küsimusega soovis töö autor välja selgitada, kui teadlikud on inimesed 

mahetoodetest. Võimalus oli valida üks kui ka mitu varianti või lisada oma arvamus. Kõige 

enam osutus valituks 178 inimese poolt vastus „mahepõllumajanduslike kaubamärgistustega 

tooted kauplustes“, mis näitab, et inimesed tuvastavad mahekaupu peamiselt vastavate 

märgistuste kaudu. Populaarsuselt järgmisteks vastusteks osutusid „otse tunnustatud 

mahetootjalt ostetavad tooted“ ja „eripoodides (öko- või looduspoodides) müüdavad 

tooted“, mille kasuks otsustasid vastavalt 129 ja 108 inimest. Vähempopulaarsed olid 

vastused „kodumaised ja lähipiirkonnas toodetud tooted“ (57 vastajat), „kõik otse tootjalt 

ostetavad tooted“ (34 vastajat) ja „ei oska öelda“ (1 vastaja). Eeltoodud vähempopulaarseid 

variante ei saa tegelikkuses liigitada mahetoodeteks, sest puudub riiklik tunnustus ja 

järelvalve. 12 inimest valis variandi „muu“ ning olid esitatud järgnevad omapoolsed 

arvamused: 1) „kasvatatud piirkonnas, kus ei kasutata ümbruskonnas väetisi ning õhusaaste 

on viidud miinimumini“; 2) „see, mis pole aineid nö „täis süstitud“, on looduslikult ja 

loomulikult toodetud“; 3) „ilma taimekaitsevahenditeta kasvatatud“.   

Mahetoodete tarbimise eelistus sõltub 68,72% vastanutest tootest ja asjaoludest ning 15,64% 

ei eelista üldiselt tarbida mahetooteid. 8,64% vastanutest valis aga variandi „ei oska öelda“ 

ehk ei omata mahetoodete eelistuse kohta kindlat arvamust. Absoluutseid vastuseid „jah, 

alati“ ja „ei, kindlasti mitte“ valiti vastavalt 6,17% ja 0,82% inimeste poolt. (Joonis 5) Kuigi 

võiks arvata, et mahetooteid eelistavad alati kõrgema sissetulekuga inimesed, siis 

tulemustest selgus, et 60,00% vastanutest, kes alati eelistavad mahetooteid, on alla Eesti 
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keskmise netosissetulekuga, 26,67% Eesti keskmise netosissetulekuga ja 13,33% üle Eesti 

keskmise netosissetulekuga ühes kuus.  

 

 

Joonis 5. Mahetoodete tarbimise eelistus vastajate osakaalu järgi, protsentides. (Autori 

koostatud) 

 

Küsimus laktoositalumatuse kohta oli vajalik eelkõige nende vastanute jaoks, kellel 

laktoositalumatus esineb. Kui vastanul esines laktoositalumatus, ei olnud temal võimalik 

enam vastamisega jätkata. Laktoositalumatus esines 3,73% ehk 9 inimesel ning 85,48% ehk 

206 inimest vastas küsimusele eitavalt. 12,03% ehk 29 inimest ei osanud aga öelda, kas 

laktoositalumatus esineb või mitte. Selle põhjuseks võib olla kolmandas osas avatud 

küsimuse all väljatoodud põhjus, mis selgitas, et inimene ei teadnud, mis laktoositalumatus 

endast kujutab. Kuigi küsimuse järele oli lisatud selgitus, et kui esineb laktoositalumatus, on 

küsitlus lõppenud, otsustas viis inimest siiski küsitlusega jätkata. Edasiste küsimuste analüüs 

põhineb 238 ankeedil.  

Teises osas esitati vastajatele neli piima tarbimisega seotud küsimust: 

1) Hinnake järgmiste tegurite mõju olulisust piima ostuotsusele. 

2) Mis on Teie praegune eelistus piima ostmisel?  

3) Kust Te peamiselt piima soetate? 

4) Milliste märgistusega piima eelistate? 
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Küsimus tegurite mõju olulisuse kohta piima ostuotsusele sisaldas endas 9 erinevat tegurit, 

mida vastajad said hinnata järgneval skaalal: väga oluline, pigem oluline, nii ja naa, pigem 

ei ole oluline ja ei ole üldse oluline. Kõige olulisemaks peavad vastajad maitset ja kvaliteeti, 

mida peeti väga oluliseks vastavalt 188 ja 175 inimese poolt. 112 vastanut pidasid pigem 

oluliseks pakendi mahtu ja 97 inimest tuttavat kaubamärki. 58 inimest on arvamusel, et 

tunnustatud mahetoode ei ole pigem oluline piima ostuotsusel. (Joonis 6) 

 

 

Joonis 6. Erinevate tegurite mõju olulisus piima ostuotsusele vastuste esinemissageduse 

järgi, inimeste arvuna. (Autori koostatud) 

 

Üle poolte vastanutest (65,42%) eelistab osta pastöriseeritud 2,5% piima, samal ajal kui  

20,83% eelistab pastöriseeritud 3,5% täispiima. 22 inimest (9,17%) märkisid vastuseks 

pastöriseerimata toorpiima, kuid pastöriseeritud 3,8%-4,2% täispiima eelistavad ainult 4 

inimest (1,67%). Laktoosivabale piimale on oma eelistuse andnud kaks inimest. Küsimusele 

oli võimalik lisada ka omapoolne variant ning seda võimalust kasutasid viis inimest. 

Omapoolsed arvamused olid järgmised: 1) „kuna elan linnas, on pastöriseerimata toorpiima 

vähe saada ja see on ka minu eelistus, kuid tuleb leppida sellega, mis on riiulil, milleks on 

üldjuhul täispiim“; 2) „peaasi, et on piim, mitte piimapulber“; 3) „riisi-, mandli- ja 

kookospiim“. (Joonis 7) 
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Joonis 7. Tarbijate praegune piimaeelistus vastajate osakaalu järgi, protsentides. (Autori 

koostatud) 

 

Küsimusele, kust peamiselt piima soetatakse, vastas valdav enamus (96,22%) jaekauplusest. 

Kõigest 9 inimest (3,78%) soetavad piima otse tootjalt/talunikult ning 1 inimene (0,42%) 

turult.  

Alma ja Farmi märgistusega piima hindavad mõlema puhul 71 inimest (29,83%). Ühtlasi on 

need kaks kõige eelistatuma märgistusega toodet. Selle põhjuseks võib olla antud 

märgistusega toodete tugev meediareklaam – reklaam televisioonis, sponsoreeritud Eesti 

telesaated ja jaekaupluste raadiotes kõlav reklaam. Populaarsuselt järgmisena eelistati Tere 

piima (19,33%). Talu- ja mahepiima eelistasid mõlema puhul 14 vastanut ehk 5,88%. Kõige 

väiksema eelistuse andsid vastajad kaupluse omamärgile ehk kõigest 6 vastanut (2,52%). 

Valikuvõimaluseks oli ka variant „muu“, mida valiti 18 inimese poolt ja kuhu lisati 

järgnevad variandid: 1) „oleneb hinnast, olen hinnatundlik“; 2) „kõige odavam eestimaine“; 

3) „oleneb, mis on sellel hetkel kättesaadav“; 4) „kitsepiim“; 5) „otsene eelistus puudub“.  

Kolmandas osas esitati vastajatele järgmised küsimused:  

1) Kas olete varasemalt kuulnud heinapiimast? 

2) Kuidas hindate isiklikku valmisolekut heinapiima ostmiseks?  

3) Kas oleksite nõus maksma heinapiima kui mahetoote eest kõrgemat hinda kui hetkel 

tarbitava piima eest? 
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4) Kui palju oleksite nõus heinapiima eest rohkem maksma?  

5) Millisest jaotuskanalist eelistaksite heinapiima soetada? 

6) Missugust kvaliteedimärgistust heinapiimalt ootaksite?  

7) Mis pakendis sooviksite heinapiima soetada? 

8) Millise kanali kaudu sooviksite saada informatsiooni heinapiima kohta? 

9) Mis põhjustel võiksid inimesed Teie arvates oma eelistuse anda heinapiimale? 

Eeldusel, et valdav enamus pole teadlik heinapiima olemusest, esitas töö autor järgneva 

selgituse: „Mõniste vallas tegutseval OÜ Lõunapiimal on soov hakata Eestis tootma 

heinapiima. Heinapiim on oma olemuselt taasavastatud vana - lehmi söödetakse üksnes 

söödaga, mis on kasvatatud ilma taimekaitsevahendeid ja mineraalväetisi kasutamata ehk 

ettevõtte enda mahepõldudelt pärineva heinaga. Täpsustuseks, söötmisel ei kasutata ka silo. 

