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Loomsete saaduste tootmine on keskkonnale nii maa- ja veekasutuse kui kasvuhoonegaaside 

heite osas koormavam kui taimse toidu tootmine ning üldjuhul on lihatoodete süsiniku jalajälg 

suurem kui taimsetel alternatiivtoodetel. Kuigi lihatarbimine on maailmas jätkuvalt kasvav trend, 

on Euroopas lihatarbimine stabiliseerunud või väikeses langustrendis. Kuna tarbimisvalikute 

kaudu saavad tarbijad otseselt mõjutada enda süsiniku jalajälje suurust, on käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärgiks uurida tarbijakäitumist, et mõista, kas toote süsiniku jalajälje 

teadvustamine mõjutab tarbijate käitumist, tehes valikut loomse ning taimse alternatiivtoote 

vahel.  

Andmekogumismeetodiks valiti avatud, valikvastustega ning skaalal põhinevate küsimustega 

ankeetküsitlus veebikeskkonnas (547 vastajat). Küsitlust jagati erinevates Facebooki gruppides 

ning Eesti Maaülikooli töötajate meililistis, kuna sooviti saavutada kihtvalim, et esindatud 

oleksid ka vähemused, näiteks veganid ja kõrgharitud inimesed.  

Enamik küsitlusele vastanutest olid teadlikud taimse toidu tootmise märkimisväärselt väiksemast 

mõjust keskkonnale ning hindasid enda teadlikkust toidutoomise keskkonnamõjudest üsna 

kõrgeks. Samas ei eelistanud kõrgema teadlikkusega inimesed taimseid tooteid loomsetele 

sagedamini kui teadlikkust madalamaks hinnanud vastajad. Tarbimisvalikute mõju keskkonnale 

hindas suurim osa vastajatest keskmiseks, kuid veganite jt taimset toitu eelistavate inimeste seas, 

hinnati enda valikute mõju keskkonnale palju suuremaks. Tulevikus on lihast valmis loobuma 

kolmandik vastajatest, samas kui lihatarbimist on nõus vähendama kaks kolmandikku. Noorte 

seas oli valmidus suurem. Kolmandik vastajatest leidsid, et taimsed alternatiivtooted võiksid neil 

tulevikus aidata lihatarbimist vähendada. Selgus, et teades toote süsiniku jalajälge, eelistasid üle 

poole vastajatest väiksema süsiniku jalajäljega toodet.  

Edasist uurimist vajaks inimeste teadlikkus toidutootmise keskkonnamõjudest, kas hinnang 

kõrgest teadlikkusest vastab tegelikkusele ning see, millised viisid toote süsiniku jalajälje 

märgistamiseks oleksid eesti tarbijatele kõige meelepärasemad ja selgemini mõistetavad. Antud 

töö tulemused võiksid anda märku toitlustusasutustes ning sööklates lihavabade päevade või 

roogade pakkumise suurendamise vajadusest, toodete süsiniku jalajälgede märgistamise 

laialdasemalt kasutusele võtmise vajadusest ning tulla kasuks uute alternatiivtoodete 

väljatöötamisel ning olemasolevate kvaliteedi parendamisel.  

Märksõnad: toidutootmise keskkonnamõju, alternatiivtooted lihale, lihatarbimise vähendamine, 

süsiniku jalajälg, tarbijakäitumine 
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Producing animal products puts more pressure on the environment in the sense of land and water 

usage and greenhouse gas emissions and in most cases meat products have a bigger carbon 

footprint than plant-based alternatives. Although globally meat consumption is a growing trend, 

in Europe meat consumption has stabilized or decreased. Through consumption choices it is 

possible to affect the size of one’s carbon footprint. Therefore, this bachelor’s thesis aims to 

analyse consumer behaviour to understand, whether acknowledging a product’s carbon footprint 

affects consumer behaviour, when consumers choose between meat and plant-based alternatives.  

A web-based survey (547 respondents) with open, multiple-choice and scale-based questions was 

chosen as the data collection method. The survey was shared in different Facebook groups and 

in the mailing list of Estonian University of Life Sciences employees, because the author wanted 

to achieve a stratified sample of people, so that the minorities like vegans and highly educated 

people would also be represented.  

Most of the respondents who answered the survey were aware that producing plant-based food 

has a smaller impact on the environment than meat and rated their awareness about the 

environmental impact of food production as quite high. However, the respondents with high 

awareness did not prefer plant-based options more frequently than the respondents who rated 

their awareness as low. Majority of the respondents shared an opinion that consumption choices 

have a mediocre impact on the environment, but vegans and other plant-based food consumers, 

rated their consumption choices as highly impactful. A third of the respondents were willing to 

give up meat in the future, whereas two thirds of the respondents were willing to curtail their 

meat consumption. Young respondents had higher willingness to change their consumption 

habits. A third of the respondents said that plant-based alternatives could help them reduce their 

meat consumption in the future. It was found that when consumers were aware of the product’s 

carbon footprint more than half of the respondents preferred the product with the smaller carbon 

footprint. 

Further research should focus on the aspects of food production that consumers are aware of, 

how does the high rating of awareness correspond with the reality and which labels of the carbon 

footprint do the consumers find attractive and easily understandable. The results of this paper 

could indicate the need to have more meat-free days and dishes in public catering and cafeterias, 

to use carbon footprint labelling more widely and be useful in the development of new plant-

based alternatives and improving the ones already in the market.  

Keywords: environmental impact of food production, plant-based meat alternatives, meat 

curtailment, carbon footprint, consumer behaviour  
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SISSEJUHATUS 

 

Lihatööstus on üks suurimaid looduslike ressursside kasutajaid ning kasvuhoonegaaside 

emiteerijaid maailmas, põhjustades seeläbi inimtekkelisi kliimamuutusi (Steinfeld et al. 

2006: 82; Tackling climate… 2013: 1). Vaatamata sellele on lihatarbimine maailmas 

jätkuvalt kasvav trend, kuigi kõrge sissetulekuga arenenud riikides on lihatarbimine kas 

stabiliseerunud või väikeses langustrendis (Godfray et al. 2018). Mitmete autorite kohaselt 

(Ilea 2009: 154; Nguyen et al. 2010: 117) on lihatooted, eriti tööstuslike 

loomakasvatusfarmide lihatooted, suurima keskkonnamõjuga tooted ning üldjuhul, kui 

toorainet ei transpordita lennutranspordi abil, on taimsel toidul väiksem süsiniku jalajälg 

(Carlsson-Kanyama, González 2009: 1706S). Lihatarbimisega kaasneva suure 

keskkonnamõju ning sellega seotud eetiliste küsimuste tõttu on taimsete alternatiivtoodete 

arendustegevus kiiresti kasvanud (Godfray et al. 2018). Alternatiivtootena käsitletakse antud 

töös taimsest toorainest, näiteks soja või nisu baasil loodud tooteid ning puhast liha ehk 

laboriliha.  

Eestis on varasemalt alternatiivtoodete valdkonda uuritud entomofaagia (putukate) 

vaatenurgast (Reissaar 2018) ning tarbijate teadlikkust toidutootmisega kaasnevate 

keskkonnamõjude (Vassar 2013) ning mahetoidu kontekstis (Anni 2018). Kuna 

tarbimisvalikute kaudu saab otseselt mõjutada enda süsiniku jalajälje suurust, on käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärgiks uurida tarbijakäitumist, et mõista, kas toote süsiniku jalajälje 

teadvustamine mõjutab tarbijate käitumist, tehes valikut loomse ning taimse alternatiivtoote 

vahel. Lihatarbimist peetakse maailmas sotsiaalseks normiks (Godfray et al. 2018) ning seda 

nähakse normaalse, loomuliku, vajaliku ja heana, mistõttu seisavad mitmed tarbijad dilemma 

ees, kuna ei soovita, et nende tarbimisvalikutel oleks negatiivne mõju keskkonnale või 

loomade heaolule, aga samas lihast loobuda ka ei soovita (Piazza et al. 2015: 114-115). Üks 

lahendus on viia oma tarbimisharjumused moraalidega kooskõlla, nagu seda on teinud 

taimetoitlased, ja teine on oma valikuid ratsionaliseerida, näiteks endale kinnitades, et 

üksikisiku valikutel pole suures pildis piisavalt suurt mõju (Ibid.: 114). Seetõttu seisneb 

esimene püstitatud hüpotees selles, et inimesed, kes eelistavad taimset toitu (vastavad 

toitumiseelistuste küsimusele vegan, vegetaarlane, peskovegetaarlane, semivegetaarlane) 

hindavad enda valikute mõju poes ja/või restoranis keskkonnale suuremaks kui inimesed, 
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kes defineerivad ennast kui segatoiduline. Varasemate uuringute (Hoek et al. 2011: 670; 

Sanchez-Sabate, Sabaté 2019) kohaselt on noorte seas suurem valmidus vähendada 

lihatarbimist ja proovida alternatiivtooteid nagu laboriliha, mistõttu on teiseks töös 

püstitatud hüpoteesiks see, et nooremad inimesed on rohkem valmis vähendama 

lihatarbimist ning proovima laboriliha. Töö eesmärgi saavutamiseks ning hüpoteeside 

kinnitamiseks või ümberlükkamiseks esitati järgmised uurimisküsimused:  

- Kuidas on seotud tarbijate teadlikkus toidutootmise keskkonnamõjudest 

tarbimisvalikutega? Kas taimset toitu eelistavad inimesed hindavad enda valikute 

mõju keskkonnale suuremaks kui segatoidulised? 

- Milline on tarbijate valmidus vähendada lihatarbimist ja proovida laboriliha? Kas 

nooremate tarbijate seas on valmidus suurem? 

- Milline on alternatiivtoodete roll lihatarbimise vähendamisel? 

- Kuidas mõjutab toote süsiniku jalajälje teadvustamine tarbija valikut poes ja/või 

restoranis? 

Töö koosneb neljast osast: kirjanduse ülevaade, materjal ja metoodika, tulemused ning 

arutelu. Kirjanduse ülevaates kirjeldatakse lühidalt, milles seisneb liha ja taimse toidu 

keskkonnamõju erinevus – kuna toidutootmise mõju keskkonnale on väga kompleksne, 

käsitletakse antud bakalaureusetöös, võrdlemaks lihatootmise mõju taimse toidu tootmise 

mõjuga, peamiselt tootmisel tekkivate kasvuhoonegaaside emissioone ning maa- ja 

veekasutust. Samuti kirjeldatakse, milles seisneb toote mõju keskkonnale läbi olelusringi 

hindamise metoodika tutvustamise ning antakse ülevaade lihatarbimise muutustest ja 

tulevikutrendidest ning alternatiivtoodetest lihale. Lisaks kirjeldatakse tarbijaid mõjutavad 

faktoreid ning seda, kuidas läbi tarbimisvalikute oma süsiniku jalajälge vähendada. Teises 

osas kirjeldatakse autori valitud uuringustrateegiat ning andmete kogumiseks 

veebikeskkonnas Google Forms koostatud ankeetküsitluse levitamise ja analüüsimise 

protsessi. Küsitlusele vastas 547 inimest. Kvantitatiivseid andmeid ning kinniste küsimuste 

vastuseid analüüsiti programmis MS Excel. Avatud ja poolavatud küsimuste puhul viidi läbi 

kvalitatiivne sisuanalüüs. Vastused kodeeriti ja koondati kategooriatesse. Töö kolmandas 

osas kirjeldatakse saadud tulemusi ning neljandas osas analüüsitakse tulemusi ja tehakse 

viimastest järeldused.  

Autor soovib tänada käesoleva bakalaureusetöö juhendajat Tarmo Pilvingut toetuse eest töö 

valmimisel ning kõiki inimesi, kes andsid panuse küsitlusele vastates.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Liha ja taimse toidu tootmise mõju keskkonnale 

 

Toidutootmine moodustab erinevate allikate kohaselt 26-30% kogu inimtekkeliste 

kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) heitest (Poore, Nemecek 2018: 987; Smith, Gregory 

2013: 21), millest lihatootmine moodustab 14,5-18%, olles suurem KHG emiteerija kui 

transpordisektor (IPCC 2007 Tackling climate… 2013: 15 kaudu; Steinfeld et al. 2006: 272). 

Loomakasvatus ehk lihatootmise esimene etapp (inglise keeles on farm production) 

moodustab toidutootmise KHG heitest 31% (Ibid.). Arvestades kogu tootmisahelat tekib 

lihatootmise tulemusena primaarselt metaani (CH₄ - 44%), aga ka dilämmastikoksiidi (N₂O 

- 29%) ja süsinikdioksiidi (CO₂ - 27%) (Steinfeld et al. 2006: 82; Tackling climate… 2013: 

15). IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2006. aasta raporti järgi on metaani 

(CH₄) koefitsient, mis näitab kasvuhoonegaasi soojuse sidumise potentsiaali (inglise keeles 

global warming potential, GWP) võrreldes CO₂-ga 25 korda suurem ehk võrdne 25 CO₂-

ekvivalendiga ning dilämmastikoksiidi (N₂O) puhul 298 korda suurem (IPCC 2006 Rojas-

Downing et al. 2017: 151 kaudu). Seega on metaan 25 korda ning dilämmastikoksiid 298 

korda tugevam kasvuhoonegaas kui süsinikdioksiid.  

Suurimaks lihatootmise emissioonide allikaks (~40%) on mäletsejate soolestikus toimuvad 

käärimisprotsessid (Tackling climate… 2013: 17). Mäletsejate, sh veiste, lammaste ja 

kitsede, seedimisprotsessi käigus eraldub kõrvalsaadusena metaani, kuna mäletsejad ei 

suuda kiudaineterikast sööta efektiivselt seedida, mistõttu tekivad soolestikus 

käärimisprotsessid, mille käigus bakterid muudavad süsivesikud lihtsateks molekulideks 

(Carlsson-Kanyama, González 2009: 1705S; Rojas-Downing et al. 2017: 154; Tackling 

climate… 2017: 20). Lihatootmise mõju keskkonnale sõltub suuresti tootmissüsteemist ja 

majandamise viisist – täpsemalt keskkonna- ja ökoloogilistest tingimustest, majandamise 

intensiivsusest ja tootmisahela efektiivsusest (Nguyen et al. 2010: 117; Tackling climate… 

2013: 17). Tänapäeva lihatööstus (inglise keeles livestock production) põhineb suuresti 

intensiivsetel loomakasvatusfarmidel, kus loomi kasvatatakse suure loomkoormusega 

kinnistes hoonetes, kasutades loomade kasvatamiseks ja viljastamiseks mitmesuguseid 

seadmeid ning biotehnoloogiat, eesmärgiga toota liha võimalikult suure majandusliku 
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efektiivsusega (Ilea 2009: 154). Loomakasvatusfarmides kasvatatud veised toodavad ligi 

50% rohkem metaani kui rohumaaveised (US EPA 1998 Ilea 2009: 156 kaudu), kuna 

tööstuslike farmide veisi söödetakse kõrge valgusisaldusega söödaga, näiteks maisi ja 

sojaga, mida on raskem seedida, kuid mis paneb loomad kiiremini kasvama ja mida on odav 

ning lihtne toota (Ilea 2009: 156). Selline tootmissüsteem on normiks Euroopas ja Põhja-

Ameerikas ning on aina tavapärasem ka Aasias ja Ladina-Ameerikas (Nierenberg 2006 Ilea 

2009: 154 kaudu). Tänapäeval moodustavad farmiloomad, keda kasvatatakse liha või muude 

loomsete saaduste saamise eesmärgil, ligikaudu 60% imetajate biomassist Maal, samas kui 

~36% moodustavad inimesed ning ~4% metsloomad (Bar-On et al. 2018). Traditsiooniline 

loomakasvatus, mis on detsentraliseeritud ning põhineb ekstensiivsel ehk ulatuslikul 

majandamisel karjamaadel, on laialdaselt kasutusel veel vaid Aafrikas ning mõnedes Aasia 

piirkondades (Ilea 2009: 154). Lisaks mäletsejate karjatamisega seotud metaani heitele, 

seisneb lihatootmine KHG heide lämmastikväetiste kasutamises sööda tootmisel ja sõnniku 

ladestamisel karjamaadel, mistõttu eraldub dilämmastikoksiidi (Tackling climate… 2013: 

17).  