Selline söötmisviis muudab võimalikuks heinapiima käsitlemise mahetootena, millel 

puudub silo söötmistest tulenev kõrvalmaitse ja suureneb oomega-3 rasvhappe sisaldus 

(organismile asendamatu rasvhape, mida keha ise toota ei suuda). Samuti on heinapiimas 

kõrgem vitamiin E ja beetakaroteeni sisaldus. Lisaks piima omaduste paranemisele on 

positiivseks aspektiks ka lehma tootliku ea suurenemine, sest tootmine pole intensiivne ja ei 

koorma lehma organismi üleliigselt.“ 

Heinapiimast on varasemalt kuulnud 65 inimest (27,31%), kuid suuremal osal vastanutest 

(70,59%) puudub varasem kokkupuude heinapiimaga. 2,94% ei osanud öelda, kas nad on 

varasemalt kuulnud heinapiimast või ei.  

Küsitlusest saadud informatsiooni põhjal soovis töö autor vastanute esialgset hinnangut 

valmisolekule heinapiima ostmiseks. Kõige enam valitud variantideks osutusid samas 

proportsioonis „pigem olen valmis heinapiima ostma“ ja „nii ja naa“, mida valiti 74 inimese 

poolt ehk 31,09% koguvastanutest. Absoluutse variandi „olen täielikult valmis heinapiima 

ostma“ kasuks otsustas 28,57% vastanutest. 20 inimest ehk 8,40% hindasid oma 

valmisolekut heinapiima ostmiseks variandiga „pigem ei ole valmis heinapiima ostma“ ning 

2 inimest on arvamusel, et nad ei ole üldse valmis heinapiima ostma (joonis 8). 38,24% 

vastanutest, kes on valmis täielikult heinapiima ostma, teenivad alla Eesti keskmist 

netosissetulekut, 32,35% Eesti keskmist netosissetulekut ja 29,41% üle Eesti keskmist 

netosissetulekut ühes kuus.  
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Joonis 8. Tarbijate valmisolek heinapiima ostmiseks vastajate osakaalu järgi, protsentides. 

(Autori koostatud) 

 

Küsimusele, kas oleksite nõus maksma heinapiima kui mahetoote eest kõrgemat hinda kui 

hetkel tarbitava piima eest, vastas jaatavalt 107 vastanut (44,96%). 47 inimest ehk 19,75% 

ei oleks nõus kõrgemat hinda maksma ning 86 inimest (36,13%) ei osanud anda esialgset 

hinnangut valmisolekule maksta heinapiima eest kõrgemat hinda.  

Eelnevale küsimusele tuginedes sooviti teada, palju oleksid tarbijad nõus heinapiima eest 

rohkem maksma kui hetkel tarbitava piima eest. Kõige enam (42,08%) oldi arvamusel, et 

10-20% võrra kõrgem hind on neile sobilik. 30,42% on valmis maksma vähem kui 10% ning 

9,17% inimest pooldavad suurusjärku 21-30%. Kõigest 1,67% vastanutest on nõus maksma 

heinapiima eest rohkem kui 30% tavahinnast juurde. Antud küsimuse juures oli 16,67% ehk 

40 inimest endiselt arvamusel, et ei oleks nõus heinapiima eest rohkem juurde maksma. 

(Joonis 9) Suurusjärku vähem kui 10% on valmis juurde maksma 52,05% alla Eesti keskmise 

sissetulekuga inimestest, 34,25% Eesti keskmise sissetulekuga inimestest ja 13,70% üle  

Eesti keskmise sissetulekuga inimestest. Rohkem kui 30% on valmis juurde maksma 25% 

alla Eesti keskmise sissetulekuga inimestest, 25% Eesti keskmise sissetulekuga inimestest 

ja 50% üle Eesti keskmise sissetulekuga inimestest. 
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Joonis 9. Suurusjärk, mida ollakse heinapiima eest valmis rohkem maksma, protsentides. 

(Autori koostatud) 

 

Suurem osa (80,25%) vastanutest soovis heinapiima soetada jaekauplusest. Kuigi 

küsimustiku teises osas selgus, et praegusel hetkel ostab valdav enamus (96,22%) piima 

jaekauplusest, siis 27 inimest (11,34%) sooviks heinapiima soetada hoopis otse tootjalt, 12 

inimest (5,04%) eripoest (öko- ja looduspoest) ning 7 inimest (2,94%) turult. 3 inimest 

otsustasid vastusevariandi „muu“ kasuks ning märkisid üheselt sinna vastusevariandiks 

„eelistus puudub“.  

Seoses eeldusega, et tarbija eristab mahetooteid poes peamiselt kvaliteedimärgistuste abil, 

otsustas töö autor tarbijatelt uurida, missugust kvaliteedimärgistust heinapiimalt oodatakse. 

Töö autor lisas üheks vastusevariandiks „sertifitseeritud heinapiim“, kuid tegelikkuses 

praegusel hetkel selline kvaliteedimärgistus puudub. Küsitlusest selgus, et eeltoodud variant 

on ka tarbijate poolt kõige eelistatum (42,02%), mis näitab, et vajadus ja huvi taolise 

märgistuse jaoks on olemas. Kui riiklikul tasandil pole võimalik sellist kvaliteedimärgistust 

taotleda, võiks ettevõte mõelda heinapiima kui kaubamärgi lansseerimise peale. 

Populaarsuselt järgmisena valiti 64 inimese (26,89%) poolt kvaliteedimärgistus Talu toit, 

millele järgnes 59 inimese (24,79%) poolt kvaliteedimärgistus Euroopa Liidu 

Mahepõllumajandus. Võimalusena oli valikus ka vastusevariant „muu“, mida valiti 15 

inimese poolt ning toodi välja järgnevad variandid: 1) „pole kunagi ostnud tooteid 

märgistuse järgi“; 2) „ei soovi märgistust“; 3) „kõik eeltoodud variandid kokku“; 4) „ootan 

lihtsalt kvaliteeti“; 5) „talu peremehe hea sõna“.  

30,42%

42,08%

9,17%

1,67%
16,67%

Vähem kui 10%

10-20%

21-30%

Rohkem kui 30%

Ei oleks nõus maksma heinapiima eest rohkem



34 
 

Tootearenduse üheks oluliseks osaks on välja mõelda tarbijatele sobiv pakend, seega uuriti 

ka tarbijate eelistust pakendi osas. Kõige eelistatumad pakendid vastanute jaoks olid liitrine 

tetrapakend, liitrine kilepakend ja liitrine pudelpakend, mis märgiti ära vastavalt 76 

(31,67%), 50 (20,83%) ja 40 (16,67%) inimese poolt. 36 inimest ehk 15,00% sooviksid 

heinapiima soetada pooleliitrises tetrapakendis. Selle põhjuseks võib olla töö autori arvates 

asjaolu, et kuigi hind on tegelikkuses kõrgem, ei suudeta enne säilimisaja lõppu tervet liitrit 

ära tarbida ning ei soovita toitu raisata. Vähempopulaarsed vastusevariandid olid 

pooleliitrine pudelpakend (6,25%), pooleliitrine kilepakend (5,00%) ning otse tootjalt oma 

pakendisse (4,58%). (Joonis 10) 

 

 

Joonis 10. Tarbija eelistus pakendi suhtes, protsentides. (Autori koostatud) 

 

Uue toote lansseerimise üheks tähtsamaks osaks on kommunikatsioon, millega jõutakse uue 

tootega tarbijate teadvusesse. Seetõttu küsiti küsimustikus ka tarbijate eelistust, millise 

kanali kaudu soovitakse saada informatsiooni heinapiima kohta. Vastanutel oli võimalik 

valida ühe variandi asemel ka mitu varianti või lisada oma variant. 142 inimest sooviks 

heinapiima kohta saada informatsiooni jaekauplusest degustatsiooni näol, et veenduda ise 

heinapiima kvaliteedi ja maitse headuses. 138 inimest eelistab aga informatsiooni saada 

televisioonist ning 118 inimest otsustasid Facebook’i kasuks. Kõige vähem soovitakse 

informatsiooni saada raadiost ja autoriteetsest toidublogist, mida märgiti vastusena vastavalt 

52 ja 56 inimese poolt. Jaekauplusest infovoldikute näol sooviks informatsiooni 88 inimest 
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ning 1 inimene  märkis vastusena „muu“, tuues välja, et soovib informatsiooni teiste 

soovitusel.  

Kolmanda osa viimase küsimusena oli küsitud avatud küsimusena vastajatelt põhjuseid, 

miks võiksid inimese oma eelistuse anda heinapiimale. Enim toodi välja tervislikkuse ja 

kvaliteedi aspekti ja toote kui mahetoote olemus, mis on inimeste jaoks üha tähtsamaks 

muutumas töö autori arvates. Täpsemalt selgitati, et tähtis on teadmine, et heinapiim tuleb 

puhtast loodusest ja heinapiim on kasulikum võrreldes teiste poeletis leitavate piimadega 

(laste luude arengule mõjub oluliselt paremalt). Vastanute poolt mainiti ka soovi tutvuda 

uute maitsetega ja üldiselt uute toodetega. Lisaks selgus tulemustest, et tarbijad ei hooli 

ainult uue toote omadustest ja kasust enda jaoks, vaid ka loomade parem kohtlemine on 

nende jaoks oluline ning mõjuvaks teguriks. Ühtlasi soovivad tarbijad toetada otseselt 

mahepõllupidajaid ja kohalikku ettevõtlust. Vastajad töid täpsemalt välja järgmised 

arvamused: „maapiirkondade säilimise, tervisliku toitumise ja traditsioonide jätkamise 

eesmärgil“ ja „tublide Võromaa põllumeeste toetamise eesmärgil“.  

Leidus ka negatiivseid arvamusi, miks ei peaks andma eelistust ehk toodi välja järgmised 

argumendid: „ei annakski, sest inimesed on kinni oma tavapärases tarbimises“ ja 

„heinapiimal puudub eelis tavapiima ees - tegemist on tavalise piima tootmismeetodiga, 

mida on tuntud juba aastasadu, see ei anna konkurentsieelist“. Viimase argumendiga töö 

autor ei nõustu, sest kuigi tõesti on heinapiim aastasadu tuntud tootmisviis, annab 

konkurentsieelise tootele siiski see, et mujal Eestis ei kasutata suuremates farmides antud 

tootmisviisi ning on Eestis selle poolest ainulaadne. Mõned üksikud majapidamised võivad 

tõesti heinapiima toota, kuid seda siiski ainult isiklikuks tarbeks.  

 

3.3. Intervjuu vastused heinapiimaga seotud võimaluste ja probleemide 

hindamiseks 

 

1. Kuidas tekkis heinapiima tootmise idee?   

„Idee on tekkinud sellest, et kogu aeg on räägitud sellest erilisest tootest ja erilisest piimast, 

eriti just koolitustel. Me oleme käinud väga palju erinevatel juustukoolitustel 5 aasta jooksul, 

kus on tegelikult räägitud, et korralikku juustu ei saa teha silopiimast, aga siiani ei saanud 
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sellest hästi aru ja midagi selles suunas ei teinud ka, kuigi Läänes ju tegelikult toodetakse. 

Heinapiimale ülemineku vajadusest saime aga aru nüüd, kui käes on suur piimakriis.“ 

2. Kuidas sobitub heinapiima tootmine ettevõtte muude tegevusvaldkondadega? Kui 

suur võiks olla heinapiima tootmismaht? 

„Tegelikkuses tahame jõuda tulevikus ikkagi nii kaugele, et ettevõte tegeleb 100% 

heinapiima tootmisega ning silo üldse ei kasuta. Praegusel hetkel ei tundu mõeldav ega ei 

kujuta ette ka tulevikku, kus me teistmoodi tegutseks.“  

3. Kas on teostatud esialgne finantsanalüüs hindamaks heinapiima turule toomist ja 

kasumlikkust ettevõttele? Millised on tulemused? 

„Finantsanalüüsi on suhteliselt raske kui mitte võimatu teha, sest ta koosneb nii paljudest 

erinevatest nüanssidest, et sellist põhjalikku analüüsi saaks läbi viia. Üks asi on see, et sa ei 

tea, mis hinnaga sa seda piima realiseerida saad Eestis, seda on keeruline hinnata. 

Finantsanalüüs eeldab ka veel seda, et tead täpselt, kuidas sa selle kuiva heina kokku saad – 

kas sa kuivatad heina kuivatitega või looduslikult nagu seda tehti esimese Eesti ajal. 

Erinevad kuivatamisviisid mõjutavad finantsiliselt oluliselt omahinda, lisaks veel ka see, kui 

palju saadakse toetust heinakuivatile ehk mitu protsenti kogu heinakuivati maksumusest on 

kaetud toetusega. Kui kõiki neid asju teaks täpselt, siis saaks teha põhjaliku finantsanalüüsi, 

aga kui ei tea, võid teha sellise mingisuguse hüpoteetilise analüüsi, mis tegelikkuses aga nii 

pole.“  

4. Mida on praeguseks hetkeks ettevõttes tehtud, et oleks võimalik toota heinapiima? 

„Praeguseks on tehtud nii palju, et meil on joonistatud heinakuivati paberil olemas, 

põhimõtteliselt on olemas ka ehitusluba heinakuivati ehitamiseks. Heinakuivati projekt on 

üks kord PRIA-sse ka sisse antud, aga jäi üks punkt puudu, et oleks saanud ka positiivse 

vastuse. Samuti on tehtud Eesti Energiaga liitumiskokkulepe. Nimelt, meil on mõeldud 

ehitada heinakuivati, mis töötab hakkepuidu abil ning lisaks on ka siis selline neljast 

moodulist koosnev koostööjaam ja Eesti Energia loob praegu tegelikult tingimusi, et saaks 

üldse sellist heinakuivatit ehitada, aga nende tingimuste loomine toimub ka üle aasta ehk 

selline küllaltki pikk protsess, aga töö juba käib.“  
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5. Tarbijate poolt kõige eelistatumaks pakendiks, milles heinapiima osta, on liitrine 

tetrapakend (31,67%). Kas tetrapakend on ettevõtte jaoks potentsiaalne pakend, milles 

heinapiima müüma hakata?  

„ No kindlasti on ja Euroopas enamus riikides ta tetrapakendis ka on. Kuigi Šveitsis on läbi 

viidud uuring, kus on selgelt kirjas, et kilepakend on tegelikult kõige loodussõbralikum 

pakendamisviis. Sellest tulenevalt, et tegelikult ei ole paljudes riikides lihtsalt seda 

kilepakendist joomise kogemust ja sellepärast nad seda osta ka ei taha. Eestis aga jällegi on 

ja enamus lahtist piima müüakse meil kilepakendis, selle tõttu me praegu oma 

pastöriseerimata mahepiima ka selles pakendis turule tõime lisaks pudelpakendile. Kindlasti 

me jõuame ka selle tetrapakendisse pakendamiseni ja oleme sellele ka tegelikult praegu juba 

raha kulutanud, et tetrapakendisse piim lõpuks saada.“ 

6. Millest lähtuvalt on plaanis kujundada toote hind – kuludest, nõudlusest või 

konkurentsikeskkonnast?  

„Põhimõtteliselt on normaalne, et hind oleks selline kulupõhine, aga hetkel on niimoodi, et 

kui me turule tuleme, siis me ise siin jaehinda ei kujunda, kuigi tegelikult võib praegu isegi 

öelda, et me isegi kujundame mingil määral jaehinda. Kujundame sellel põhjusel, et me 

tahame neile, kes meie piima edasi müüvad, panna peale protsentuaalse juurdehindluse 

piirangu, millega nad küll eriti nõustuda ei taha, aga kui nad on aru saanud, et mujalt sellist 

toodet ei saa, siis ollakse ka nõus. Kui me piima ükskord korralikult turule saame ja sellele 

piimale tekib nii suur nõudlus, et tekib puudus, siis kindlasti tahame me ära kasutada esimese 

väljatuleja võimalust tõsta piimahind nii kõrgeks, et ta oleks kogu aeg saadaval. Siis ta pole 

enam ka kulupõhine, vaid siis on ta pigem selline, kui palju tarbija nõus maksma on ja samas 

me ehk otsime siis ka juba välisturgu sellele piimale ja teisi väljundeid, näiteks juustu näol, 

siis võib selle heinapiima hind tõusta ka sinna Euroopa tasemele.“ 

7. Kas heinapiima hind planeeritakse kõrgem kui hetkel turul olev valik? Kui jah, siis 

mis suurusjärgus? Tarbijauuringu andmetel on kõige vastuvõetavam (42,08%) variant 

10-20% rohkem võrreldes praeguste piimahindadega.  

„Eelnevast vastusest tulenevalt, siis jah. Ilmselt Eestis oleks jah see 10-20% kõige 

vastuvõetavam, aga nagu ma ütlesin, siis see sõltub sellest, kuidas inimesed seda ostma 

hakkavad ja kuidas me turgu leiame. Üldjuhul ta Euroopas on suurem.“ 
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8. Missuguste jaotuskanalite kaudu eelistatakse toode tarbijateni tuua – jaekaupluste, 

turu, eripoodide (öko- ja looduspoed) või otse ise müües? Kui laia territooriumi võiks 

heinapiima pakkumine katta?  