Taimekasvatus moodustab 27% toidutootmise KHG heitest, millest 21% tuleneb inimestele 

toidu tootmisest ning 6% loomasööda kasvatamisest (Ritchie, Roser 2020). 

Dilämmastikoksiidi heide tuleneb samuti lämmastikväetiste ja sõnniku kasutamisest 

põllumaadel, metaani heide peamiselt riisi kasvatamisest ning süsinikdioksiidi heide 

rasketehnika kasutamisest (Ritchie, Roser 2020; Smith, Gregory 2013: 23; Tackling 

climate… 2017: 63). 24% toidutootmise KHG heitest tuleneb maakasutuse muutustest, mille 

alla kuuluvad näiteks metsade raadamine karja- ja põllumaade rajamise eesmärgil ja 

maaharimine (Ritchie, Roser 2020), mis moodustavad Poore, Nemecek (2018: 990) kohaselt 

toodete KHG heitest suurima osa (keskmiselt 42%). ⅔ maakasutuse muutustest on tingitud 

karjamaade ja söödapõldude laiendamisest ning ⅓ inimeste toitmiseks põllumaa 

laiendamisest (Ritchie, Roser 2020). Karjatava maa-ala laiendamine näiteks liiga intensiivse 

karjatamisega kaasneva kõrbestumise tõttu toimub maailmas suuresti troopiliste metsade 

raadamise arvelt – nii kõrbestumine ehk rohttaimkatte asendumine katmata mullaga kui 

metsade raadamine suurendavad CO₂ kontsentratsiooni õhus (Asner et al. 2004: 271; Rojas-

Downing et al. 2017: 152-153). Osad Lõuna-Ameerika riigid nagu Brasiilia raadavad 

troopilisi metsi ka soja- ja maisipõldude laiendamise eesmärgil, et saada loomadele kõrge 

valgusisaldusega sööta (Steinfeld et al. 2006: 272). Maakasutuse muutustest tuleneb ca 10% 

lihatööstuse KHG heitest, kusjuures sellest ⅔ karjamaade laiendamise ning ⅓ sojapõldude 
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laiendamise eesmärgil (Poore, Nemecek 2018: 991; Tackling climate… 2013: 17). 

Sojaubade kasvatamisele kulub 6% maailma haritavast põllumaast ning sellest 98% 

kasutatakse loomasöödana ja vaid 2% otseselt inimeste toitmiseks, kuigi sojaubadel on 

lihaga sarnane valgusisaldus (Goldsmith 2008 Hartman et al. 2011: 6 kaudu; Hartman et al. 

2011: 5-7). 

Lisaks tooraine või loomade kasvatamisele mõjutavad toidutootmise KHG heidet ka teised 

tootmisahela etapid (18%), nagu töötlemine (4%), transport (6%), pakendamine (5%), 

säilitamine (3%) (Ritchie, Roser 2020). Kuigi loomsed tooted (liha, muna- ja piimatooted) 

moodustavad 18% inimeste toitumisest ning 37% tarbitavast valgust, emiteeritakse nende 

tootmisel 56-58% toidusektori KHG heitest (Poore, Nemecek 2018: 990). Nii Eestis kui 

Euroopas moodustab loomsete toodete tootmine enam kui ¾ toidutootmise KHG heitest 

(Ritchie, Roser 2020).  

 

 

1.1.1. Maakasutus 

 

Globaalselt hõlmab toidutootmine 43% jäävabast maismaast maailmas (Poore, Nemecek 

2018: 987), millest 30% hõlmab loomakasvatus (Steinfeld et al. 2006: 4). Lisaks 

karjatatavale maale, mis hõlmab erinevate allikate põhjal 25-26% maismaast ning 70% 

põllumajandusliku otstarbega maast, arvestatakse juurde sööda kasvatamiseks kuluvat 

põllumaad, koos millega kulub loomakasvatusele 77% põllumajandusliku otstarbega maast, 

tehes sellest suurima maakasutusega valdkonna maailmas (Asner et al. 2004: 261; Ritchie, 

Roser 2020; Stehfest et al. 2009: 84; Steinfeld et al. 2006: 4, 272). Kuigi sööda 

kasvatamisele kuluv põllumaa moodustab loomakasvatuse maakasutusest vaid 4%, siis kogu 

haritavast põllumaast moodustab see kolmandiku (Steinfeld et al. 2006: 272). Harrison, 

Pearce (2000: 82) kohaselt kasutatakse loomasöödana 40% kogu teraviljasaagist, mis 

maailmas kasvatatakse, ja mida saaks otseselt inimeste toitmiseks kasutada. Lisaks on 

loomse valgu tootmine on enamasti väiksema efektiivsusega kui sama hulga taimse valgu 

tootmine (Stehfest et al. 2009: 94; Tackling climate… 2013: 1). Näiteks 1 kg sealiha 

tootmiseks on vaja söödaks toota 4 kg teravilja ning veiseliha puhul 8 kg (Harrison, Pearce 

2000: 59). Stehfest et al. (2009: 94, 96) kohaselt on veise- ja sealihast sama hulga valgu 

tootmisel suurem maakasutus kui näiteks tera- ja kaunviljade puhul ning Godfray et al. 

(2010: 816) kohaselt saaks sama suurel maa-alal taimset toitu kasvatades rohkem inimesi 
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toita. Kui inimesed suurendaksid taimse valgu osakaalu toitumises, väheneks lihatööstuse 

maakasutus, sest antud alad taasmetsastuksid, mis omakorda vähendaks CO₂ 

kontsentratsiooni õhus (Stehfest et al. 2009: 98-99).  

Teisalt leidub maailmas kohti, kus ei ole võimalik põldu harida ning karjatamine on kõige 

efektiivsem viis toidutootmiseks (Gill et al. 2010 Smith, Gregory 2013: 26 kaudu). Lisaks 

aitab karjatamine säilitada traditsioonilisi maastikke (Keskkond taldrikul 2013: 7) ning 

sajandite pikkuse niitmise ja karjakasvatuse tagajärjel on Euroopas tekkinud 

poollooduslikud kooslused, mis on väärtuslikud elupaigad ning olulised bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamisel (Annual European… 2019: 533). Poollooduslike koosluste 

hooldamine ei ole aga majanduslikult otstarbekas, mistõttu maksab Eestis PRIA 

(Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) sealsetel aladel karjatamise eest toetusi 

(97 hoiuala… 2016: 18).   

 

 

1.1.2. Veekasutus 

 

70% maailma mageveest on põllumajandussektori kasutuses (Steinfeld et al. 2006: 5; 

Bindraban et al. 2010: 16), millest loomakasvatuse otsene veekulu ehk loomade joogivesi 

moodustab vaid 1,3%, aga arvestades juurde sööda kasvatamiseks kuluva vee hulga, 

suureneb lihatööstuse veekulu märkimisväärselt, moodustades ligikaudu kolmandiku 

põllumajandussektori veekulust (D. Pimentel, M. Pimentel 2003: 662S; Godfray et al. 2018; 

Wright et al. 2012: 1013), mida saaks kasutada taimse toidu tootmiseks. Grammi valgu kohta 

on veiseliha tootmise veekasutus 6 korda, lamba-, kitse- ja sealiha puhul 3 korda ning 

kanaliha tootmise veekulu 1,5 korda suurem kui kaunviljade puhul (Hoekstra 2012: 5-6). 

Kui enamasti on taimsest toorainest valgu tootmine veekasutuse osas efektiivsem, siis 

erandiks on pähklid, mille veekasutus grammi valgu kohta on suurem kui veiselihal, 

energiaühiku (kcal) kohta arvestades aga väiksem kui sea- ja veiseliha tootmisel (Ibid.). 

Veekulu sõltub ka tootmissüsteemist – põllukultuuri ja liha ühises tootmissüsteemis on 

veekasutuse efektiivsus märkimisväärselt suurem kui intensiivsetes loomakasvatusfarmides, 

kuna 50-70% loomade söödast moodustavad põllusaaduste ülejäägid (Wright et al. 2012: 

1012). Samuti saab veekulu vähendada vihmavett efektiivselt ära kasutades (Bindraban et 

al. 2010: 32). Kuna on teada, et tänaste tarbimisharjumuste jätkudes (loe täpsemalt ptk 1.2.), 

ei suuda väiketootjad loomi ühissüsteemides traditsiooniliselt kasvatades toita aastaks 2050 
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ennustatavat 9,6 miljardit inimest, on intensiivselt majandatavad tootmissüsteemid vajalikud 

(Wright et al. 2012: 1014).  

 

 

1.1.3. Toote keskkonnamõju hindamine olelusringi hindamise kaudu 

 

Olelusringi hindamine (inglise keeles life-cycle assessment, LCA), on metoodika toote 

keskkonnamõju hindamiseks, mis koosneb toote elutsükli kõikide etappide – tooraine 

omandamine, tootmine, tarbimine, jäätmete kõrvaldamine – sisendite ja väljundite 

analüüsimisest (Finkbeiner et al. 2006; Foodweb 2020; Greenhouse gas… 2013: 9; McLaren 

2010: 40). Kuigi käsitletav metoodika loodi algselt tööstuslike protsesside mõju 

hindamiseks, kasutatakse olelusringi hindamise metoodikat aina enam toidutootmise sektori 

keskkonnamõju hindamiseks (Greenhouse gas… 2013: 9). Antud metoodika kasutamise 

kriteeriumid on määratletud ISO 14040 ja 14044 standarditega (Finkbeiner et al. 2006; 

Greenhouse gas… 2013: 9; Nissinen et al. 2007: 538). LCA metoodika eelis teiste 

keskkonnamõju hindamise meetodite ees seisneb selles, et mõju keskkonnale hinnatakse 

rohkem kui ühe faktori (näiteks süsiniku jalajälg või veekulu) kaudu (McLaren 2010: 42) – 

lihatootmise puhul arvestatakse enamasti KHG heidet, hapestumise ja eutrofeerumise mõju, 

maakasutuse muutusi ning taastumatute energiaallikate kasutust (Nguyen et al. 2010: 131).  

Mudel ühendab tarbimisvalikud ja toodete mõju keskkonnale, kuna mõju näidatakse läbi 

tootmisühiku (näiteks tass kohvi või kg liha) (Nissinen et al. 2007: 538). Liha ja taimsete 

toodete keskkonnamõju võrdlemiseks olelusringi hindamise kaudu võrreldakse tavaliselt kas 

1 kg või 3,75 MJ (ca 896 kcal) energiatihedusega valmistoote tootmiseks vajalike ressursside 

kulu järgmistes etappides: tooraine või sööda ja loomade kasvatamine, saagikoristus, 

töötlemine, transport ning kodune valmistamine (Smetana et al. 2015: 1257). Lisaks kahele 

eelmainitud variandile on võimalik erinevast toorainest tooteid võrrelda nende 

valgusisalduse ja selle omastatavuse kaudu – 0,3 kg omastatavate valkude saavutamiseks on 

vaja tarbida näiteks 0,97 kg kanaliha, 1,25 kg laboriliha, 3,33 kg nisuproteiinil ning 1,82 kg 

sojaproteiinil põhinevaid alternatiivtooteid (Ibid.). Kuigi LCA meetod on olemasolevatest 

kõige ulatuslikum, on ka sellel omad puudused ja piirangud, mistõttu ei ole alati kõiki 

mõjufaktoreid võimalik arvesse võtta, näiteks tihti ei arvestata mõju mullakvaliteedile 

(McLaren 2010: 44). Samuti ei arvestata lisaks keskkonnamõjule sotsiaalseid ja 
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majanduslikke aspekte, mistõttu oleks mõistlik toote laiema mõju mõistmiseks meetodit 

teiste meetoditega kombineerida (Finkbeiner et al. 2006: 83). 

Erinevates uuringutes (Carlsson-Kanyama, González 2009; Poore, Nemecek 2018) 

olelusringi hindamise meetodi kasutamise tulemusena on teada, et veiseliha KHG heide on 

toiduainetest suurim. Carlsson-Kanyama, González (2009: 1707S) leidsid, et veiseliha KHG 

heide kg toote kohta on 30 kg CO₂-ekv, samas kui Poore, Nemecek (2018: 988) teadusartiklis 

leiti, et kg kohta on veiseliha KHG heide poole suurem (60 kg CO₂-ekv). Enamasti jääb 

veiseliha KHG heide vahemikku 17-27 kg CO₂-ekv/kg (Ritchie, Roser 2020). Teisalt on 

toote KHG heidet tihti hinnatud ka näiteks kilogrammi valgu kohta, mis veiseliha puhul on 

~300 kg CO₂-ekv (Tackling climate… 2013: 17). Toodete võrdlemiseks valitud 

tootmisühikute (näiteks kg toodet, kg valku) ning olelusringi etappide, mida arvesse 

võetakse, erinevus teadusartikliti, toob kaasa selle, et tihti ei ole uuringute tulemused 

omavahel üheselt võrreldavad (McLaren 2010: 45, 53; Smetana et al. 2015: 1260-61). 

Näiteks Smetana et al. (2015: 1257) artiklis ei arvestatud olelusringi etappidena pakendamist 

ning jäätmekäitlust, aga võeti arvesse toote kodune valmistamine, nagu küpsetamine või 

praadimine.   

Carlsson-Kanyama ja González (2009: 1707S) hinnangul on sea- ja kanaliha KHG heide 

veiselihast ca 3-6 korda väiksem (vastavalt 9,3 ja 4,3 kg CO₂-ekv). Kui mitte arvestada riisi, 

mille süsiniku jalajälg on kilogrammi riisi kohta erinevate allikate andmetel 2,5-6 kg CO₂-

ekv, on taimse toidu mõju keskkonnale väike – näiteks teraviljade jalajälg on enamasti alla 

1 kg CO₂-ekv/kg ning kohalike juurviljade ja kartuli jalajälg alla 0,4 kg CO₂-ekv/kg 

(Keskkond taldrikul 2013: 3-4; Poore, Nemecek 2018; Ritchie, Roser 2020). Liha KHG 

heide on ka energiaühiku (kcal) kohta suurem kui taimsel toorainel, kuna toiduahela igal 

troofilisel tasemel kaob energiat (Godfray et al. 2018) ning ainult 10% energiast kantakse 

järgmisele tasemele edasi (Godfray et al. 2010: 816; Smil 2002: 311). Poore, Nemecek 

(2018: 990) kohaselt on ka kõige väiksema keskkonnamõjuga loomse toote mõju 

keskkonnale suurem kui alternatiivsete taimsete valguallikate puhul nii KHG heite, 

maakasutuse muutuste, eutrofeerumise ja hapestumise põhjustamise osas.  
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1.2. Lihatarbimise muutused ja tulevikutrendid 

 

Veel 40 aastat tagasi (1980ndate alguses) oli igapäevane liha ja piimatoodete tarbimine 

väheste privileeg – seda said endale lubada vaid ühiskonna rikkamad klassid ning OECD 

(Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) riikide elanikud ja keskmine aastane tarbimine 

oli arenenud riikides elaniku kohta alla 20 kg ja arengumaades 14 kg (Steinfeld et al. 2006: 

14-15). Aastal 2003, kui maailma rahvaarv oli ca 6 miljardit, toitus ⅔ populatsioonist 

peamiselt taimsest toidust, sest liha oli magevee, loomasööda kasvatamiseks vajaliku 

põllumaa ning energiaressursside nappusest tingituna igapäevaselt kättesaadav vaid 2 

miljardi inimese jaoks (D. Pimentel, M. Pimentel 2003: 660S). Traditsiooniline lihatööstus 

sõltus pakkumisest (Tackling climate… 2013: 1), kuid tingituna rahvastiku, sissetulekute 

ning linnastumise kasvust on viimased aastakümned toonud kaasa kiire kasvu globaalses 

nõudluses loomsete saaduste, sh liha järele (Asner et al. 2004: 263; Godfray et al. 2018; 

Harrison, Pearce 2000: 59; Steinfeld et al. 2006: 3; Wright et al. 2012: 1010). Kuna 

põllumajandussektoris kasutuses olevat maa pindala pole olnud võimalik oluliselt 

suurendada, on tootmine pidanud kasvama süsteemi intensiivistumise ja efektiivsemaks 

muutmise arvelt (Asner et al. 2004: 263; Wright et al. 2012: 1011). Maailma keskmine 

lihatarbimine (joonis 1) on perioodil 1961-2013 kasvanud rohkem kui 4 korda (70 miljonit 

tonni → 300 miljonit tonni) (Commodity Balances… 2020). Siinkohal kehtib Jevonsi 

paradoks, mis seisneb selles, et tehnoloogia arenedes ja tootmise efektiivsemaks muutudes, 

tarbimine kasvab, mitte ei vähene (Jevons 1866 Galli et al. 2017: 388 kaudu).  

 

Joonis 1. Lihatarbimise trendid piirkonniti ja globaalselt (miljonit tonni) (Godfray et al. 

2018).  
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Eriti kiiresti on lihatarbimine kasvanud keskmise sissetulekuga arengumaades, tingituna 

jõukuse kasvust (Godfray et al. 2018; Wright et al. 2012: 1010). Sellised riigid on näiteks 

suure elanike arvuga Hiina ja Brasiilia (World agriculture… 2012: 72). Stehfest et al. (2009: 

100) usuvad, et arengumaades on veel võimalik inimesi suunata eelistama väiksema 

keskkonnamõjuga liha, peamiselt sea- ning kanaliha, et vältida veiseliha tarbimise 

muutumist traditsiooniks. Kõrge sissetulekuga arenenud riikides on lihatarbimine, kas 

stabiliseerunud või väikeses languses ning väikese sissetulekuga arengumaades on 

lihatarbimine püsinud stabiilselt madal (Godfray et al. 2018). FAOSTAT andmebaasis on 

viimased kättesaadavad andmed 2013. aasta kohta, mil globaalne keskmine aastane 

lihatarbimine inimese kohta oli ~42 kg (Commodity Balances… 2020). USAs jt arenenud 

riikides, kus aastane tarbimine elaniku kohta on üle 100 kg, on suureks probleemiks 

ületarbimine (World agriculture… 2012: 77). Samas kui arengumaades (98) jääb aastane 

lihatarbimine elaniku kohta 24 riigis vahemikku 10-20 kg ning 23 riigis alla 10 kg, Indias 

näiteks ainult 3,1 kg (World agriculture… 2012: 72, 76). 2018. aasta seisuga oli maailmas 

1,9 miljardit ülekaalulist täiskasvanut (A healthy… 2018: 3) ning 821 miljonit 

toidupuuduses elavat inimest (United Nations 2020), mis tõestab, et tänane toidutootmise 

süsteem ei suuda varustada kõiki maailma inimesi jätkusuutlikult toodetud puhta ja turvalise 

toiduga, et tagada inimeste tervislik toitumine (A healthy… 2018: 3). Lihatarbimise 

vähendamine arenenud riikides võiks toidupuuduse probleemi maailmas oluliselt 

leevendada (Smith, Gregory 2013: 26). 

Statistikaameti andmete kohaselt tarbiti Eestis 2018. aastal 115 000 tonni liha ehk elaniku 

kohta aastas 87,2 kg – 42,8 kg sealiha, 31,2 kg linnuliha, ~ 10 kg veiseliha ja ~ 1 kg lamba- 

ja kitseliha (Statistikaamet 2019). Tervise Arengu Instituudi (TAI) soovituslik lihatarbimine 

on praegusest ca 50% väiksem – alla 40 kg aastas elaniku kohta (Eesti toitumis-… : 283, 

Mering 2019) ning Maailma Tervise Organisatsioon soovitab tarbida mitte rohkem kui 500 

g küpsetatud liha nädalas, mis teeb aastas elaniku kohta kokku 26 kg (A healthy… 2018: 5). 

Globaalsel tasandil lihatarbimise (eriti veiseliha) vähendamine võib märkimisväärselt 

vähendada lihatööstuse KHG emissioone (Rojas-Downing et al. 2017: 158).  

Eeldatavasti kasvab inimeste populatsioon aastaks 2050 9,6 miljardini (Tackling climate… 

2013: 1) ning globaalne lihatarbimine ca 200 miljonit tonni ehk 76% (World agriculture… 

2012: 96). Lihatarbimise kasv tulevikus on küll märkimisväärne, aga aeglasem, kui see on 

olnud viimastel kümnenditel, kuna populatsiooni kasvukiirus on väiksem ning paljud riigid 
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on juba tarbimise haripunkti ületanud, seega tuleneb edasine kasv peamiselt arengumaade 

arvelt (World agriculture… 2012: 75-76). FAO ennustas 2012. aastal, et arenenud riikides 

kasvab lihatarbimine aastaks 2050 14% ehk 1,3% aastas (World agriculture… 2012: 77). 

Enim kasvab linnuliha tarbimine – ennustatakse, et aastaks 2022 on linnuliha sealiha asemel 

kõige tarbitavam liha maailmas (European-Commission 2012 Henchion et al. 2014: 562 

kaudu; Henchion et al. 2014: 562). Sealiha tarbimine kasvab samuti, aga aeglasemalt ning 

veise- ja lambaliha tarbimine väheneb (Henchion et al. 2014: 562).  

 

 

1.3. Alternatiivtooted lihale 

 

Alternatiivseid tooteid lihatoodetele saab toota nii taimsest toorainest, loomsetest saadustest 

kui ka seentest – maailmas levinumad ja suurimat edu saavutanud taimsed alternatiivtooted 

on loodud soja, nisu, herneste, riisi jpt toiduainete baasil ning loomseid alternatiivtooteid 

saab toota näiteks piimast, putukatest või laboris kasvatatud lihast (Smetana et al. 2015: 

1255; Wild et al. 2014: 46). Antud töös käsitletakse alternatiivtoodetena taimsest toorainest 

loodud tooteid ning puhast liha ehk laboriliha. Lihale hakati taimseid alternatiivseid tooteid 

tootma 1960ndate alguses (Sadler 2004: 251), kuid viimaste aastate jooksul on 

lihatarbimisega kaasneva suure keskkonnamõju ning sellega seotud eetiliste küsimuste tõttu 

lihaalternatiivide arendustegevus kiiresti kasvanud (Godfray et al. 2018). Samas on soja 

baasil valmistatud alternatiivtooteid nagu tempeh ja tofu, mis on lihaga sarnase valgu- ja 

toitainete sisaldusega, Aasias tarbitud juba sajandeid (Wild et al. 2014: 45, 48).  

Maailma Terviseorganisatsioon WHO soovitab toituda suures osas taimsest toidust ning 

võimalikult mitmekülgselt (A healthy… 2018: 5), mis on üks põhilisi faktoreid (joonis 2), 

miks kasvab nõudlus taimsete alternatiivtoodete järele (Sadler 2004: 250). Samuti on 

tarbijate huvi alternatiivtoodete vastu suurendanud teadlikkuse kasv tervislikumast ja 

jätkusuutlikumalt toodetud toidust (Ibid.) ning kiire elutempo tõttu valmistoodete 

eelistamise mugavus (Sadler 2004: 251). Kui varasemalt olid taimsed alternatiivtooted 

saadaval vaid väikestes tervise- või ökopoodides, siis nüüd on taimsed alternatiivid saadaval 

pea kõigis suuremates poodides, restoranides ning avalike asutuste sööklates (Sexton 2016: 

69). Kuigi taimsed alternatiivtooted olid algselt suunatud taimetoitlastele, siis tänapäeval on 

tarbijate sihtgrupp laiem – alternatiivid aitavad segatoidulistel, kes seda soovivad, 

vähendada lihatarbimist ning toituda mitmekülgsemalt (Sadler 2004: 251). Hoek et al. 
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(2011: 667) uuringus selgus, et kolmandik alternatiivtoodete kasutajatest, tarbisid ka 

lihatooteid. Taimetoitlaste ja fleksitaarlaste (inglise keeles flexitarian ehk flexible 

vegetarian), teise nimega semivegetaarlaste ehk inimeste, kes vähendavad lihatarbimist, arv 

on viimastel aastatel Euroopas kasvanud tervise, keskkonna ning eetikaga seotud põhjustel 

(Sanchez-Sabate, Sabaté 2019; Kole et al. 2010 Wild et al. 2014: 47 kaudu), mistõttu peaks 

alternatiivtooteid turundama järgmiste märksõnade abil: “tervis”, “mugavus”, “jätkusuutlik 

tootmine”, “loomasõbralik” (Wild et al. 2014: 48). Kuigi taimsete alternatiivtoodete hinnad 

on tihti kõrgemad kui sarnase loomse toote, on tarbijatel võimalik taimseid alternatiive 

eelistades teha keskkonnasõbralikumaid valikuid, kuna üldjuhul (v.a kui toorainet, näiteks 

rohelisi ube, transporditakse lennutranspordi abil) on taimsel toidul väiksem süsiniku jalajälg 

(Carlsson-Kanyama, González 2009: 1706S; Ritchie, Roser 2020; Sexton 2016: 69). Lisaks 

võimaldavad alternatiivtooted nautida tuttavat maitset ning valmistamise mugavust (Sexton 

2016: 69).  

 

Joonis 2. Põhjused, miks alternatiivtoodete tarbimine on kasvanud. 

Alternatiivtooted peaksid taldrikul asendama liha funktsiooni, olema maitsvad ning hea 

toitainete sisaldusega (Wild et al. 2014: 45). Viimaste aastate jooksul on üha rohkematele 

tavapärastele lihatoodetele (viinerid, vorstid, kotletid, hakkliha jne) loodud taimsest 

toorainest alternatiivtoode (Aluoja 2019; Sexton 2016: 69). Alternatiivtoodete maitse, 

toitainete sisaldus ning mõju keskkonnale sõltub suuresti sellest, millist toorainet kasutada 

ning kuidas toodet töödelda (Ritchie, Roser 2020; Wild et al. 2014: 46). Taimsete 
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alternatiivtoodete kõige levinum valguallikas on sojauba (Hartman et al. 2011: 8), mille 

mõju keskkonnale (koos laevatranspordi ning küpsetamisega) on 0,92 kg CO₂-ekv/kg 

(Carlsson-Kanyama, González 2009: 1708S). Sojaubadest toodetakse näiteks tofut, mille 

KHG heide 1000 kcali kohta on 1,17 kg CO₂-ekv, samas kui loomsete valguallikate KHG 

heide jääb vahemikku 5-36 kg CO₂-ekv (Ritchie, Roser 2020). Eesti turul pakuvad tofut 

näiteks Taifun, Bon Soya ja Loodusvägi (Aluoja 2019).  

Teine levinum alternatiivtoodete valguallikas on nisuvalk (Wild et al. 2014: 46), mille baasil 

on loodud Vöner taimne “kebab”, mis saavutas lihalaadse maitse ja tekstuuri tõttu 2019. 

aastal Ajakiri Vegan kvaliteedikonkursil “Parim vegantoode Eestis” lihaalternatiivide 

kategoorias 1. koha (Aluoja 2019; Vöner 2020). Nisu KHG heide 1000 kcali kohta on 

sojaubadest väiksem – 0,59 kg CO₂-ekv (Ritchie, Roser 2020). Soja- ja nisuvalgust on 

toodetud veel mitmed Bon Soya tooted nagu taimsed “viinerid” ning “suitsuvorst” (Bon 

Soya 2020). Samuti kasutatakse alternatiivtoodete valguallikana kaunvilju (näiteks läätsed, 

herned, oad), mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (inglise keeles World Health 

Organization, WHO) toitumissoovituste kohaselt väga head kiudainete, valkude ja vajalike 

mikrotoitainete allikad, mistõttu on nad heaks alternatiiviks lihale ning tulevikus suure 

tõenäosusega aina olulisemad tervisliku ja jätkusuutliku toitumise koostisosad (A healthy… 

2018: 5). Eestis kasutatakse köögi- ja kaunviljade segu valguallikana näiteks Uvic 

peedikotlettides ja vegan “hakklihas” (Coop 2020; Prisma 2020). Uvic peedikotletid, mis 

saavutasid 2019. aastal “Parim vegantoode Eestis” köögiviljakotlettide kategoorias 1. koha, 

koosnevad lisaks sojavalgule peedist, hernestest ja kartulist (Aluoja 2019; Coop 2020) ning 

Uvicu vegan “hakkliha” koosneb lisaks sojavalgule paljudest taimsetest toiduainetest, mille 

hulgas on näiteks läätsed, kikerherned, porgand, kapsas, kartul ja herned (Prisma 2020). 

Carlsson-Kanyama ja González (2009: 1706S) leidsid, et lisaks muule taimsele toorainele 

on isegi väikese valgusisaldusega köögiviljadest nagu porgand ja rohelised oad valgu 

tootmine efektiivsem kui veiselihast. Kui näiteks tofu, mille eesmärk ei ole liha maitset 

jäljendada, võib ilma maitsestamata tunduda üsna maitsetu (Sadler 2004: 251; Wild et al. 