„Me oleme kõiki neid variante tegelikult mõelnud ja kaalunud, aga praegu on näiteks meil 

tootmismaht selline, et turgude peal me ise seda realiseerida ei suuda, seega oleks kõige 

mõttekam ta siiski tuua kettide kaudu nii laiale tarbijaskonnale kui vähegi võimalik on ja 

selles suunas praegu ka töö käib. Territooriumi suhtes on see probleem, et piim on 

pastöriseerimata, siis alguses on kindlasti sellest lähtuvalt territoorium väiksem ja sellepärast 

peamegi ilmselt alguses natuke odavamalt müüma, et ta piirkond on väike, aga kui me 

suudaksime ta pastöriseerida, siis ta muidugi jälle ei ole enam see piim. Üldjuhul on 

pastöriseeritud tetrapakendis piim see, mis maailmas igal pool müügil on ja kui me 

suudaksime ta panna tetrapakki ja pastöriseerida, siis hind tarbijale läheb kindlasti 

kõrgemaks. Sellisel juhul on ta ka siis terves Eestis saadaval ja sinna poole me vaikselt 

püüdleme, aga siis see tõstab nende jaoks hinda, kes praegu saaksid seda suhteliselt odavalt 

osta.“ 

9. Kuigi praegusel hetkel ostab 96,22% vastanutest piima jaekauplusest, soovib 

üksnes 80,25% osta heinapiima jaekauplusest ning 11,34% otse tootjalt. Kuidas suhtub 

ettevõte heinapiima otse ise müümisesse? 

„Sisuliselt on see, mis me praegu seal jaekaubanduses teeme ka selline põhimõtteliselt 

otsemüük. Põhimõtteliselt on niimoodi ka võimalik müüa, et rendid jaekaupluses pinna ja 

keegi siis seda konkreetselt seal ka müüb. Kui aga nüüd siin all mõelda otse farmi juurest 

müüki, siis kes sinna farmi juurde tegelikult ikka tuleb. Inimestel on elu nii kiire, et käib heal 

juhul ühes marketis ööpäeva või nädala jooksul ja mujal ei käi. Farmi juures kindlasti müüma 

ei hakka ja lahtist piima ka turustama ei hakka, sest sellega kaasnevad üleliigsed kulutused 

ja ta ei pruugi olla üldse nii kvaliteetne kui praegu, kus piim läheb otse pakendisse ja korraga 

külmutisse edasi, siis on ta kindlasti kvaliteetsem sellest piimast, kui teda lahtiselt kuskil 3-

4 tundi müüakse. Otse farmi juurest müües on tegelikult ka lubatavad mahud nii väikesed ja 

me oleme niivõrd kaugel kõikidest kohtadest, et me võiks küll müüa, aga me ei müü sealt 

ära isegi 50 liitrit päevas ja sellega ei saa ära maksta ka sellele inimesele päevas, kes seal 

müüma hakkab ja hiljem neid nõusid pesema hakkab. Tegelikult on ka meil olemas n-ö 

tehasepood ehk siis Metsavenna Talu pood, kust saad osta nagu otse tootja käest, sisulist 

vahet seal midagi ei ole.“ 
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10. Kuidas planeeritakse teavitada tarbijaid, et tarbija eelistaks osta heinapiima? 

Missugune infokanal oleks kõige parem?  

„Praegusel hetkel oleme näiteks oma pastöriseerimata mahepiimaga käinud erinevatel 

presentatsioonidel, kus me oleme selgitanud piima olemust ja maitsta andnud. Plaanis on ka 

spetsiaalselt heinapiimale selline maandumisleht, kus kõik ilusti lahti kirjeldatakse ehk 

koduleht, kust saab täpselt lugeda millega tegemist on ja kust ta saab konkreetseid vastuseid 

või kasvõi suunamisi teiste lehtede peale, kus siis teda on veel on lahti kirjutatud, näiteks, et 

mis vahe on tavalisel piimal või heinapiimal. Aga praegusel hetkel on meil ainult koostatud 

neljas erinevas keeles lühitutvustused ning need siis ostuhuvilistele/edasimüüjatele edasi 

saadetud ja ma usun, et nad kasutavad neid ka oma reklaamides. Meil on hetkel äripartneriks 

COOP, kes lubab meil kogu heinapiima ära osta ja ma arvan, et nad kasutavad neid materjale 

ka oma reklaamides, et piima ostjatele kirjeldada. Reklaam televisioonis on mõeldav alles 

siis, kui suudaksime terve Eesti heinapiimaga katta ehk kui ta jõuaks kõikidesse Eesti 

COOP’i poodidesse, siis ta loomulikult läheb ka üle-eestilisse reklaami.“ 

11. Tarbijauuringust selgus, et 142 inimest 238st pooldab heinapiimaga tutvumiseks 

jaekaupluses teostatavat degustatsiooni. Kui mõeldav oleks teostada degustatsioone 

erinevates jaekauplustes üle Eesti ning kui paljudes oleks seda mõistlik teha?  

„Ma arvan, et suuremates kindlasti. Kui näiteks COOP’ist rääkida, siis kindlasti 

Maksimarketid ja Konsumid, kus oleks mõeldav teha ja ma ei oska praegu peast öelda, kui 

palju neid Eestis on, aga see ei oleks eriti keeruline neid niimoodi üle Eesti teha. Kui tehagi 

näiteks selline Eesti tuur, et kaks meest käivad terve suvi läbi piimamannerguga poodides 

ringi ja kindlatel kellaaegadel sõidavad linnast-linna ja see näiteks kevadel juba välja 

reklaamida, et kahe mehe suvetuur heinapiima tutvustamiseks, siis oleks see oleks kindlasti 

päris kõva sõna.“  

12. Kas tootele soovitakse saada ka mõnda olemasolevat kvaliteedimärgistust (Talu 

toit, Euroopa Liidu Mahepõllumajandus jt.)?  

„Ma arvan, et meil on need kõige karmimad märgid pastöriseerimata mahepiimal peal. 

Nendest allapoole nõrgemaid märke saaks kindlasti panna, aga sildi peal pole ruumi nii palju. 

Aga kõige kõvem märk on see roheline tähekestega märk (Euroopa Liidu 

Mahepõllumajanduse märk), mida siis Euroopa liit seirab ja kontrollib. Seal mingisuguseid 

probleeme ei teki, sest Euroopa Liidul on nii palju raha olemas, et seda märgi õigsust 
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kontrollida ja seda ka koguaeg tehakse.  Alles meil otsiti pastöriseerimata mahepiimast 160 

erinevat mürki ja jääke, aga ei leitud mitte midagi ja kogu aeg kontrollitakse. Lisaks meil 

kontrollitakse ka igapäevast tegevust, et ta ökonormidele vastaks.  Selles mõttes ma ei tea, 

kui palju me sinna märke peale tahame, võib-olla kui heinapiim oleks Eesti Parim Toiduaine, 

siis see on küll üks märk, millele leiaks sildil koha. Rääkides teistest märkidest, siis tegelikult 

Uma Mekk on ka ilus märk ja seda ei oleks ka keeruline saada, ainult avalduse tegemise 

kaugusel, aga jah, sildi peale ei mahu nii palju erinevaid märke ja kui see silt ainult märkidest 

koosneks, siis see viib võib-olla tarbija veel rohkem segadusse.“  

13. 42,02% tarbijauuringule vastanutest soovis heinapiima eristada teistest toodetest 

märgistusega „sertifitseeritud heinapiim“. Kas sellise märgistuse taotlemine riiklikul 

tasandil on võimalik või on ettevõttel plaanis luua oma kaubamärk?  

„Sertifitseeritud heinapiim - sellist märki pole Eestis praegusel hetkel võimalik taotleda, sest 

keegi ei müü Eestis praegu heinapiimana ühtegi liitrit ja teistes riikides ei oskagi täpselt 

öelda, kas selline märgistus eksisteerib. Heinapiim loomulikult tähistatakse eraldi suurelt 

ehk kui meil see praegune piim 100% heinapiimaks saab, siis me kindlasti sellele sõnale seal 

sildi peal koha leiame. Praegusel hetkel pole me sellepärast lisanud, et me ei tea, kas 

suudame aastaringselt lehmi heinaga toita. Talvel võib tekkida probleem, et peame silo 

andma lihtsalt sellepärast, et meil pole heina. Aga võib olla juba sellel aastal saab nii, et ei 

pea silo söötma, aga see kõik sõltub suvest.“ 

14. Millised takistused on ettevõttel hetkel seoses heinapiima lansseerimisega?  

„Takistus on ikkagi see, et meil pole korralikku heinakuivatit ja me ei saa sellepärast 

korralikust heinapiimast täis suuga veel rääkida. Siis kui on korralik kuivati, mis meil paberi 

peal praegu ainult olemas on ehk kui see reaalsuseks saab, siis me võime juba julgelt 

heinapiimast kõva häälega rääkida. Seaduslikke regulatsioone meil enam praegu takistuseks 

pole, meil on isegi heinakuivatil ehitusluba olemas. Meil on praegu ainult see probleem, et 

selleks, et heinakuivati majanduslikult ka ära tasuks, siis peaks seda ehitama Euroopa Liidu 

toetustega. Kui me toetustega ei ehita, siis tuleb heinapiima hind liiga kallis ja sellepärast ei 