2014: 47), siis Beyond Meat, mis on üks edukamaid taimsete alternatiivide tootjaid 

maailmas, eesmärgiks on toota lihaga maitselt, lõhnalt ja tekstuurilt võimalikult sarnaseid 

tooteid, kasutab tootmisel valguallikana samuti mitmesugust toorainet nagu pruuni riisi, 

idusid, herneid ja põldube (Beyond Meat 2020; Sexton 2016: 66). Köögi- ja puuviljade KHG 

heide on tavaliselt alla 2,5 kg CO₂-ekv/kg, isegi, kui need on kaugelt laevatranspordi abil 
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imporditud ning suuresti töödeldud (Carlsson-Kanyama, González 2009: 1704S) ning 

kaunviljade KHG heide jääb alla 1 kg CO₂-ekv/kg (Ritchie, Roser 2020).  

Lisaks taimsetele alternatiivtoodetele on üks alternatiiv tavalisele lihale laboriliha. Puhas 

liha ehk laboriliha (inglise keeles cultured meat, lab-based meat, synthetic meat) on liha, 

mida kasvatatakse loomast eraldatud tüvirakkudest laboris bioreaktoris, kuhu on loodud 

sobiv keskkond toitainete, energiaallikate ja kasvuteguritega tüvirakkude kasvamiseks ja 

diferentseerumiseks lihasrakkudeks (Bhat et al. 2014: 241). Laboritingimustes saab 

kontrollida kasvatatud liha toitainete ja rasvasisaldust, maitset ja tekstuuri, mistõttu on puhas 

liha tervislikum kui tavaline loomaliha (Tuomisto, de Mattos 2011: 6117). Laboriliha 

tootmisel kasutatakse energiat efektiivsemalt kui loomad kasutavad, sest puhta liha tootmisel 

ei ole vaja kasvatada luid, soolestikku, nahka, hingamiselundeid ja muid eluks vajalikke 

organeid (Bhat et al. 2015: 244). Smetana et al. (2015: 1265) leidsid, et laboriliha mõju 

keskkonnale on suurem kui kanaliha ning sojaubade, nisu jt alternatiivsete toorainete baasil 

loodud toodete ja seda suurema energiavajaduse tõttu. Tuomisto ja de Mattos (2011: 6120) 

leidsid samuti, et laboriliha mõju keskkonnale oli energiakulu osas suurem kui kanaliha, ent 

väiksem kui veise-, lamba- ja sealiha tootmise (joonis 3).  

 

Joonis 3. Esmase energiasisendi, KHG heite, maakasutuse ja veekulu võrdlus laboriliha ning 

Euroopas toodetud veise-, lamba-, sea- ja kanalihaga. Mõju arvestatud protsendina võrreldes 

kõrgeima mõjuga liha tootmise (veiseliha) kohta. (Tuomisto, de Mattos 2011:6122) 

KHG emissioonide, maakasutuse ja veekulu osas on laboriliha mõju keskkonnale tunduvalt 

väiksem kui traditsiooniliselt liha tootes ning energiamahukuse mõju keskkonnale saaks 
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minimeerida, kui kasutada energiaallikana taastuvenergiat (Ibid.: 6121). Tänasel päeval on 

puhas liha veel väljatöötamise faasis (Mancini, Antonioli 2019: 109) – kaks edukamat 

ettevõtet, kes laboriliha tootmisega tegelevad, Mosa Meat ja Memphis Meat lubavad, et 

esimesed tooted tulevad turule 2021. aastal (Fernandes 2020). Euroopa turul tegutsevad 

antud valdkonnas ligi 20 ettevõtet, kellest enamus üritavad toota veiseliha, kuna viimane on 

suurima keskkonnamõjuga lihatoode, mille asendamisel laborilihaga oleks suurim mõju, 

kuid on ka neid, kes keskenduvad sea-, kana- ja kalaliha tootmisele (Ibid.). Laborilihal võib 

tulevikus olla oluline roll bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel, kuna tootes liha laboris, 

saab nõudlust liha järele täita ilma looduslikke elupaiku põllumajanduslikuks maaks 

muutmata ning samuti saab vähendada koormust ülepüütud või -kütitud liikidele (Tuomisto, 

de Mattos 2011: 6122; Bhat et al. 2015: 244). Teiselt poolt võib laboriliha tootes bioloogiline 

mitmekesisus väheneda, kuna ekstensiivselt majandavate karja- ja rohumaade pindala võib 

mõningal määral väheneda, juhul kui nõudlus traditsioonilise liha järele väheneb (Tuomisto, 

de Mattos 2011: 6122). Samuti võib tulevikus laboriliha nõudluse kasvades 

märkimisväärselt väheneda loomade kaudu levivate haiguste, sh epideemiate arv (Bhat et al. 

2015: 243).  

 

 

1.4. Tarbijaid mõjutavad faktorid 

 

Üheks olulisemaks mõjuteguriks on tervis – inimesed on teadlikumad liigse lihatarbimise 

negatiivsest mõjust tervisele (Latvala et al. 2015: 75; Sexton 2016: 67; Wild et al. 2014: 47). 

Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuur (inglise keeles 

World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer) kuulutas 2015. 

aastal punase liha (töötlemata kujul loomaliha, näiteks veise-, sea-, lamba-, hobuse- või 

kitseliha) ning töödeldud lihatooted (loomaliha, mida on töödeldud soolamise, kuivatamise, 

kääritamise, suitsetamise või muude protsesside abil) kantserogeenseks (Bouvard et al. 

2015). Punase liha tarbimist seostatakse arvukate pikaajaliste juhuvalimiga uuringute põhjal 

kõhunäärme- ja eesnäärmevähiga ning töödeldud lihatoodete tarbimist pärasoole- ning 

soolestiku vähiga (Ibid.). Samas kuulutas Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet 

(inglise keeles US Food and Drug Administration) juba 1999. aastal, et 25 g sojavalgu 

tarbimine päevas vähendab südame- ja veresoonkonna haigustesse haigestumise riski 

(Hartman et al. 2011: 8). Lisaks tervisele on arenenud riikides põhilisteks faktoriteks 
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lihatarbimise vähendamisel keskkondlikud ning eetilised ehk loomade heaoluga seotud 

argumendid (Kole et al. 2010 Wild et al. 2014: 47 kaudu; Latvala et al. 2012: 75). Kui 

eetilised faktorid nagu küsimus loomade heaolu osas, hakkasid osade tarbijate seas rolli 

mängima alates 1960ndatest (Wild et al. 2014: 48), siis keskkondlikud faktorid mõjutavad 

tänapäevalgi vaid väikest hulka inimesi, kuna enamik tarbijaid ei ole teadlikud 

lihatarbimisega kaasnevast suurest keskkonnamõjust ning lihast loobumise või selle 

tarbimise vähendamise mõju keskkonnale alahinnatakse (Sanchez-Sabate, Sabaté 2019).  

Kuigi liha hind pole maailma keskmise sissetuleku kohta olnud kunagi varem nii madal kui 

tänasel päeval, leidub siiski inimesi, kes ei saa endale suurtes kogustes liha lubada (Godfray 

et al. 2018). Verain et al. (2015: 382) leidsid, et kuigi uuringus osalejad vastasid enamasti, 

et liha hind ei mängi lihatarbimisel olulist rolli, oli inimestel, kes vähendavad lihatarbimist 

väiksem sissetulek ja seetõttu ka toote hinna mõju olulisem kui inimestele, kes eelistavad 

tarbida väiksema keskkonnamõjuga alternatiivseid tooteid. Arenenud riikides, kus 

lihatarbimine on juba kõrge ning suure tõenäosusega oma haripunkti saavutanud, näiteks 

mitmetes Aasia ja Euroopa Liidu riikides, peaksid lihatoodete kasvavad hinnad nõudlust 

lihatoodete järele tulevikus aeglustama (European-Commission 2012 Henchion et al. 2014: 

562 kaudu; Henchion et al. 2014: 562). Lisaks madalale hinnale hindavad tarbijad tänase 

kiire elutempo juures toote kättesaadavust ning valmistamise mugavust (Godfray et al. 2018; 

Henchion et al. 2014: 562). Töödeldud energiatihedad tooted, millel on kehv toitainete 

sisaldus, on aina odavamad ja enam kättesaadavad, mistõttu vaesemad ning kiirema 

elutempoga inimesed eelistavad neid tervislikematele toodetele (Monteiro et al. 2013: 27). 

Font-i-Furnols ja Guerrero (2014: 362) jagavad tarbijaid mõjutavad faktorid kolmeks: 

meeltega seotud, psühholoogilised ja turunduslikud (joonis 4), millest viimaste hulka 

kuuluvad lisaks hinnale ning kättesaadavusele ka sildistus ja kaubamärk.   
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Joonis 4. Tarbijat mõjutavad faktorid toidusektoris (Font-i-Furnols, Guerrero 2014: 362).  

Sotsiaalmajanduslike ja turunduslike põhjuste kõrval mõjutavad tarbijaid ka 

psühholoogilised faktorid nagu traditsioonid, religioon jm eetilised ning kultuurilised tegurid 

(Font-i-Furnols, Guerrero 2014: 361) – seetõttu on islamiusulistes riikides sealiha ning 

Indias veiseliha tarbimine keelatud ja lihatarbimine püsinud stabiilselt madal (World 

agriculture… 2012: 72). Samuti on lihatarbimine seotud identiteediga, kuna toit, mida 

tarbitakse, on mõjutatud uskumustest ja väärtustest (Font-i-Furnols, Guerrero 2014: 362; 

Godfray et al. 2018) ning lihatarbimist seostatakse isiklike ning sotsiaalsete väärtustega, 

näiteks tähtpäevadel lihatarbimisega (Hoek et al. 2011: 669; Macdiarmid et al. 2016: 491). 

Üldiselt peetakse lihatarbimist maailmas sotsiaalseks normiks (Godfray et al. 2018) ning 

tarbijad kirjeldavad lihatarbimist normaalse, loomuliku, vajaliku ja heana (inglise keeles the 

4 Ns of justification: normal, natural, necessary and nice) (Piazza et al. 2015: 115). Seetõttu 

on lihatarbimine igal toidukorral kujunenud harjumuseks, mille asendamise peale tarbijad 

tihti ei mõtlegi (Godfray et al. 2018). Psühholoogiliste faktorite alla kuuluvad ka riskid, mis 

tulenevad näiteks toidu päritolust või selle kaudu edasi kanduvate haigustest (Font-i-Furnols, 
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Guerrero 2014: 362).  Samuti võivad tarbijad olla kättesaadavast informatsioonist 

ülekoormatud – Macdiarmid et al. (2016: 490) uuringus toodi intervjueeritavate poolt välja, 

et toitumissoovitused muutuvad pidevalt ning internetist võib leida vastuolulist infot, 

mistõttu on lihtsam mitte tarbimisharjumusi muuta.  

Lisaks mõjutavad tarbijaid meeltega seotud faktorid nagu lõhn, maitse, tekstuur ja visuaalne 

väljanägemine (Font-i-Furnols, Guerrero 2014: 364). Latvala et al. (2015: 77) leidsid, et 

maitse-eelistused ning tervislikud põhjused on peamised põhjused, miks tarbijad oma 

tarbimisharjumusi liha osas muudavad ning Verain et al. (2015: 380) uuringus mõjutasid 

tarbijate valikuid samuti enim toote maitse, hind ja tervislikkus ning kõige vähem toote 

valmistamise mugavus ja keskkonnasõbralikkus. Liha ja taimsete alternatiivtoodete võrdluse 

puhul tuuakse tihti välja liha paremad maitseomadused ning suurem mahlasus, mistõttu võib 

lihatarbimine tulevikus väheneda ning alternatiivtoodete turu osakaal kasvada, kui viimaste 

kvaliteet tehnoloogia arenedes paraneb ning alternatiivtooted võistlevad maitseomaduste 

osas otseselt lihatoodetega (Wild et al. 2014: 47). Lisaks lihalaadsele maitsele soovivad 

tarbijad, et alternatiivtoode täidaks liha sotsiaalset ja kultuurilist rolli, mis on pika aja jooksul 

välja kujunenud (Sexton 2016: 67). Kuna aga on tarbijaid, kes soovivad toituda 

tervislikumalt ning mitmekülgsemalt ja proovida uusi maitseid, toodetakse ka 

alternatiivtooteid, mis ei üritagi liha maitset jäljendada ning pakuvad tarbijatele midagi uut 

nii maitse kui toitainete sisalduse poolest (Wild et al. 2014: 47). Hoek et al. (2011: 669) 

leidsid, et inimesed, kes tarbisid alternatiivtooteid harvemini, eelistasid lihaga sarnaseid 

alternatiive, samas kui alternatiivtooteid tihti kasutavad inimesed eelistasid tooteid, mis ei 

ürita liha omadusi jäljendada. Samuti leiti, et tarbijate valikut liha ja alternatiivtoote vahel 

mõjutab see, milliseid väärtusi nad oluliseks peavad ja milliste toodetega nad neid seostavad 

(Ibid.: 670).  

Tarbijaid on võimalik mõjutada ka nende teadmata – Reinders et al. (2017) viisid läbi katse 

selle kohta, kas köögiviljade osakaalu suurendamine ning liha osakaalu vähendamine 

taldrikul mõjutab tarbijate rahulolu restorani külastusega. Selgus, et köögiviljade osakaalu 

suurendamine viis nende tarbimise 87%-lise kasvuni ning lihatarbimise vähenemiseni, 

kusjuures tarbijate rahulolu toidu ning restorani külastusega see ei mõjutanud (Ibid.). 

Vandenbroele et al. (2019) katsetasid, kas taimse alternatiivtoote paigutus poes mängib 

tarbijate valikus rolli ning selgus, et kui taimne alternatiivtoode paigutada nähtavamale 

asukohale või lihatoote kõrvale, mida alternatiiv asendada võiks, siis taimsete 
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alternatiivtoodete müük kasvab. Et mitte eemale tõugata taimetoitlastest tarbijaid, 

soovitavad artikli autorid paigutada alternatiivtooted nii eraldi vegan letti kui ka vastavate 

lihatoodete kõrvale (Ibid.). Selleks, et mõjutada inimeste tarbimisharjumusi 

jätkusuutlikumate valikute poole, soovitavad Verain et al. (2015: 381) läheneda inimestele 

individuaalselt – näiteks läbi sotsiaalmeedia personaliseeritud reklaamide vastavalt inimeste 

huvide, vaadete ja eelnevale teadlikkusele toidutootmise keskkonnamõjudest. Erinevaid 

inimesi mõjutavad erinevad faktorid ning nende motivatsioon ja võimalused harjumuste 

muutmiseks samuti varieeruvad, mistõttu sobivad erinevatele inimestele erinevad 

lahendused, näiteks lihatarbimise vähendamine või asendamine keskkonnale väiksema 

koormusega toodetega nagu taimsed alternatiivtooted (de Boer et al. 2017: 396; Verain et 

al. 2015: 381-382). 