ole ka niimoodi mõeldav. Tarbija ilmselt nii kõrget piimahinda välja ei kannata, et ilma 

toetusteta ehitada heinakuivati. Ühtlasi on väga suureks probleemiks mahajäänud ja 

iganenud piimandusstrateegia, mille peamiseks eesmärgiks on toota Eestis miljon tonni 

piima ja sinna on suunatud ka kõik Euroopa Liidu toetused ja tulemus on nüüdseks näha. 
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Samal ajal alternatiivide poole ei vaata keegi. Piimandusstrateegiat oleks pidanud uuendama 

ja täiendama nähes, et tekivad alternatiivid, kuid praegusel hetkel piimandusstrateegia ei 

soosi alternatiivide tootmist.“ 

15. Milline on eeldatav heinapiima turule tuleku aeg?  

„Sisuliselt võib tegelikult meie praegust pastöriseerimata mahepiima nimetada heinapiimaks 

juba 4-5 nädala pärast, sest silo söötmine lõpetatakse lähipäevadel ära, aga me ei saa öelda 

hetkel, et me suudame karja aastaringselt heinaga toita. Kui me saame talveks nii palju heina, 

et Keskuse farm ainult heinaga ära toita, siis on võimalik heinapiim suurelt juba sellel aastal 

turule tuua, aga see sõltub ikkagi nii palju praegu ilmast. Samuti sõltub ka sellest, et kuhu 

me seda olemasolevat piima müüa saame ja kui me saame näiteks kallimalt müüa, siis 

võiksime ka heina sisse osta kasvõi Euroopast, siis on see ikkagi juba mõeldav sellel aastal. 

Tegelikult uued sildid meil tulevad juba heinapiima siltidega.“ 

16. Tarbijate jaoks mängib piima ostuotsusel olulist rolli piima kvaliteet, maitse ja 

säilimisaeg. Kas heinapiim suudab antud tegurite poolest teiste piimadega 

konkureerida?  

„Kindlasti suudab. Selles mõttes, et kui heinapiim ära pastöriseerida, siis pole tegelikult 

säilimisajas suurt vahet. Kui aga on pastöriseerimata piim, siis on heinapiim kindlasti parem. 

Esiteks maitse ei kõigu niimoodi, kvaliteet on parem, toorpiimal on säilivusaeg ja maitsest 

saad ikka muidugi ise aru, et on tõesti hea piim.“ 

17. Ühena probleemidest heinapiima lansseerimise puhul toodi tarbijauuringus välja, 

et inimesed on liiga oma tavapärastes harjumustes kinni, et eelistada heinapiima. Kas 

näete siin probleemi?  

„Ma ei näe siin tegelikult probleemi, selles mõttes, et heinapiima saaks ka turule tuua 

pastöriseeritult ja 2,5%, aga heinapiim toorpiimana on siiski lihtsalt parema maitsega ja 

sisult oluliselt teistsugune. Kõige tähtsam on ka see, et kui sa heinapiima ostad, siis saad sa 

näidata oma suhtumist sellesse, millist keskkonda sa tulevikus enda ümber näha tahad. Kui 

sa ostad heinapiima, mis on veel ökomärgiga, siis keskkond, kus seda piima toodetakse, on 

selline, kus ei kasutata mürke ega väetisi, põllud on rohelised, kus tehakse 3-4 korda aastas 

heina või täpsemalt öeldes 2-4 korda aastas. Ostes aga intensiivselt toodetud piima, siis sa 

toetad põhimõtteliselt sellist tulevikku, et ümberringi on kõik kollane, kord aastas käib 
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külvik, 10-12 korda käib mürgiprits ja üks kord käib kombain. Kui tulevikus millalgi soovid 

endale näiteks maakodu osta, siis kumba keskkonda sa enda maakodu ümber näha tahaksid 

– kas pigem sellist, kus ümberringi on kollased rapsipõllud ja mürgiprits käib seal 10-12 

korda aastas või sellist, kus on rohelised põllud ja paar korda niidetakse, lehmad jalutavad 

ringi looduses ehk siis selline loomulik keskkond, millega me oleme harjunud. Seda kõike 

otsustad sa igapäevaselt piimaleti ees.“  

18. Praegusel hetkel eelistab 65,42% tarbijatest pastöriseeritud 2,5% piima. Mis 

põhjustel peaks tarbija oma eelistuse heinapiima kasuks muutma?   

„Eelnevas vastuses ma tegelikult juba ka tõin ühe peamise argumendi välja ehk et jah, tarbija 

saab iga päev teha otsuse keskkonna suhtes, mida ta tulevikus näha tahab. Muidugi võib ta 

seda teha ka iga nelja aasta tagant, mil poliitikud käivad ja lubavad paremat elu, aga poliitikut 

saad  üks kord nelja aastal jooksul valida ja kui see läheb sul viltu, sest ei täideta lubadust, 

siis on kõik, aga jah, piimaleti ääres saad iga päev teha otsuseid parema tuleviku nimel ja 

mitte soosida ebanormaalset maakeskkonda. Lehmade tervisliku seisu paranemine on 

omaette teema. Ütleme, et kui tavapiima ostetakse, siis üldjuhul ei teata, et see on 

üliintensiivselt toodetud piim ehk on tehtud kõik selleks, et omahind oleks võimalikult 

madal. Isegi nii kaugele on jõutud, et üks lehm ei suuda enam kahte vasikat sünnitada - see 

ei ole normaalne ja siis peab suguselekteeritud spermat kasutama, selleks, et kari välja ei 

sureks. See on kindlasti üks põhjus, miks osta heinapiima, eriti kui tegelikkuses toimub 

piima ületootmine. Normaalne oleks olnud kui poliitikud oleks kunagi otsustanud 

ületootmise lõpetamiseks nende lisaainete, mis loodust reostavad – mürkide ja väetiste, 

piirnorme vähendada või täitsa ära keelata. Siis ka piimatoodang langeks ja pääseks 

ületootmisest. Kunagi oli jah nii, et kes olümpiamängudel kiiremini ja kaugemale hüppas, 

see oli kõva mees ja ei vaadatud seda, kuidas ta selle tulemuse saavutas, aga nüüd ju 

tegelikult vaadatakse ja kontrollitakse, lehmade puhul seda aga ei kontrollita. Põldudele 

pannakse ükskõik kui palju väetisi, on küll piirnormid, aga neid nii ei suudeta nii täpselt 

kontrollida. Kuid tegelikkuses ei pea selleks ühtegi seadust olemas olema, vaid tarbija saab 

ise oma ostuotsusega selle suuna anda, et tootjad muudaks oma tootmist 

vähemintensiivseks.“ 
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19. Kui suur võiks olla heinapiima potentsiaalne päevapakkumine?  

„Meie tahaks maha müüa nii palju kui toota suudame. Kui konkreetselt ühest keskuse laudast 

rääkida, siis ainult heinaga söötes suudetakse antud hetkel saada keskeltläbi 20-24 liitrit 

piima lehma kohta. Euroopas saadakse hetkel umbes 8000 liitrit lehma ehk keskmiselt 26 

liitrit lehma kohta päevas, see on ka tulemus, milleni meie tahaks kunagi jõuda. Meil on 

praegu 140 lehma ja kui keskmine päevatoodang lehma kohta on 20 liitrit, siis 

päevapakkumine oleks keskmiselt 2800 liitrit päevas, kui aga piimatoodang oleks 26 liitrit 

lehma kohta, siis oleks päevapakkumine 3640 liitrit.“ 

20. Juhul kui piim saavutab Eesti inimeste seas populaarsuse ja ettevõte ei suuda üksi 

katta nõudlust, kuidas suhtute heinapiima tootjate võrgustiku loomisesse, et tarbijatele 

piima ikka jaguks?  

„No see on loomulik, et kui meil hakkab siin esimestena hästi minema, siis on neid teisi, kes 

täpselt samasugust asja tegema hakkavad veel ja see ongi normaalne. Ma kujutan ette, et kui 

me ikka hakkame siin koostööd tegema, siis normaalne olekski niimoodi, et meie 

suudaksime siin mingisuguse nurgakese katta, teises nurgas suudaks keegi teine jälle mingi 

osa piimanõudlusest ära katta. Eks siis, kui see heinapiim Eestis populaarsemaks saab, siis 

moodustatakse ilmselt ka näiteks heinapiimaklubi või MTÜ, kes siis hakkab heinapiima 

propageerima ehk nii nagu ta tegelikult igal pool on. Väike ja vaikne tasane areng kindlasti 

toimub ja kindlasti on hiljem nendel Eesti heinapiimahuvilistel võimalik ühineda ka Euroopa 

heinapiima huvilistega teistest riikidest ja nendega omavahel suhelda ja koostööd teha.“ 

 

3.4. Järeldused  

 

Heinapiimaga soovitakse turule tulla, propageerides teda kui mahetoodet. Sellest tulenevalt 

uuriti tarbijatelt, kas üldse teatakse, mis mahetoode on ja kas eelistatakse osta mahetooteid. 