 

 

1.5. Süsiniku jalajälje vähendamine tarbimisvalikute kaudu 

 

Süsiniku jalajälg näitab, kui suur on mingi toiduaine tootmise, sh töötlemise, transpordi ja 

säilitamise mõju keskkonnale emiteeritavate KHG kogus süsinikdioksiidi ekvivalendi (CO₂-

ekv) kaudu (Keskkond taldrikul 2013: 2). Lihatootmise negatiivse keskkonnamõju rolli enda 

süsiniku jalajäljes saab vähendada läbi toitumis- ja tarbimisharjumuste muutmise, näiteks 

lihatarbimise vähendamise, liha asendamise taimsete alternatiivtoodetega või väiksema 

keskkonnamõjuga liha tarbimise (Ritchie, Roser 2020). Et saada teada, milline on 

tarbimisharjumuste muutmise mõju keskkonnale, uurisid Stehfest et al. (2009) 4 

toitumisharjumuste muutumise stsenaariumi – mäletsejate liha asendamine, kõikide 

lihatoodete asendamine, loomsete toodete asendamine ning lihatarbimise vähendamise – 

antud stsenaariume võrreldi praeguste trendide jätkumise stsenaariumiga (inglise keeles 

business as usual) perioodil 2000-2050. Leiti, et kõige suurema KHG heite vähendamise 

tagab mäletsejate liha tarbimisest loobumine, kusjuures sellest 65-75% tuleneb kasutusest 

välja jäänud karjamaade metsastumisest ning uute karjamaade rajamise eesmärgil metsade 

raadamise ära jäämisest (Ibid.: 96). Teiste loomade lihast ja loomsetest toodetest loobumine 

märkimisväärset KHG heite vähendamist kaasa ei toonud (Ibid.). Kolme esimese 

stsenaariumi rakendamise puhul väheneks kogu KHG emissioon võrreldes 2050 business as 

usual stsenaariumiga 57-76 ppm (inglise keeles parts per million) CO₂-ekv ning 

lihatarbimise vähendamise korral 30 ppm CO₂-ekv (Ibid.). Tarbimisharjumuste muutmise 
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mõju uurisid ka Soome teadlased Risku-Norja et al. (2009: 162), kes leidsid, et kui 

soomlased asendaksid oma praeguse toidutarbimise veganite tarbimisharjumustega, 

väheneks Soome toidutootmise KHG heide tootmisahela esimeses etapis (tooraine ja 

loomade kasvatamine) poole võrra. Taaskord tõi märkimisväärse KHG heite vähendamise 

kaasa ka mäletsejate lihast ja piimast loobumine ning lihatarbimise vähendamine (Ibid.). 

Süsiniku jalajälge saab vähendada ka eelistades kohalikku toodangut, kuid selle mõju on 

väiksem kui toitumisharjumuste muutmisel, kuna transpordi mõju moodustab keskmiselt 

toidu tootmisahelas vaid 6% ning näiteks veiseliha puhul on see vähem kui 1% toote süsiniku 

jalajäljest (Ritchie, Roser 2020).  

Lihatarbimise vähendamine vähendaks lisaks KHG heitele märkimisväärselt ka lihatööstuse 

vee- ja maakasutust (Carlsson-Kanyama, Gonzalez 2009: 1707S; Hoekstra 2012: 6; Stehfest 

et al. 2009: 98-99), kuna lisaks suuremale süsiniku jalajäljele on veise- ja lambaliha 

maakasutus kilogrammi kohta sealihast ca 20 korda, kanalihast 30 korda ning nisust ja tofust 

ligi 100 korda suurem (Poore, Nemecek 2018: 988; Ritchie, Roser 2020) ning sojakotleti 

tootmise veekasutus on veisekotletist ligi 15 korda väiksem (Erchin et al. 2011 Hoekstra 

2012: 6 kaudu). Lisaks on loomse toidu tootmisega seotud ligi veerand inimkonna 

veekasutusest, samas kui koduse veekasutusega on seotud ainult 4% (Hoekstra 2012: 3). 

Seetõttu on lihatarbimise vähendamisel suur potentsiaal ka ökoloogilise jalajälje ning 

isikliku veekulu vähendamisel. Samas pole ca pooled tarbijatest nii Malek et al. (2019: 125) 

kui Latvala et al. (2012: 74) kohaselt valmis lihatarbimist vähendama. Sanchez-Sabate ja 

Sabaté (2019) kohaselt on lihatarbimise vähendamine tarbijate seas üks kõige vähem 

aktsepteeritavaid meetmeid oma käitumise ja harjumuste keskkonnasõbralikumaks 

muutmisel. Austraalia uuringu näitel on lihatarbimist valmis vähendama ligi veerand 

tarbijatest (Malek et al. 2019: 123) ning Verain et al. (2015: 381) leidsid, et naiste seas on 

valmidus suurem kui meeste. Tarbijate valmidus lihatarbimise vähendamiseks sõltub sellest, 

kas ollakse teadlikud, et lihatootmine on keskkonnale koormavam kui taimse toidu tootmine 

ning kui mugava ja täisväärtuslikuna nähakse taimset toitumist (Malek et al. 2019: 123). 

Samuti on see sõltuv päritolust ja kultuuriruumist – näiteks Vahemeremaades, kus 

lihatarbimine on võrreldes Põhja-Euroopaga tunduvalt madalam, on valmidus lihatarbimise 

vähendamiseks ka tunduvalt suurem (de Boer, Aiking 2018 Sanchez-Sabate, Sabaté 2019 

kaudu). Üheks viisiks lihatarbimist vähendada on tarbida osaliselt loomset, osaliselt taimset 

valku sisaldavaid alternatiive – Smil (2002) teadusartiklis soovitati juba 2002. aastal 

asendada osa veiselihast kotlettides ja vorstides taimsete valguallikatega, kuna see aitaks 
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veiseliha tarbimist märkimisväärselt vähendada ning de Boer et al. (2017: 396) soovitavad 

lihatarbimise vähendamiseks ja taimse toidu, sh alternatiivtoodete osakaalu suurendamiseks 

tutvustada taimseid tooteid tarbijatele rahvusroogade kontekstis, näiteks tofut aasia 

pajaroogades ning kikerherneid ja läätsi traditsioonilistes türgi roogades.  

Leidub teadlasi (Leach et al. 2016: 221; Poore, Nemecek 2018: 992), kes usuvad, et toote 

keskkonnamõju teadvustamine, näiteks toote süsiniku jalajälje kaudu, mõjutaks inimesi 

tarbimisharjumusi muutma ning on teadlasi (Hoek et al. 2011: 672), kes usuvad, et tarbijate 

teadlikkuse kasv alternatiivtoodete väiksemast süsiniku jalajäljest ei mõjutaks tarbijate 

valikut liha ja taimse alternatiivtoote vahel, kuna toote maitse on tarbijatele olulisem. 

Hartikainen et al. (2014: 289-291) uuringus selgus, et enamik tarbijaid ei saa aru, millest 

toote süsiniku jalajälg koosneb ning nähes tootel silti selle süsiniku jalajäljest ei teadvusta 

nad selle mõju, kuna ilma toodete võrdluseta ei saada toote süsiniku jalajäljest CO²-

ekvivalendi kaudu aru. Leach et al. (2016: 219-220) artiklis toodi välja 4 viisi toote 

keskkonnamõju (süsiniku, lämmastiku ja veekasutuse jalajälgede) tarbijale mõistetavalt 

pakendil märkimiseks: kasutades tärne või valgusfoori värve, võrreldes toote jalajälge 

muude tegevustega ning märkides, kui suure osa moodustab toote tarbimine päevasest 

keskmisest jalajäljest.   
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uuringustrateegia 

 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimiseesmärgiks oli uurida tarbijakäitumist, et mõista, kas 

toote süsiniku jalajälje teadvustamine mõjutab tarbijate käitumist, tehes valikut loomse ning 

taimse alternatiivtoote vahel. Eesmärgi saavutamiseks ning uurimisküsimustele vastuste 

saamiseks valis autor andmekogumismeetodiks avatud, valikvastustega (poolavatud ja 

kinniste) ning skaalal põhinevate küsimustega ankeetküsitluse veebikeskkonnas, kuna 

soovis saada võimalikult mitmekülgset andmestikku, et mõista tarbijakäitumist, 

keskendudes valikutele liha ja taimsete alternatiivtoodete vahel lähtuvalt nende süsiniku 

jalajäljest.  

 

 

2.2. Andmete kogumine 

 

Veebiküsitlus viidi läbi keskkonnas Google Forms ajavahemikus 15.02-11.03.2020. 

Küsitlusankeedi valimiks võttis autor kihtvalimi, kuna soovis, et vastajad oleksid 

võimalikult erinevate toitumisharjumuste, sissetuleku ning haridustasemega. Kihtvalim 

tähendab seda, et üldkogum jagatakse osadeks mingi olulise muutuja järgi, kuna eesmärk on 

saada vastajaid ka väikestest, aga olulistest inimgruppidest, et teha järeldusi ka nende 

ühiskonnagruppide kohta, kes muidu tõenäoliselt juhuslikku valimisse ei satuks (Lagerspetz 

2017: 169). Selle saavutamiseks jagas autor küsitlusankeeti Eesti Maaülikooli töötajate 

meililistis ning veebipõhise suhtlusvõrgustiku platvormi Facebooki ning sealsete gruppide 

kaudu, kuna nii avanes autoril võimalus jõuda võimalikult paljude erinevate huvide ja 

taustaga inimesteni. Küsimustikku jagati järgnevates suhtlusvõrgustiku gruppides: “Eesti 

veganid”, “Jah, see on vegan!”, “Kagu-Eesti”, “Lõuna-Eesti”, “Taimetoitlased”, “Laps ja 

toit- tervis läbi teadliku toitumise!”, “Tervislik toitumine ja puhas elustiil”, 

“Keskkonnasäästjad”, “Inimest ja keskkonda ohustavad juhtumid meilt ja mujalt”. Lisaks 

jagasid autorile teadaolevalt küsitlust oma sotsiaalmeedias mitmed inimesed, kes eelnevalt 

mainitud gruppides küsitlust märkasid ning samuti edastati ankeetküsitlus 
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“Lihaveisekasvatajad Eestis” ja “Kalamaja” gruppi, kuid ei ole võimalik välistada, et 

küsitlust rohkem edasi ei jagatud.  

Küsitlusankeet (lisa 1) koosnes 4-st osast ning kokku 22-st küsimusest, kusjuures kõik 

küsimused polnud kõigile vastajatele kohustuslikud. Näiteks inimesed, kes olid juba 

taimetoitlased või veganid, ei pidanud vastama küsimustele “Kas oleksid valmis tulevikus 

täielikult lihast loobuma?”, “Kas oleksid valmis tulevikus oma lihatarbimist vähendama?” 

ning peale kohustuslikku küsimust “Kas oled viimase 2 aasta jooksul oma lihatarbimist 

vähendanud?” ei pidanud kõik vastama küsimusele “Kui vastasid eelnevale küsimusele 

jaatavalt, siis millistel põhjustel tarbid vähem lihatooteid? (nt tervis, keskkond, loomade 

heaolu)”.  

Küsitlusankeedi esimese osa moodustasid üldküsimused, millega uuriti vastanute vanust, 

elukohta, haridustaset ja kuist sissetulekut ühe leibkonnaliikme kohta kuus ja 

toitumiseelistusi. Teises osas, mille eesmärk oli uurida tarbijate teadlikkuse, harjumuste ja 

neid mõjutavate faktorite kohta, esitati 9 küsimust, millest 8 olid kohustuslikud. 

Küsimustega uuriti, milline on üldine teadlikkus – kas ollakse teadlikud, et taimsel toidul on 

märkimisväärselt väiksem mõju keskkonnale (valikvastustega kinnine küsimus) ja kuidas 

hinnatakse enda teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest (skaalal põhinev küsimus). 

Lisaks küsiti, kas (valikvastustega poolavatud küsimus) ja millistel põhjustel (avatud 

küsimus) on vastajad viimase 2 aasta jooksul enda lihatarbimist vähendanud, kas vastajatele 

on oluline, et poes ja/või restoranis pakutakse lisaks lihale ka taimseid valikuid 

(valikvastustega kinnine küsimus), millised faktorid mõjutavad vastanuid poes ja/või 

restoranis tehes valikut taimse ja loomse toote vahel (valikvastustega poolavatud küsimus), 

kui tihti eelistatakse taimset toodet (valikvastustega kinnine küsimus), kuidas hinnatakse 

enda ehk tarbija valiku mõju keskkonnale (skaalal põhinev küsimus) ning koos 

põhjendusega kui oluline on see, et toode (nii taimne kui loomne) oleks toodetud Eestis 

(avatud küsimus).  

Kolmandas osas, mille eesmärk oli hinnata erinevate Eestis saadavalolevate taimsete 

alternatiivtoodete kvaliteedi ja hinna suhet ning valmisolekut lihatarbimist vähendama, 

esitati 6 küsimust, millest 4 olid kohustuslikud. Esimeses küsimuses paluti vastajatel hinnata 

(hea, keskmine, halb, väga halb, ei ole proovinud) 8 Eestis saadaval olevat alternatiivtoodet, 

juhul kui nad neid proovinud on (skaalal põhinev küsimus). Poolavatud valikvastustega 

küsimustega uuriti, milline on inimeste, kes pole juba taimetoitlased või veganid, valmidus 
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tulevikus täielikult lihast loobuda või lihatarbimist vähendada. Samuti uuriti, milline on 

alternatiivtoodete roll lihatarbimise vähendamisel ning kas inimesed eelistavad liha 

asendada alternatiivtoodetega või kaunviljade/köögiviljadega (valikvastustega kinnine 

küsimus). Lisaks soovis autor teada, milline on eesti inimeste valmidus proovida laboriliha 

ehk puhast liha, kui viimase hind langeb tavalise lihaga samale tasemele (avatud küsimus). 

Selleks, et saada teada, milline on inimeste valmidus maksta keskkonnasõbralikuma toote 

eest kõrgemat hinda (10%), uuriti poolavatud valikvastustega küsimusega, kui oluline on 

eestlastele toote keskkonnamõju arvestamine hinnas.  

Neljandas osas, mille eesmärk oli uurida, kas toote keskkonnamõju, näiteks süsiniku jalajälje 

teadvustamine mõjutab tarbijate valikut, esitati 2 kohustuslikku küsimust. Küsimusega 

“Teades, et põldoakotleti CO² jalajälg on 0,1 kg CO²-ekv/kg ning hakklihakotleti CO² 

jalajälg on 1,08 kg CO²-ekv/kg, millist eelistaksid?” (valikvastustega kinnine küsimus) 

uuriti, kas see info mõjutab inimeste valikut. Küsimusega “Kui kõikidele toodetele oleks 

peale märgitud, kui suur on nende mõju keskkonnale, kas usud, et teeksid 

keskkonnasõbralikumaid valikuid?” (valikvastustega poolavatud küsimus) uuriti sama asja, 

aga üldisemalt. Viimane oli kontrollküsimus eelnevale küsimusele.  

 

 

2.3. Andmeanalüüs 

 

Kokku vastas küsitlusankeedile 547 inimest. Kvantitatiivseid andmeid ning kinniste 

küsimuste vastuseid töödeldi ja analüüsiti programmis MS Excel. Näiteks selle, kui kõrgeks 

tarbijad enda teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest hindasid, seosed haridustaseme 

või taimse toidu eelistamise sagedusega leiti vastuste filtreerimise abil kindlate tunnuste 

kaudu, näiteks “bakalaureusekraad” ja teadlikkuse hinnang “4”.  

Avatud ja poolavatud vastuste puhul viidi läbi kvalitatiivne sisuanalüüs. Vastused pandi 

kirja, tõlgendati ja sarnaste omadustega vastused kodeeriti märksõnade abil. Seejärel 

koondati vastused kategooriatesse ning loetleti.   
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3. TULEMUSED 
 

3.1. Valimi iseloomustus 
 

Valimi moodustasid 547 vastajat. Kõige rohkem oli vastajaid (n=183, 34%) vanusegrupis 

25-35, 103 vastanuga (19%) järgnesid vanusevahemikud 20-24 ning 100 inimesega (18%) 

35-45 (joonis 5). Vanusevahemikus 45-55 oli vastajaid 72 (13%) ning vanusegruppides 55-

65 ja 15-19 vastavalt 38 (7%) ja 34 inimest (6%). 65+ vanuses inimesi oli vastanute seas 17 

(3%).  

 

Joonis 5. Küsitlusele vastanute vanuseline jaotus (%). 

Suurim osa vastanutest (36%) ehk 194 inimest olid pärit regioonikeskusest, milleks on Tartu, 

Pärnu, Jõhvi. 30% vastanutest ehk 164 inimest elasid Tallinnas. Väikelinnas või 

maakonnakeskustes elavate vastanute arv oli 67, moodustades 12% vastanute koguhulgast 

ning maakohtades elavate vastanute arv oli 122 (22%).  

Haridustaseme poolest olid enim esindatud magistri- või doktorikraadiga inimesed (joonis 

6), keda oli vastanute seas 190, moodustades valimist ca kolmandiku (35%).  
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Joonis 6. Küsitlusele vastanute haridustaseme jaotus (in). 

122 inimest ehk 22% vastanutest omasid bakalaureusekraadi ning 114 inimest (21%) olid 

kesk- või keskeriharidusega. 16% ehk 91 inimest vastasid haridustaseme kohta, et neil on 

kõrgharidus omandamisel. Põhikooliharidusega olid 4% vastanutest (n=20) ning 

kutseharidusega 2% ehk 10 inimest.  

Küsitluses uuriti vastajate kuist sissetulekut ühe leibkonnaliikme kohta, et analüüsida 

sissetuleku suuruse seoseid tarbimiseelistustega. 35% vastanutest ehk 192 inimese kuine 

sissetulek oli üle 1000 euro (joonis 7) ning 21% vastanute (n=116) kuine sissetulek jäi 

vahemikku 800-1000 €. Samas vastasid 6% inimestest (n=31), et nende kuine sissetulek jääb 

leibkonna liikme kohta alla 200 €. 

 

Joonis 7. Küsitlusele vastanute kuine sissetulek leibkonnaliikme kohta (€). 

Kuna autor soovis analüüsida vastanute toitumiseelistuste seoseid sellega, kui suureks 

tarbijad enda valite mõju keskkonnale peavad, küsiti inimestelt ka seda, kuidas nad ennast 
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toitumise kaudu defineerivad. Suurima osa ehk 58% moodustasid segatoidulised (n=318), 

14% ehk 78 inimest vastasid, et määratlevad ennast kui semivegetaarlast ehk fleksitaarlast, 

kes väldib teatud lihatooteid või vähendab teadlikult oma lihatarbimist (joonis 8).  

 

Joonis 8. Küsitlusele vastanute toitumiseelistused (in). 

Samuti 14% moodustasid veganid (n=78), kes ei tarbi üldse loomseid tooteid. 

Vegetaarlasteks ehk taimetoitlaseks liigitasid ennast 47 inimest (9%), kes ei tarbi lihatooteid, 

aga tarbivad muna- ja piimatooteid. Peskovegetaarlaseid ehk taimetoitlasi, kes tarbivad 

kalatooteid oli vastanute seas 26, moodustades 5% kõikidest vastajatest. 

 

 

3.2. Uuringu tulemused 

 

3.2.1. Hinnang teadlikkusest ja tarbimisvalikute mõjust keskkonnale 

 

83% küsitlusankeedile vastanutest ehk 456 inimest vastasid, et nad on teadlikud taimse toidu 

tootmise märkimisväärselt väiksemast mõjust keskkonnale ning 17% ehk 90 inimest 

vastasid, et nad ei ole sellest teadlikud. Eelmise vastuse täpsustamiseks paluti küsitletutel 

samuti vastata, kui teadlikuks nad ennast toidutootmise keskkonnamõjude osas peavad 

Likerti 5-palli skaalal, kus “1” tähendas “ei ole teadlik” ning “5” vastas vastusevariandile 

“väga teadlik”. Suurim osa vastajatest (n=232, 43%) hindasid enda teadmisi heaks või 

teadlikuks ehk 4-ga. 144 inimest (26%) hindasid enda teadmisi 3-palliga ehk rahuldavaks 

või keskmiseks. 121 inimest (22%) hindasid ennast hindega “5” ehk väga teadlikuks 

toidutootmise keskkonnamõjude osas. 39 inimest (7%) pidasid enda teadmisi 2-palli 
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vääriliseks ning 11 inimest (2%) vastasid, et nad ei ole väga teadlikud. Keskmiselt hindasid 

küsitletud oma teadmisi skaalal 3,75-palliga. Väga teadlikke ja teadlikke (4- ja 5-palliga 

vastanuid) inimesi (n=353) oli enim magistri- ja doktorikraadiga vastanute seas (n=113) ning 

seejärel bakalaureusekraadiga küsitletute seas (n=91) (joonis 9).  

 

Joonis 9. Tarbijate teadlikkus toidutootmise keskkonnamõjudest haridustaseme kohta (in).  

Kokku moodustasid bakalaureuse-, magistri- ning doktorikraadiga inimesed 58% kõikidest 

inimestest, kes hindasid enda teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest 4- või 5-palliga. 

Toitumiseelistuste kohaselt oli enim teadlikke vastajaid (hinnanguga 4- või 5-palli) 

segatoiduliste inimeste hulgas (n=183). Protsentuaalselt aga oli kõige suurem teadlike 

inimeste osakaal (85%) veganitest vastajate hulgas.  

Samuti paluti küsitlusele vastajatel hinnata 1-5 palli skaalal enda kui tarbija poes ja/või 

restoranis tehtud valikute mõju keskkonnale (joonis 10). “1” vastas skaalal tähendusele 

“tühine” ning “5” “märkimisväärne”. Kõige enam pidasid vastajad (n=185, 34%) oma 

valikute mõju keskmiseks ehk vastasid 3-palliga. 132 inimest ehk 24% pidasid enda valikute 

mõju 4-vääriliseks ning 90 inimest (16,5%) hindasid enda valikute mõju märkimisväärseks 

ehk 5-palliga. 85 inimest (15,5%) ja 55 inimest (10%) pidasid vastavalt enda valikute mõju 

tühiseks ja pigem tühiseks.  
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Joonis 10. Küsitlusele vastanute hinnang tarbijavalikute mõjust keskkonnale (in). 

Kõige suuremaks hindasid enda valikute mõju keskkonnale toitumiseelistuste poolest 

veganid, kellest 78% hindasid seda skaalal 4- või 5-palliga. Samuti hindasid oma valikute 

mõju märkimisväärse või suurena enamus vegetaarlastest (62%), peskovegetaarlastest 

(62%) ning semivegetaarlastest ehk fleksitaarlastest (51%). Segatoiduliste hulgas pidasid 

tarbija valikute mõju keskkonnale oluliseks (vastasid skaalal 4-5-palliga) vaid 24% 

vastanutest.  

 

 

3.2.2. Tarbimisharjumused, selle muutused ja põhjused  

 

60% vastanutest ehk 330 inimest leidsid, et neile on oluline, et külastatav pood või restoran 

pakuks lisaks lihale ka taimseid valikuid ning 217 inimest, kes moodustasid 40% vastanutest, 

leidsid, et see, kas poes ja/või restoranis on taimsed alternatiivtooted kättesaadavad, neile 

oluline ei ole. Küsimusele “Kui tihti valid poes/restoranis taimse toote loomse toote üle?” 

(joonis 11) vastasid 153 inimest, kes moodustasid vastanutest suurima osa (28%), et 

eelistavad igapäevaselt taimseid tooteid loomsetele, kusjuures ca 40% sellistest tarbijatest 

moodustasid noored vanuses 15-24. Peaaegu sama suure osa vastajatest (27%) moodustasid 

148 inimest, kes vastasid, et eelistavad harva taimseid tooteid loomsetele ning nende seas oli 

noorte osakaal vaid 17%. 101 inimest ehk 19% vastajatest, kellest ainult 6 olid kuni 24-

aastased noored, ei eelista poes ja/või restoranis kunagi taimseid alternatiivtooteid 

lihatoodete üle. 88 inimest (16%) vastasid, et eelistavad taimseid tooteid lihale 1-2 korda 

nädalas ning 57 inimest (10%) 3-5 korda nädalas. Selliste tarbijate koguhulgast moodustasid 

kuni 24-aastased noored vastavalt veerandi ja kolmandiku vastanutest.  
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Joonis 11. Küsitlusele vastanute tarbimisharjumused (in). 

Haridustaseme järgi eelistasid taimseid tooteid igapäevaselt loomsete ees enim 

põhikooliharidusega vastajad (60%, n=12), seejärel vastajad, kel on kõrgharidus 

omandamisel (40%, n=36) ning bakalaureusekraadiga vastajad (32%, n=39). “Mitte kunagi” 

ja “harva” vastajaid oli kõige rohkem kutseharidusega vastajate seas (60%, n=6), seejärel 

magistri- või doktorikraadiga vastajate (55%, n=105) ning kesk(eri)haridusega vastajate seas 

(54%, n=62).  

Inimesed, kes vastasid, et nad on toidutootmise keskkonnamõjudest teadlikud või väga 

teadlikud (hindasid enda teadlikkust 4- või 5-palliga), vastasid küll enim (n=114), et 

eelistavad taimset toodet loomse üle igapäevaselt, kuid samas vastati selliste inimeste seas 

märkimisväärselt ka “harva” (n=77) ning “mitte kunagi” (n=70) (joonis 12).  

 

Joonis 12. Küsitlusele vastanute teadlikkus toidutootmise keskkonnamõjudest ning selle 

suhe taimse toote eelistamise sagedusega (in). 
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Küsitletutelt uuriti, millised faktorid mõjutavad neid poes ja/või restoranis valides loomse ja 

taimse toote vahel (joonis 13). Enim tõid vastajad välja maitse (n=377) ning seejärel 

tervislikkuse (n=367). 243 inimest tõid vastusevariantidest välja, et teevad valikuid eetilisuse 

põhjal ehk oluliseks faktoriks on loomade heaolu. 233 inimest peavad oluliseks faktoriks 

hinda. Vastusevariant “toote ökoloogiline jalajälg” oli 5. kõige levinum (n=194) faktor, mille 

järgi küsitlusele vastanud inimesed poes ja/või restoranis valikuid teevad. 125 inimest tõid 

olulise faktorina välja toote leitavuse, 92 kultuuri ja traditsioonid, 31 sõprade-tuttavate ning 

perekondliku surve ning 8 meedia ja ühiskondliku surve. Variandi “muu” valisid 55 inimest. 

9 inimest vastasid, et valivad alati taimse toote, kuna ei näe loomseid tooteid toiduna. 8 

inimest tõid olulise faktorina välja toitainete sisalduse, 8 isu, 5 toote päritolu (kas toode on 

eestimaine või mitte), 4 kaasneva pakendi koguse, 3 mahemärgised. Samuti tõid 3 inimest 

välja kokkamisoskused (või nende puudulikkuse) ja toote valmistamismugavuse. 4 inimest 

vastasid, et ostavad nii liha kui taimseid alternatiivtooteid ja ei vali nende vahel. 2 inimest 

vastasid, et valik seisneb nende jaoks selles, kas osta taimne alternatiivtoode või muid 

taimseid tooteid (näiteks kaunviljad ja köögiviljad). Veel tõid üksikud inimesed välja oma 

teadmiste puudulikkuse, toote toitvuse ja kättesaadavuse, soovi proovida midagi uut, selle, 

et kogu 5-liikmeline pere valmistatud toitu sööks, isiklikud väärtushinnangud, kujunenud 

eelistused, inimloomuse ning teatud tooted, millest ei olda valmis loobuma. Küsimusest said 

valesti aru 9 inimest, kelle “muu” lahtrisse kirjutatud vastuseid ei arvestatud.  

 

Joonis 13. Küsitlusele vastanuid mõjutavad faktorid (in). 

Samuti uuriti vastajatelt, kas neile on oluline, et lihatoode või selle alternatiiv oleks toodetud 

Eestis ja miks. 384 inimest ehk 70% küsitletutest vastasid jaatavalt. Peamiste põhjustena 

toodi peamiselt lühema transpordiahela tõttu välja eesti toote väiksem ökoloogiline jalajälg 

(n=165, 30%) ning eesti majanduse ning väiketootjate toetamine (n=100, 18%). Veel tõid 
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kodumaist toodangut eelistavad inimesed välja eesti toodete väiksema pestitsiidide ja 

säilitusainete sisalduse ehk toote puhtuse (n=45, 8%), usaldusväärsuse ja suurema 

kindlustunde neid tarbides (n=40, 7%) ning Eestis kehtivad karmimad nõuded 

loomakasvatusele ja põllumajandusele (n=21, 4%). 29 inimest (5%) vastasid, et usuvad, et 

eesti tooted on parema kvaliteediga, 11 inimest (2%) tõid välja eesti toodete värskuse ja 8 

inimest (~1%) vastasid jaatavalt, kuna eelistavad eestimaiseid mahetooteid. 5 inimest (<1%) 

rõhutasid, et tarbivad eestimaiseid lihatooteid, mis tagavad elurikkuse säilimise 

rannaniitudel. Üksikud inimesed tõid veel välja, et eesti toodete tarbimine on eetilisem ja 

odavam, oluline toidujulgeoleku seisukohast ning et eesti tooted on üldjuhul 

keskkonnasõbralikumas pakendis.  