Tarbijauuringust selgus, et kõige enam peetakse õigeks vastuseks „mahepõllumajanduslike 

kaubamärgistustega tooted kauplustes“. See näitab, et tarbija jaoks mängib mahetoodete 

puhul olulist rolli vastav kaubamärgistus, mis tähendab, et ka heinapiimal peaks olema 

vastavad märgistused, näiteks Euroopa Liidu Mahepõllumajandus, et tarbija eristaks 

heinapiima teistest piimadest kui mahetoote. Samuti on heinapiima kui mahetoote 
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lansseerimisel eeliseks rohkem kui üle poolte tarbijate eelistuse langemine mahetoodete 

kasuks.  

Töö autor eeldas, et paljud inimesed pole teadlikud, mis heinapiim on, kuigi tegelikult on 

see vana traditsiooniline tootmisviis, millega ilmselt mõned üksikinimesed siiani tegelevad. 

Ankeetküsitlusse lisati ka täpsem selgitus heinapiima kohta, kuid tulemusena selgus, et 

teadlikkus heinapiima kohta on madal, aga sellest hoolimata olid üle poole vastanutest 

valmis heinapiima soetama.  

Intervjuus esitati küsimusi, mida oleks võimalik seostada tarbijauuringu tulemustega, et näha 

kui palju langevad tarbijate soovid kokku ettevõtte praeguse nägemusega heinapiima 

lansseerimisest. Tarbijauuringu tulemusena selgus, et inimesed eelistaksid osta heinapiima 

tetra- ja kilepakendis. Praegusel hetkel ongi ettevõte tegelikkuses maheda toorpiima 

kilepakendis lansseerinud ning intervjuus toodi välja, et ka tetrapakend on potentsiaalne 

pakend, milles heinapiima kindlasti müüma hakatakse ja esmased kulutused selle tarbeks on 

ka tehtud.  

Ettevõtte sooviks on jõuda tarbijateni jaekauplustes tehtavate degustatsioonide kaudu, mis 

on samal ajal ka tarbijate arvates kõige parem võimalus ja lahendus kommunikatsiooniks. 

Kuigi teise valikuna eelistati tarbijate poolt televisioonireklaami, on ettevõtte juhi hinnangul 

praegusel hetkel probleemiks see, et heinapiim ei jõua esialgu üle Eesti kõikidesse 

kauplustesse ning sellisel juhul ei oma algul televisioonireklaam mõtet.  

Tarbijauuringu alusel võib öelda, et tarbija sooviks näha tootel ka kvaliteedimärgistusi, sest 

eelnevalt selgus, et selle abil eristatakse heinapiim teistest toodetest mahetootena. Kõige 

enam sooviti märgistust sertifitseeritud heinapiim, mida aga tegelikkuses olemas pole ja 

ettevõtte juhi hinnangul see ka riiklikul tasandil reaalsuseks ei saa hetkel, sest keegi teine 

heinapiima ei müü ja ta pole kindel, kas see ka teistes riikides, kus heinapiim olemas on, 

selline märgistus eksisteerib. Töö autori hinnangul võiks siin olla võimaluseks lansseerida 

oma kaubamärk ning ettevõtte juht hindas seda plaani teostatavaks ja nii ka tehakse, uued 

sildid heinapiima märgistusega on juba tellitud. Rääkides teistest kvaliteedimärkidest, nagu 

näiteks Euroopa Liidu Mahepõllumajandus, siis Euroopa Liidu Mahepõllumajanduse märk 

kindlasti sildile tuleb, kuid ettevõtte juhi hinnangul ei soovita silti kvaliteedimärkidega üle 

koormata, sest see võib tarbijat rohkem segadusse ajada.  
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Tulemustest selgus, et üheks probleemiks on heinapiima hinnatase. Intervjuust tuli välja, et 

ettevõte soovib hinda kujundada esialgu kulukeskselt ning nõudluse suurenemisel hinna 

tõsta nii kõrgele kui tarbija nõus vähegi maksma on. Tarbijauuringu alusel võib aga tarbija 

valmisolekut heinapiima eest kõrgemat hinda maksta hinnata küllaltki madalaks võrreldes 

ettevõtte ambitsioonidega.  

Tarbijate poolt toodi probleemina välja ka asjaolu, et inimesed on liiga oma 

tarbimisharjumustes kinni, et heinapiima eelistada tavapiima asemel. Ettevõtte juht ei näe 

aga selles probleemi, sest ka heinapiima on võimalik pastöriseerida ja teha 2,5%, mida 

tarbijad praegu kõige enam osta eelistavad. Samuti saavad ettevõtte juhi arvates tarbijad 

heinapiima kasuks otsustades näidata ka oma suhtumist, millisena soovitakse näha 

ümbritsevat keskkonda tulevikus.  

Ettevõttepoolsed probleemid on aga peamiselt seotud finantsilise poolega. Esiteks vajatakse 

heinapiima tootmiseks võimsat heinakuivatit, mis nõuab samal ajal aga ka suurt rahalist 

panust. Ettevõte vajab heinakuivati ehitamiseks toetust, vastasel juhul tõuseb heinapiima 

hind tarbija jaoks liiga kõrgeks. Teiseks probleemiks on Eesti piimandusstrateegia, mida 

pole uuendatud vastavalt hetkeolukorrale Eestis ja mis ei toeta uuendusliku piima tootmist.  

Tarbijate hinnangul peaks heinapiima eelistama, sest ta on tervislikum ja mahetoode, annab 

võimaluse toetada mahepõllupidajaid ja kohalikku ettevõtlust. Samuti ootavad tarbijad 

heinapiimalt paremat maitset ja kvaliteeti, mida ettevõtte juht ka heinapiima puhul välja tõi. 

Ettevõtte juht nõustub ka tarbijate poolt välja toodud eelisega, et heinapiima tootmine tagab 

loomadele pikema ja parema elu, sest ei toimu üliintensiivset tootmist. Ettevõtte juht tõi 

välja, et see ei ole enam normaalne, et üks lehm ei suuda sünnitada kahte vasikat ja peab 

kasutama suguselekteeritud spermat, et kari välja ei sureks.  

Kui heinapiim saavutab Eestis suurema populaarsuse, siis on arusaadav, et üks ettevõtte ei 

suuda katta üksinda kogu nõudlust ning sellega seonduvalt uuris töö autor ettevõtte juhilt, 

kuidas suhtutakse võrgustiku loomisesse. Ettevõtte juhi arvates on see aga täiesti normaalne, 

et ka teised tootjad sama ideega kaasa tulevad ning luuakse võrgustik, kus igal pool Eestis 

leidub tootja, kellel on oma piirkond, mille nõudlust ta katab. Samuti käis ettevõtte juht  välja 

idee moodustada heinapiimaklubi või MTÜ, kes hakkab laiemalt propageerima heinapiima.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada erinevad probleemid ja 

võimalused, mis tekivad uue toote lansseerimisel heinapiima näitel. Teema muudab 

aktuaalseks praegune piimakriis, millest ajendatult soovib Mõniste vallas asuv ettevõte OÜ 

Lõunapiim hakata tootma Eestis uuenduslikku piimatoodet – heinapiima. Heinapiima 

tootmisega seonduvaid probleeme ja võimalusi pole Eestis uuritud ja sellest tulenevalt 

sooviti töö autorilt bakalaureusetööd heinapiima teemal.  

Töö empiirilisele osale aluse loomiseks käsitleti töö teoreetilises osas toote ja uue toote 

kontseptsiooni üldiselt ning toote arendus- ja lansseerimisprotsessi. Toote juures mõnda 

tema füüsikalist omadust muutes saame juba uue toote, mis on tähtis samaaegselt nii 

tootjatele kui tarbijatele, kuid tarbijate jaoks on oluliseks lisaväärtuse tunnetamine toote 

juures, et tekiks ostumotivatsioon. Heinapiima võime liigitada uue tootesarja alla, ehk 

tegelikkuses on väljaspool Eestis antud tootel turg olemas, kuid mitte Eestis, kus ta on nii 

tarbijale kui tootjale uus toode ja avab ettevõtte jaoks uue turu.  

Töö empiirilises osas autor koostas ja viis läbi esmaste andmete kogumiseks ankeetküsitluse, 

milles soovis teada tarbijate suhtumist mahetoodetesse üldiselt, praeguseid 

piimatarbimisharjumusi ning reaktsiooni ja hinnangut heinapiima turule tulemisele. Samuti 

viidi läbi intervjuu ettevõtte OÜ Lõunapiima juhi Meelis Mõttusega, et selgitada välja 

heinapiima lansseerimisel tekkivad probleemid ja võimalused ettevõtte seisukohast. 