Eitavalt vastasid 108 inimest (20%), tuues põhjendustena välja Eestis toodetud 

alternatiivtoodete vähesuse ja halvema kvaliteedi, mistõttu eelistatakse välismaal toodetud 

alternatiive (n=27, 5%), eesti toodete kõrgema hinna (n=22, 4%) ja kodumaise lihatoote 

suurema mõju keskkonnale kui välismaiste alternatiivtoodete mõju koos transpordiga (n=13, 

~2%). 12 inimest (~2%) vastasid, et toote päritolu on neile küll oluline, aga see ei ole 

esimene faktor, mille järgi valikuid tehakse (täpsustamata, mille järgi siis valitakse). Lisaks 

tõid 7 inimest (~1%) välja, et neile on toote päritolust olulisem tootmisviis, 5 inimest (<1%) 

mainisid kvaliteedi ning 2 (<1%) mitmekülgse toitumise olulisust. 10 inimest (~2%) 

vastasid, et neile pole liha ega alternatiivtoote päritolu oluline, kuna nad ei tarbi kumbagi ja 

eelistavad eelmainitute asemel kaun- ja köögivilju. 7 inimest (~1%) tõid välja, et eelistavad 

välismaist toodangut, kuna Eestis ei ole võimalik neid tooteid kasvatada, mida nad tarbida 

soovivad ja 2 inimest (<1%) usuvad, et kodumaine toode ei ole puhtam ega parema 

kvaliteediga kui välismaine. 1 inimene (<1%) tõi välja, et tema jaoks on päritolust olulisem 

loomade heaolu. 32 inimest (6%) vastasid, et toote päritolu ei ole valikut tehes alati otsustav 

faktor, aga võimalusel eelistavad eestimaist toodangut. 5 inimest (<1%) vastasid “ei oska 

öelda” ning 12 inimese (~2%) vastuseid ei arvestatud, kuna nad ei vastanud küsimusele.  

Küsimusele “Kas oleksid nõus maksma 10% kõrgemat hinda toote eest, millel on väiksem 

negatiivne keskkonnamõju?” vastasid jaatavalt 349 inimest (64%) ning eitavalt 91 inimest 

(17%). Vastusevariandi “muu” valisid 107 inimest (20%), kellest 24 (4%) vastasid, et on 

nõus maksma kõrgemat hinda ainult taimsete toodete eest. 15 inimest (3%) vastasid, et on 

nõus tasuma kõrgemat hinda nii taimse toote kui keskkonnasõbralikuma lihatoote eest, kuid 

mitte laboriliha. 12 inimest (~2%) vastasid, et see sõltub konkreetsest tootest ja selle 
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kvaliteedist. 9 inimest (1,6%) ütlesid, et see sõltub otseselt sissetuleku suurusest ning 6 

inimest (~1%) vastasid, et on nõus aeg-ajalt tarbima kallimat, ent keskkonnasõbralikumat 

toodet, kuid mitte nii sageli kui tavahinnaga toodet. 4 inimest (<1%) olid nõus maksma 

kõrgemat hinda vaid mahetoodete eest ning 4 (<1%) ainult eestimaise toodangu eest. 3 

inimest (<1%) vastasid, et on nõus maksma kõrgemat hinda, kui toote väiksem 

keskkonnamõju on teaduslikult tõestatud ja toote peal märgitud. 2 inimest (<1%) tõid välja, 

et 10% kõrgem hind peaks olema keskkonda rohkem kurnavatel toodetel. Veel toodi 

üksikute vastajate poolt välja, et ollakse nõus maksma vaid 5% kõrgemat hinda; et hinnalisa 

asemel ollakse valmis keskkonnavaenulikumat toodet pigem harvem tarbima; et tarbitakse 

taimseid tooteid, mis ongi keskkonnasõbralikumad ja odavamad ning et hinnalisa 

maksmisvalmidus oleneb sellest, kuivõrd on toode keskkonnasõbralikum. 10 inimest (~2%) 

vastasid kas “võib-olla” või “ei oska öelda”. 9 inimest (~2%) ei vastanud antud küsimusele, 

vaid kommenteerisid teemat üldiselt ning nende vastuseid ei arvestatud.  

 

 

3.2.3. Valmidus vähendada lihatarbimist 

 

34% ehk 189 inimest vastasid küsimusele “Kas oled viimase 2 aasta jooksul oma 

lihatarbimist vähendanud?”, et tarbivad vähem lihatooteid kui kaks aastat tagasi. 129 inimest 

(24%) usuvad, et nende tarbimisvalikutel ei ole keskkonnale piisavalt suur mõju ning 124 

inimest (23%) on viimase 2 aasta jooksul lihast täiesti loobunud. Variandi “muu” valisid 105 

inimest (19%). 23 inimest (4%) vastasid, et pole kauem kui 2 aastat lihatooteid üldse tarbinud 

ehk on taimetoitlased või veganid ning 11 inimest (~2%) tõid välja, et vähendasid 

lihatarbimist varasemalt kui viimase 2 aasta jooksul. 19 inimest (4%) vastasid ilma 

põhjenduseta, et pole lihatarbimist viimase 2 aasta jooksul vähendanud. 7 inimest (~1%) 

vastasid, et on teadlikud lihatootmise suuremast negatiivsest keskkonnamõjust, kuid ei ole 

sellegipoolest lihatarbimist vähendanud. 7 inimest (~1%) tõid välja, et nende lihatarbimine 

on viimase 2 aasta jooksul suurenenud. 5 inimest (<1%) vastasid, et tarbivad kõike, nii liha 

kui taimseid saadusi, mida ise kasvatavad. 3 inimest (<1%) vastasid, et usuvad, et kohaliku 

liha tarbimine on keskkonnale parem kui välismaise taimse tooraine transportimine ning 3 

inimest (<1%) vastasid, et nad tarbivad teadlikult ja keskkonnasõbralikult, aga lihatarbimist 

ei vähenda. 1 inimene (<1%) tõi eraldi välja, et tarbib ainult poollooduslike rohumaade 

hooldamiseks karjatavate veiste liha. 2 inimest (<1%) vastasid, et loobusid viimase 2 aasta 

jooksul lihast, kuid pidid tervise tõttu taas liha tarbima ning 1 inimene (<1%) vastas, et jätab 
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periooditi tahtlikult liha menüüst välja, näiteks 2-ks kuuks. 2 inimest (<1%) on seisukohal, 

et lihatarbimine pole keskkonnale negatiivse mõjuga. 1 inimene (<1%) tõi välja, et sõltub 

pere tarbimisharjumustest ega saa vähem liha tarbida. Veel tõid üksikud inimesed välja, et 

eelistavad võimalusel ulukiliha; et nad on vähendanud kala tarbimist ning piiranud sealiha 

tarbimist, kuid asendanud selle kanalihaga; et tarbitakse puhtamat liha ning rikkalikumalt 

taimseid toite ning toidu tarbimisel ei mõelda keskkonnale. 6 inimest (~1%) ei saanud 

küsimusest aru või andsid tahtlikult vastuse, mida ei saa vastuste analüüsimisel kasutada. 

Inimestelt, kes vastasid eelnevale küsimusele jaatavalt ehk kes olid viimase 2 aasta jooksul 

oma lihatarbimist vähendanud, uuriti, millistel põhjustel nad seda teinud on (joonis 14). 

Küsimusele vastasid 339 inimest ning 14 vastust olid sellised, kus mõisteti küsimust valesti 

või kommenteeriti teemat üldiselt. Peamise põhjusena toodi välja probleemid, mis seostuvad 

loomade heaoluga (n=195) ning peaaegu sama palju mainiti keskkondlikke põhjuseid 

(n=185). Väga oluliseks peeti ka tervislikke põhjuseid, mille tõid välja 160 inimest.  Joonisel 

14 on välja toodud põhjused, mida esines enam kui ühe korra. 2 inimest ei osanud vastust 

põhjendada ning ühe korra mainiti kiiremat taastumist peale sportimist, ajapuudust ning 

seda, et ise ei osata liha valmistada.  

 

Joonis 14. Küsitlusele vastanute põhjused lihatarbimise vähendamiseks (in).  

Inimestel, kes polnud juba taimetoitlased või veganid, paluti küsitluses vastata küsimustele 

“Kas oleksid valmis tulevikus täielikult lihast loobuma?” ning “Kas oleksid valmis tulevikus 

oma lihatarbimist vähendama? (näiteks ühel päeval nädalas lihast loobuma)”, et saada teada, 

milline on inimeste valmidus tarbimisharjumuste muutmiseks. Esimesele küsimusele, kus 
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sai valida mitu vastusevarianti, vastasid 422 inimest. Teisele küsimusele, kus sai valida vaid 

ühe vastuse (“jah”, “ei”, “muu”), vastasid 404 inimest. 

Lihast on valmis tulevikus täielikult loobuma 148 inimest ning seda pole nõus tegema 250 

inimest (joonis 15). Küsimusele vastasid ka 25 inimest, kelle vastuseid ei arvestatud, kuna 

nad kas ei tarbi üldse lihatooteid või ei vastanud küsitud küsimusele. Tulevikus on valmis 

oma lihatarbimist vähendama 263 inimest ning selle vastu on 121 inimest. 2 inimest ei ole 

kindlad ning 15 vastust ei arvestatud, kuna vastanud olid inimesed, kes said küsimusest 

valesti aru või kes ei tarbi liha.  

 

Joonis 15. Küsitlusele vastanute valmidus lihast loobumiseks ning lihatarbimise 

vähendamiseks koos põhjustega (in). 

Joonisel 15 on välja toodud kõik põhjused, mida küsimusele vastanud inimesed mainisid 

põhjendustena enam kui ühel korral (sulgudes on kirjas põhjuste mainimise, mitte vastanute 

arv), miks nad on või ei ole nõus tulevikus lihast loobuma või selle tarbimist vähendama. 

Lisaks joonisel kujutatud põhjustele ja tingimustele toodi üksikutel kordadel lihast 

loobumise tingimustena välja veel: kui liha enam isu ei tekita; kui on tõestatud, et taimne 

toitumine on keskkonnale parem; kui minu kokandusoskused paranevad ning järk-järguliselt 
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oleksin nõus. Eitavate vastuste puhul mainiti veel, et lihast ollakse valmis loobuma vaid 

periooditi ning kindlasti ei loobuta talu- ega ulukilihast. Lihatarbimise vähendamisel tõi 1 

inimene välja veel tingimuse “kui söögikohtade menüü paraneb”. 

  

 

3.2.4. Alternatiivtoodete roll lihatarbimise vähendamisel 

 

Küsitlusele vastanutel paluti hinnata 8 erineva taimse alternatiivtoote hinna ja kvaliteedi 

suhet (tabel 1). Küsitletud inimeste seas olid kõige tuntumad Uvicu peedikotletid ja Bon 

Soya tofu, kuna need said vähim “ei ole proovinud” vastuseid – vastavalt 272 ja 282. Kõige 

vähem oli proovitud Uvicu vegan “hakkliha” (381 “ei ole proovinud” vastust). Et saada 

teada, milline on alternatiivtoodete kättesaadavus ning proovimise levimus väikelinnades ja 

maapiirkondades, võrreldi mainitud piirkondadest pärit tarbijate osakaalu, kes on 

alternatiivtooteid proovinud, selliste tarbijate osakaaluga suuremates linnades (Tallinn, 

Tartu, Pärnu, Jõhvi). Väikelinnades või maapiirkondades elavate tarbijate seas oli 

alternatiivtooteid proovinud keskmiselt 35% tarbijatest ning suuremates linnades oli selliste 

tarbijate osakaal ca 44%.  

Enim inimesi hindas väga heaks Bon Soya tofu hinna ja kvaliteedi suhet (n=91). Arvestades 

nii varianti “väga hea” kui ka “hea” (n=164), oli küsitlusele vastajate arvates samuti parima 

hinna ja kvaliteedi suhtega toode Bon Soya tofu. Teisena hinnati parimaks nii ainult “väga 

hea” (n=54) kui ka “väga hea” ja “hea” vastusevariantide peale kokku (n=157) Uvicu 

peedikotlette.  

Tabel 1. Küsitlusele vastanute hinnang alternatiivtoodete hinna ja kvaliteedi suhtele (in).  

 

Küsimusele “Kas taimsed alternatiivtooted on aidanud/võiksid aidata sul lihatarbimist 

vähendada?” vastas suurim osa küsitlusele vastanud inimestest (n=203, 37%), et taimsed 
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alternatiivtooted on aidanud neil vähendada lihatarbimist (joonis 16). Sama suurusjärgu 

moodustasid inimesed, kes vastasid, et asendavad liha köögi- ja kaunviljadega (n=199, 

36%). Võttes arvesse ka inimesed, kes vastasid, et ükski proovitud alternatiivtoodetest pole 

neile maitsenud (n=44, 8%), oli inimeste arv, kes alternatiivtooteid ei vaja suurem (n=243, 

44%) kui nende inimeste, kes alternatiivtoodetega liha asendavad või usuvad, et see võiks 

tulevikus aidata lihatarbimist vähendada. Lihatarbimist ei kavatse vähendada 101 inimest 

(19%).  

 

Joonis 16. Küsitlusele vastanute suhtumine alternatiivtoodete rolli lihatarbimise 

vähendamisel (in).  

Nagu kirjanduse ülevaates mainitud, on puhas liha ehk laboriliha taimsete alternatiivtoodete 

kõrval üheks alternatiiviks traditsioonilisele lihale. Et saada teada, milline on küsitletud 

inimeste valmidus osta või vähemalt proovida puhast liha (inglise keeles clean meat) paluti 

vastajatel lühidalt põhjendada, kas nad oleksid valmis ostma laboriliha, kui viimase hind 

langeb tavalise lihaga samale tasemele. 271 inimest (50%) vastasid, et nad ei ole valmis 

puhast liha ostma. Peamise põhjendusena toodi välja, et see ei ole eetiline ja loomulik (n=62, 

11%). 49 inimest (9%) vastasid, et nad tarbi üldse liha, mistõttu ei soovi nad tulevikus tarbida 

ka laboriliha. 12 nendest tõid aga välja, et kuigi nad ise laboriliha tarbida ei soovi, leiavad 

nad, et puhas liha on väga hea alternatiiv inimestele, kellele liha maitseb ning kes soovivad 

teha keskkonnasõbralikumaid ning eetilisemaid valikuid. 27 inimest (5%) rõhutasid, et neile 

ei meeldi liha maitse ja/või tekstuur. 22 inimest (4%) tõid välja, et kuigi laboriliha on 

koostise poolest tavalisest lihast puhtam, ei ole lihatarbimine siiski inimese tervisele hea. 16 

inimest (3%) vastasid, et nad ei usu, et laboriliha oleks maitselt ja kvaliteedilt päris lihaga 
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võrdväärne, mistõttu ei soovi nad laboriliha tarbida. 12 inimest (~2%) eelistavad looduslikku 

toodet ning ei soovi seetõttu laboriliha osta, 9 inimest (~2%) ei näe laboriliha tootmiseks 

põhjust ja 8 inimest (~2%) rõhutasid loomakasvatuse olulisust loodusele ja inimesele, 

mistõttu ei soovi nad laboriliha osta ega toetada. 6 inimest (~1%) kasvatavad ise loomi, kelle 

saadusi tarbivad, mistõttu ei ole neil vajadust puhast liha osta. Samuti rõhutati, et laboriliha 

pole piisavalt uuritud – “mõju inimesele pole teada” vastasid 8 inimest (~2%) ning 3 inimest 

(<1%) tõid välja, et laboriliha mõju keskkonnale pole piisavalt uuritud. 7 inimest (~1%) 

usuvad, et laboriliha tootmine on keskkonnale kulukam ja ressursimahukam kui 

väikesemahuline loomakasvatus ja 6 inimest (~1%) ei soovi laboriliha tarbida, kuna see 

nõuab siiski mingil määral loomade ärakasutamist (tüvirakkude võtmine). 5 inimest (<1%) 

tõid välja, et laboriliha puhtus ei ole nende jaoks argument, kuna Eestis ei anta loomadele 

antibiootikume. Veel toodi üksikute vastajate poolt põhjendustena välja, et puhta liha hind 

ei saa kunagi tavalise liha hinnaga samale tasemele langeda, liha toodetakse niigi palju ning 

oma harjumustes kinni olemise tõttu, ei  soovita puhast liha proovida.  