Eelmainitud ankeetküsitluse ja intervjuu põhjal esitati empiirilises osas tulemuste analüüs 

hindamaks heinapiima lansseerimisega tulenevaid probleeme ja võimalusi.   

Tarbijauuringu tulemustest selgus, et töö autori eeldus, et valdav enamus inimestest pole 

teadlik heinapiima olemusest, osutus tõeseks. Tarbijatele esitati küsitluse alguses 

lühikirjeldus heinapiimast ja selgitati, et tegelikkuses on tegu vana traditsioonilise 

tootmisviisiga. Ometi vastas 70,59% koguvastanutest, et nad ei teadnud, mis heinapiim on. 

Kuigi teadlikkus on madal, oli 59,66% inimestest kokku täielikult ja pigem valmis ostma 

heinapiima. Uue toote lansseerimisel on aga üheks olulisemaks aspektiks jõuda oma tootega 

tarbijate teadvusesse ja selleks, et heinapiimaga tarbijateni jõuda, hindasid tarbijad ise kõige 

paremaks võimaluseks jaekauplustes teostatavat degustatsiooni ja televisioonireklaami.  



47 
 

Ühe probleemina saab tarbijauuringu põhjal välja tuua ka heinapiima hinna. Heinapiima 

soovitakse lansseerida mahetoorpiimana, mis toob endaga kaasa ka tema kõrgema hinna 

praeguse valiku suhtes. Tarbijatest ei soovi aga viiendik (19,75%) heinapiima eest kõrgemat 

hinda maksta või on enamus nõus seda tegema kõigest suurusjärkudes vähem kui 10% ja 10-

20%. Samuti toodi tarbijate poolt probleemina välja inimeste soov mitte muuta oma 

tavapärast tarbimist ja seda, et heinapiima konkurentsieelised on teadvustamata.  

Tarbijauuringu põhjal selgus, et tarbijatele meeldib heinapiima juures enim mõte tema 

tervislikkusest, kvaliteedist, heinapiima kui mahetoote olemusest, mahepõllupidajate ja 

kohaliku ettevõtluse toetamisest ning lehmade tervisliku seisundi paranemisest.  

Ettevõtte nägemus heinapiima lansseerimisest langeb aga tarbijate nägemusega nii mitmeski 

aspektis kokku: 1) piima soovitakse pakkuda tulevikus tetrapakendis nagu seda soovib ka 

enamus koguvastajatest; 2) tarbijateni eelistatakse jõuda läbi erinevate degustatsioonide, mis 

viiakse läbi jaekauplustes; 3) ettevõtte soovib toodet realiseerida jaekaupluste kaudu, mis on 

ka tarbijate eelistuseks; 4) tarbija poolt soovitav kvaliteedimärk Euroopa Liidu 

Mahepõllumajandus on piimal olemas.  

Ettevõtte seisukohalt on suurimateks probleemideks majanduslikult väga kulukas 

heinakuivati ehitus, mida ei ole võimalik teostada ilma toetusteta, sest see muudaks tarbijate 

jaoks hinna liiga kõrgeks ning iganenud Eesti piimandusstrateegia, mis ei soosi 

alternatiivsete toodete arendamist. Samuti võib probleemina välja tuua tarbijate poolt kõige 

eelistatuma kvaliteedimärgi „sertifitseeritud heinapiima“ olemasolu reaalse puudumise; 

niisiis pole võimalik seda ka riiklikul tasandil taotleda. Lahendus peitub võimaluses tuua 

heinapiim turule tootja kaubamärgi all.  
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The problems and opportunities of launching new product on 

the example of hay milk 

Summary 

 

The aim of this thesis was to identify different problems and opportunities when launching 

a new product on the example of hay milk. Hastened by the milk crisis which makes the 

issue a topical subject, the company OÜ Lõunapiim situated in Mõniste parish wishes to start 

producing an innovative dairy product – hay milk. Different problems and possibilities 

related to producing hay milk have not been researched in Estonia, therefore the author of 

the Bachelor thesis was asked to carry out a research on hay milk.  

General conceptions of product and new product and the process of development and 

launching were addressed in the theoretical part to create a basis for the empirical research. 

Changing a physical characteristic of a product will result in a new product, which is 

simultaneously important to producers and consumers, but in order to create purchase 

motivation sensing the added value of the product is essential. Hay milk can be classified as 

a new product line, which means that product has a market outside from Estonia, but not in 

Estonia, where it is new for both, the producer and consumer, and opens a new market for 

the company.  

A questionnaire for collecting primary data was prepared and carried out by the author in the 

empirical part of the thesis, where the author wanted to know consumers’ attitude towards 

organic products in general, present pattern of milk consumption and the reaction and 

assessment of launching hay milk. Also an interview with Meelis Mõttus, the leader of the 

company OÜ Lõunapiim, was carried out to identify different issues and opportunities that 

may occur during the launching of hay milk for the company. An analysis of the results in 

order to evaluate the issues and opportunities related to launching hay milk was presented in 

the empirical part on the basis of survey and interview mentioned above.  

The survey of consumers indicated that the author’s assumption of most people being 

unfamiliar with the nature of hay milk turned out to be true. A brief description of hay milk 

which explained that it is an old way of milk production was presented at the beginning of 
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the survey for the consumers. However, 70,59% of the total respondents claimed that they 

had no idea what hay milk was. Although the awareness of hay milk is low, 59,66% of 

respondents were absolutely and rather ready to purchase hay milk. One of the most 

important aspects when launching a new product is to reach the consumers’ awareness and 

in order to reach the consumers with the hay milk, making different tasting presentations in 

supermarkets and television advertising was assessed as the best approach by the 

respondents.  

The price of the hay milk can be highlighted as one of the problems on the basis of the 

questionnaire. Hay milk is wished to be launched as organic raw milk, which entails a higher 

price concerning other milk products sold in the stores currently. One fifth of respondents 

(19,75%) doesn’t want to pay higher price for the hay milk or are willing to pay less than 

10% and 10-20% of higher price. The problems indicated by the respondents included the 

desire not to change their consumption patterns and also the unawareness of competitive 

advantages of hay milk.  

It was clarified on the basis of the questionnaire that what consumers like the most about 

hay milk is its healthiness, quality, nature of organic product, the supporting of organic 

producers and local entrepreneurs and also improving the health of cows.  

The company’s vision of launching the hay milk coincides with the vision of consumers in 

many aspects: 1) company wishes to offer milk in tetra packaging as it seeks the majority of 

the respondents; 2) company prefers to reach out to the customers through different 

promotions which will conducted in different retail stores; 3) company wishes to realize the 

product through retail stores which also belongs to the consumers’ preferences; 4) the quality 

mark European Union Organic Farming, preferred by the respondents, is already given to 

the milk.  

From the company's point of view the main problems are very expensive construction of hay 

dryer which is impossible to build without support because this would raise the price too 

high for the consumers and the outdated national milk strategy, which does not favour the 

development of alternative products. Absence of the most preferred quality mark by the 

consumers "certified hay milk" may also be highlighted as a problem therefore it is not 

possible to apply it at the national level. The solution lies in the possibility of bringing hay 

milk on the market under the producer’s brand name. 
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Lisa 1. Ettevõtte OÜ Lõunapiim müügil olev pastöriseerimata mahepiim  

 

Esitatud foto pärineb ettevõtte OÜ Lõunapiima erakogust.  
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Lisa 2. Tarbijauuring „piim versus heinapiim“ 

 

Lugupeetud vastaja! 

Palun Teie abi bakalaureusetöö informatsiooni kogumisel. Uuringu läbiviijaks on Eesti 

Maaülikooli Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala III kursuse tudeng 

Bertha Tulviste. Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada uue toote lansseerimise 

võimalused ja probleemid heinapiima näitel. Palun tehke märge sobiva vastuse ees olevasse 

ringi/kasti ning avatud küsimuse puhul vastake allolevasse lahtrisse. Küsitluse läbimine 

võtab aega orienteeruvalt 10-15 minutit. Küsitlus on anonüümne ning tulemusi kasutatakse 

üksnes üldistuste tegemiseks. 

Mahetooted 

1. Mis on Teie arvates mahetooted?  

 Kõik otse tootjalt ostetavad tooted 

 Otse tunnustatud mahetootjalt ostetavad tooted 

 Kodumaised ja lähipiirkonnas toodetud tooted 

 Mahepõllumajanduslike kaubamärgistega tooted kauplustes 

 Eripoodides (öko- või looduspoodides) müüdavad tooted 

 Ei oska öelda 

 Muu 

2. Kas eelistate tarbida mahetooteid?  

 Jah, alati 

 Jah, sõltub tootest ja asjaoludest 

 Ei oska öelda 

 Ei, üldiselt mitte 

 Ei, kindlasti mitte 

3. Kas Teil esineb laktoositalumatus? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 



55 
 

Kui Teil esineb laktoositalumatus, pole Teil võimalik jätkata küsitlustele vastamisega. 

Aitäh! 

Üldine piima tarbimine 

4. Hinnake järgmiste tegurite mõju olulisust piima ostuotsusele:  

 Väga oluline 
Pigem 

oluline 
Nii ja naa 

Pigem ei ole 

oluline 

 

Ei ole üldse 

oluline 

Pakendi 

kasutamise 

mugavus 

    
 

Pakendi maht 

(liitrine, 

pooleliitrine) 

    
 

Säilimisaeg     
 

Kvaliteet     
 

Kvaliteedimärk 

(Tunnustatud 

Eesti Maitse) 

    
 

Tuttav 

kaubamärk 
    

 

Maitse     
 

Hind     
 

Tunnustatud 

mahetoode 
    

 

 

5. Mis on Teie praegune eelistus piima ostmisel?  

 Pastöriseeritud 2,5% piim 

 Pastöriseeritud 3,5% täispiim 

 Pastöriseeritud 3,8%-4,2% täispiim 

 Pastöriseerimata toorpiim 

 Laktoosivaba piim 

 Muu 

6. Kust Te peamiselt piima soetate? 

 Otse tootjalt/talunikult 

 Turult 

 Jaekauplusest 
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7. Millise märgistusega piima eelistate? 

 Talupiim 

 Mahepiim 

 Alma 

 Farmi 

 Tere 

 Kaupluse omamärk (Rimi, Maxima)  

 Muu 

Heinapiim 

Mõniste vallas tegutseval OÜ Lõunapiimal on soov hakata Eestis tootma heinapiima. 

Heinapiim on oma olemuselt taasavastatud vana - lehmi söödetakse üksnes söödaga, mis on 

kasvatatud ilma taimekaitsevahendeid ja mineraalväetisi kasutamata ehk ettevõtte enda 

põldudelt pärineva heinaga. Täpsustuseks, söötmisel ei kasutata ka silo. Selline söötmisviis 

muudab võimalikuks heinapiima käsitlemise mahetootena, millel puudub silo söötmisest 

tulenev kõrvalmaitse ja suureneb oomega-3 rasvhappe sisaldus (organismile asendamatu 

rasvhape, mida keha ise toota ei suuda). Samuti on heinapiimas kõrgem vitamiin E ja 

beetakaroteeni sisaldus. Lisaks piima omaduste paranemisele on positiivseks aspektiks ka 

lehma tootliku ea suurenemine, sest tootmine pole intensiivne ja ei koorma lehma organismi 

üleliigselt. 

8. Kas olete varasemalt kuulnud heinapiimast?  

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

9. Kuidas hindate isiklikku valmisolekut heinapiima ostmiseks?  

 Olen täielikult valmis heinapiima ostma 

 Pigem olen valmis heinapiima ostma 

 Nii ja naa 

 Pigem ei ole valmis heinapiima ostma 

 Ei ole üldse valmis heinapiima ostma 
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10. Kas oleksite nõus maksma heinapiima kui mahetoote eest kõrgemat hinda kui 

hetkel tarbitava piima eest? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

11. Kui palju oleksite nõus heinapiima eest rohkem maksma? 

 Vähem kui 10% 

 10-20% 

 21-30% 

 Rohkem kui 30% 

 Ei oleks nõus maksma heinapiima eest rohkem 

12. Millisest jaotuskanalist eelistaksite heinapiima soetada? 

 Otse tootjalt 

 Turult 

 Jaekauplusest 

 Eripoest (öko- ja looduspoed) 

 Muu 

13. Missugust kvaliteedimärgistust heinapiimalt ootaksite?  

 Talu toit 

 Euroopa Liidu Mahepõllumajandus 

 Sertifitseeritud heinapiim 

 Muu 

14. Mis pakendis sooviksite heinapiima soetada? 

 Pooleliitrine kilepakend 

 Liitrine kilepakend 

 Pooleliitrine tetrapakend 

 Liitrine tetrapakend 

 Pooleliitrine pudelpakend 

 Liitrine pudelpakend 

 Otse tootjalt oma pakendisse (purk, pudel, ämber jt)  

15. Millise kanali kaudu sooviksite saada informatsiooni heinapiima kohta? 

 Televisioonist 

 Raadiost 
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 Jaekauplusest infovoldikute näol 

 Jaekauplusest degustatsiooni näol 

 Autoriteetsest toidublogist 

 Facebookist 

 Muu 

16. Mis põhjustel võiksid inimesed Teie arvates oma eelistuse anda heinapiimale? 

.................................................................................................................................................. 

Üldinformatsioon 

17. Teie sugu 

 Mees 

 Naine 

18. Teie vanus 

 Alla 18 

 18-29 

 30-49 

 50-64 

 Üle 64 

19. Teie netosissetulek ühes kuus 

 Alla Eesti keskmise 

 Eesti keskmine 

 Üle Eesti keskmise 
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Lisa 3. Intervjuuküsimused 

 

1. Kuidas tekkis heinapiima tootmise idee?   

2. Kuidas sobitub heinapiima tootmine ettevõtte muude tegevusvaldkondadega? Kui suur 

võiks olla heinapiima tootmismaht? 

3. Kas on teostatud esialgne finantsanalüüs hindamaks heinapiima turule toomist ja 

kasumlikkust ettevõttele? Millised on tulemused? 

4. Mida on praeguseks hetkeks ettevõttes tehtud, et oleks võimalik toota heinapiima? 

5. Tarbijate poolt kõige eelistatumaks pakendiks, milles heinapiima osta, on liitrine 

tetrapakend (31,67%). Kas tetrapakend on ettevõtte jaoks potentsiaalne pakend, milles 

heinapiima müüma hakata?  

6. Millest lähtuvalt on plaanis kujundada toote hind – kuludest, nõudlusest või 

konkurentsikeskkonnast?  

7. Kas heinapiima hind planeeritakse kõrgem kui hetkel turul olev valik? Kui jah, siis mis 

suurusjärgus? Tarbijauuringu andmetel on kõige vastuvõetavam (42,08%) variant 10-20% 

rohkem võrreldes praeguste piimahindadega.  

8. Missuguste jaotuskanalite kaudu eelistatakse toode tarbijateni tuua – jaekaupluste, turu, 

eripoodide (öko- ja looduspoed) või otse ise müües? Kui laia territooriumi võiks heinapiima 

pakkumine katta?  

9. Kuigi praegusel hetkel ostab 96,22% vastanutest piima jaekauplusest, soovib üksnes 

80,25% osta heinapiima jaekauplusest ning 11,34% otse tootjalt. Kuidas suhtub ettevõte 

heinapiima otse ise müümisesse? 

10. Kuidas planeeritakse teavitada tarbijaid, et tarbija eelistaks osta heinapiima? Missugune 

infokanal oleks kõige parem?  

11. Tarbijauuringust selgus, et 142 inimest 238st pooldab heinapiimaga tutvumiseks 

jaekaupluses teostatavat degustatsiooni. Kui mõeldav oleks teostada degustatsioone 

erinevates jaekauplustes üle Eesti ning kui paljudes oleks seda mõistlik teha?  

12. Kas tootele soovitakse saada ka mõnda olemasolevat kvaliteedimärgistust (Talu toit, 

Euroopa Liidu Mahepõllumajandus jt.)?  

13. 42,02% tarbijauuringule vastanutest soovis heinapiima eristada teistest toodetest 

märgistusega „sertifitseeritud heinapiim“. Kas sellise märgistuse taotlemine riiklikul 

tasandil on võimalik või on ettevõttel plaanis luua oma kaubamärk?  

14. Mis takistused on ettevõttel hetkel seoses heinapiima lansseerimisega?  

15. Milline on eeldatav heinapiima turule tuleku aeg?  
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16. Tarbijate jaoks mängib piima ostuotsusel olulist rolli piima kvaliteet, maitse ja 

säilimisaeg. Kas heinapiim suudab antud tegurite poolest teiste piimadega konkureerida?  

17. Ühena probleemidest heinapiima lansseerimise puhul toodi tarbijauuringus välja, et 

inimesed on liiga oma tavapärastes harjumustes kinni, et eelistada heinapiima. Kas näete siin 

probleemi?  

18. Praegusel hetkel eelistab 65,42% tarbijatest pastöriseeritud 2,5% piima. Mis põhjustel 

peaks tarbija oma eelistuse heinapiima kasuks muutma?   

19. Kui suur võiks olla heinapiima potentsiaalne päevapakkumine?  

20. Juhul kui piim saavutab Eesti inimeste seas populaarsuse ja ettevõte ei suuda üksi katta 

nõudlust, kuidas suhtute heinapiima tootjate võrgustiku loomisesse, et tarbijatele piima ikka 

jaguks?  
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Lisa 4. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

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

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

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 