214 inimest (39%) vastasid, et nad on nõus laboriliha ostma, nendest proovimise eesmärgil 

55 inimest (10%). Enim toodi põhjendustena välja, et laboriliha tootmine ei nõua loomade 

hukkamist, kellelt tüvirakke võetakse (n=37, 7%) ning kuna toote maitse, kvaliteet ja muud 

omadused on ikka samad, mis tavalisel lihal, võib senise tarbimise puhta lihaga asendada 

(n=37, 7%). 16 inimest (3%) tõid põhjendusena välja puhta liha puhtuse antibiootikumidest 

ning tervislikkuse. 12 inimest (~2%) ei näe puhta liha tootmise juures ühtegi negatiivset 

aspekti ning põhjust, miks seda mitte tarbida. 10 inimest (~2%) vastasid, et tarbiksid puhast 

liha selle väiksema negatiivse mõju tõttu keskkonnale ning samuti 10 inimest (~2%) 

vastasid, et tarbiksid puhast liha, aga harva. 5 inimest (<1%) vastasid, et ostaksid laboriliha 

kas elukaaslasele, pereliikmele või lemmikloomale. 33 inimest (6%) vastasid antud 

küsimusele “võib-olla” või “võimalik” ning 6 inimest (~1%) rõhutasid, et see oleneb toote 

maitsest. Veel toodi välja vastakaid arvamusi – ühelt poolt arvati, et puhas liha ei suuda 

kunagi asendada tavalise loomaliha tarbimist (n=1) ning teiselt poolt toodi välja, et puhas 

liha võiks aidata vaesuse ja mitmete toidutootmisega seotud probleemide vastu ning 

lahendada näljahäda (n=2). 20 inimest (4%) polnud teemaga piisavalt kursis ning ei osanud 

arvamust avaldada. 9 inimest (~2%) küsimusele ei vastanud ning kirjutasid lahtrisse midagi 

muud. 
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3.2.5. Toote süsiniku jalajälje teadvustamise mõju tarbimisvalikutele 

 

Küsimusele “Teades, et põldoakotleti CO² jalajälg on 0,1 kg CO²-ekv/kg ning 

hakklihakotleti CO² jalajälg on 1,08 kg CO²-ekv/kg, millist eelistaksid?” (Keskkond 

taldrikul 2013: 10) vastas 58% inimestest, et eelistaksid põldoakotletti ning 42% 

hakklihakotletti (joonis 17).  

 

Joonis 17. Küsitlusele vastanute eelistused teades toodete CO2 jalajälge (in). 

Eelmise küsimuse (“Teades, et põldoakotleti CO² jalajälg on 0,1 kg CO²-ekv/kg ning 

hakklihakotleti CO² jalajälg on 1,08 kg CO²-ekv/kg, millist eelistaksid?”) vastuste 

kontrollimiseks uuriti vastajatelt, kas nad usuvad, et teeksid keskkonnasõbralikumaid 

valikuid, kui kõikidele toodetele oleks peale märgitud, kui suur on nende mõju keskkonnale. 

337 inimest ehk 62% vastajatest usub, et nad teeksid sellist infot omades targemaid valikuid 

keskkonna heaks. 106 inimest (19%) usub, et selline info toote pakendil nende valikut ei 

mõjutaks. 27 inimest (5%) vastasid küsimusele “võib-olla” ning 9 inimest (~2%) “vahel” või 

“aeg-ajalt”. 17 inimest (5%) rõhutasid, et see info peab olema teaduslikult tõestatud ja 

arusaadavalt pakendil märgitud. 11 inimest (~2%) vastasid, et oleneb konkreetsest tootest ja 

selle kvaliteedist ning 8 (~2%) rõhutasid maitseomaduste olulisust – kui maitse kvaliteet 

selle võrra ei halvene, eelistatakse keskkonnasõbralikumat toodet. 6 inimest (~1%) teeksid 

tarbides keskkonnasõbralikumaid valikuid, kui sellise toote hind ei oleks märkimisväärselt 

kõrgem. 3 inimest (<1%) rõhutasid, et toote keskkonnasõbralikkus pole ainuke faktor, mille 

järgi nad tarbimisvalikuid teevad ning 3 inimest (<1%) vastasid, et sellise info omamine 

mõjutaks neid tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid, ent siiski välistaksid nad taimsed 
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alternatiivtooted ja eelistaksid keskkonda vähem koormavalt toodetud lihatoodet. 2 inimest 

(<1%) vastasid, et nende valikut antud info mõjutaks, aga nad ei usu, et enamikku tarbijaid 

selline teave mõjutaks. 1 inimene (<1%) tõi välja, et pakendid on juba niigi infoga üle 

koormatud ning vajalik info ei oleks tarbijatele piisavalt hästi leitav. 2 inimest tõid välja, et 

antud info mõjutaks neid, aga siiski tarbiksid nad vaid mahe- või kohalikke tooteid ning 1 

inimene vastas, et teda antud info ei mõjuta, aga osasid tarbijaid kindlasti. 14 inimese (~3%) 

vastuseid ei arvestatud, kuna nad kas ei vastanud antud küsimusele ning kirjutasid lahtrisse 

muud mitte asjakohast infot või rõhutasid, et nad ei usu inimtekkelistesse kliimamuutustesse 

ning inimeste tarbimisvalikutel pole mingisugust mõju keskkonnale.   
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

4.1. Teadlikkuse seosed haridustaseme ja toitumisharjumustega 

 

Nagu varasemalt (sissejuhatuses ja peatükis 1.1.) mainitud on toidutootmise mõju 

keskkonnale ulatuslik ning kompleksne, s.t sõltuv paljudest faktoritest nagu näiteks tootmise 

intensiivsus (Nguyen et al. 2010: 117; Tackling climate… 2013: 17). Tuginedes 

varasematele uuringutele (Carlsson-Kanyama, González 2009; Godfray et al. 2018; 

Hoekstra 2012; Ilea 2009; Nguyen et al. 2010: 117; Poore, Nemecek 2018), on selge, et liha 

ja loomsete saaduste tootmine on keskkonnale koormavam nii maa- ja veekasutuse kui KHG 

heite osas kui taimse toidu tootmine. Enamik küsitlusele vastanutest olid samuti teadlikud 

taimse toidu tootmise märkimisväärselt väiksemast mõjust keskkonnale ning vähem kui 

viiendik küsitletutest vastasid, et nad ei ole sellest teadlikud. Kuna tegemist oli 

valikvastustega ehk suletud küsimusega, on võimalik, et osad inimesed, kes vastasid 

küsimusele eitavalt, usuvad, et taimne toitumine ei ole keskkonnasõbralikum. Selle 

väljaselgitamiseks analüüsiti, kuidas hindasid antud küsimusele eitavalt vastanud enda 

teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest. Selgus, et ⅔ selliselt vastanutest hindasid 

enda teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest heaks või väga heaks, millest saab 

järeldada, et nad on antud teemaga kursis, kuid ei nõustu, et taimsel toitumisel on väiksem 

mõju keskkonnale. Töö autor tõdeb, et küsitlust uuesti koostades, tuleks esimese sisulise 

küsimuse (“Kas olete teadlik taimse toidu tootmise märkimisväärselt väiksemast mõjust 

keskkonnale?”) sõnastust mõnevõrra neutraalsemaks muuta, et vastajatel oleks rohkem 

võimalusi vastupidist väita ning oma arvamust selgitada ja põhjendada. Vassar (2013) 

magistritöö raames läbiviidud uuringus tõi samuti enamik vastanutest välja, et lihatoodete 

tootmine on keskkonnale suurima koormusega tegevus toidutootmisel ehk küsitletud olid 

kursis loomse toidu tootmise suuremast keskkonnamõjust.  

Kui Verain et al. (2016: 380) uuringus hindasid enamik vastajatest enda teadlikkust 

toidutootmise keskkonnamõjude osas keskmiseks, siis käesoleva bakalaureusetöö raames 

koostatud küsitluses hindasid vastanud üldiselt enda teadlikkust toidutootmise 

keskkonnamõjudest küllaltki kõrgelt – ennast väga teadlikuks ja teadlikuks pidasid ca ⅔ 

vastajatest, kellest suurima osa moodustasid haridustaseme järgi magistri- ja doktorikraadiga 
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inimesed ning toitumiseelistuste järgi oli suurim selliselt vastanute osakaal veganite hulgas. 

Vassar (2013) uuringus selgus, et mida kõrgema haridustasemega on vastajad, seda rohkem 

nõustuti, et toidutootmisel on suur mõju keskkonnale. Antud bakalaureusetöö tulemuste 

analüüsimisel uuriti, kuidas on inimeste haridustase ning nende hinnang enda teadlikkusest 

toidutootmise keskkonnamõjude osas seotud taimse toote eelistamise sagedusega poes ja/või 

restoranis. Kui Hoek et al. (2011) uuringus leiti, et taimseid alternatiivtooteid mitte tarbivad 

inimesed olid tihti madalama haridustasemega, siis käesolevas uuringus leiti, et kõrgem 

haridustase ei ole seotud taimse toidu eelistamise suurema sagedusega, kuna üle poolte 

magistri- või doktorikraadiga vastanutest eelistavad taimseid tooteid loomsetele harva või ei 

tee seda kunagi, samas kui igapäevaselt eelistavad taimseid tooteid loomsetele enim 

põhikoolihariduse, bakalaureuseastmes õppivad või -kraadi omandanud vastajad. Samuti ei 

olnud taimse toote eelistamise sagedus seotud kõrgema teadlikkusega hinnanguga − kuigi 

suurim osa ennast toidutootmise keskkonnamõjudest teadlikuks hinnanud vastanutest 

eelistavad igapäevaselt taimset toodet loomse üle, vastati selliste inimeste hulgas 

märkimisväärselt ka “harva” ning “mitte kunagi”. Macdiarmid et al. (2016: 491) 

teadusartiklis selgus, et uuringus osalejad ei olnud eriti teadlikud lihatarbimise seostest 

kliimamuutustega ning kui osalejatele seoseid kirjeldati, esines enamiku seas siiski 

vastumeelsus lihatarbimise vähendamise idee osas.  

 

 

4.2. Tarbimisvalikud, nende hinnanguline mõju keskkonnale ja tarbijaid 

mõjutavad faktorid  

 

Tarbimisvalikute mõju keskkonnale hindas suurim osa ehk kolmandik vastajatest 

keskmiseks, kuid veganite jt taimset toitu eelistavate toitumisharjumustega inimeste seas, 

hinnati enda valikute mõju keskkonnale palju suuremaks. Ligikaudu kolmveerand veganitest 

ning üle poolte vegetaarlastest, peskovegetaarlastest ning semivegetaarlastest hindasid 

tarbija valikute mõju keskkonnale suureks või märkimisväärseks, samas kui segatoiduliste 

hulgas hindasid tarbimisvalikute mõju keskkonnale oluliseks vaid viiendik vastanutest. 

Sellest saab järeldada, et taimset toitu eelistavad inimesed usuvad, et nende valikutel on 

suurem mõju turu mõjutamisele, mistõttu tarbitakse taimseid tooteid, mis on väiksema 

keskkonnamõjuga, sh süsiniku jalajäljega (Poore, Nemecek 2018: 990). On võimalik, et 

segatoidulised hindasid tarbimisvalikute mõju keskkonnale väiksemaks, kuna Piazza et al. 
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(2015: 114) kohaselt põhjendavad segatoidulised lihatarbimist tihti sellega, et üksikisik ei 

suuda turgu mõjutada ja nende valikud ei oma suures pildis piisavalt suurt mõju. Näiteks 

Macdiarmid et al. (2016: 490) uuringus hindasid tarbijad enda tarbimisvalikute mõju 

keskkonnale pigem tühiseks ning Risku-Norja et al. (2009: 168) leidsid, et üksikisiku 

tarbimisvalikute mõju keskkonnale ei ole väga suur ning mõistlikum oleks muuta toidu 

pakkumist koolide ja muude riigiasutuste sööklates, kuna see on suurema mõjuga. Samas 

Ilea (2009: 162-163) leiab, et üksikisiku valikutel on märkimisväärne mõju keskkonnale.  

Kuigi ligikaudu ⅔ valimist moodustasid segatoidulised, leidsid enamik vastanutest, et neile 

on oluline, et külastatav pood või restoran pakuks lisaks lihale ka taimseid valikuid ning üle 

poole küsitletutest vastasid, et eelistavad taimseid tooteid lihale vähemalt 1-2 korda nädalas 

või sagedamini. Toitumiseelistuste järgi liigitasid ennast fleksitaarlaseks (inimene, kes 

vähendab teadlikult lihatarbimist) poole väiksem hulk inimesi, kui oli neid, kes vastasid, et 

eelistavad taimset toodet loomse üle 1-2 või 3-5 korda nädalas. Kuigi fleksitaarlase 

definitsioon oli küsitluses lahti seletatud, ei liigitanud pooled tarbijad, kes tegelikult 

igapäevaselt liha ei tarbi ennast ennast fleksitaarlaste hulka, millest saab järeldada, et nad ei 

vähenda lihatarbimist teadlikult. Noored vanuses 15-24 eelistasid taimseid tooteid 

sagedamini kui tarbijad keskmiselt – noored moodustasid ca ⅖ taimseid tooteid igapäevaselt 

eelistavatest tarbijatest ning ligikaudu kolmandiku nendest, kes eelistavad taimseid valikuid 

mõned korrad nädalas. Arvestades fakti, et taimsed alternatiivtooted on tihti mõnevõrra 

kallimad kui analoogsed loomsed tooted (Sexton 2016: 69), soovis töö autor analüüsida, 

kuidas on seotud sissetuleku suurus taimse toote eelistamise sagedusega. Küsitluses 

osalenute vastuste analüüsimisel selgus, et sissetuleku suurus ei mõjuta seda, kui tihti 

valitakse poes ja/või restoranis taimne valik loomse üle.  

Kuigi selgus, et enamik küsitlusele vastanutest on valmis keskkonnasõbralikuma toote eest 

maksma 10% kõrgemat hinda, leidsid ⅖ vastanutest, et toote hind on oluline faktor, mis 

mõjutab valikut loomse ja taimse toote vahel. Hinnast rohkem mõjutavad küsitluses 

osalenud tarbijaid maitse, toote tervislikkus ja loomade heaolu ehk toote eetilisus. Toote 

ökoloogilise jalajälje kui mõjutava faktori olulisust tõdesid kolmandik küsitletutest. Soomes 

läbiviidud tarbijaküsitluses tõdesid vastajad samuti, et toote keskkonnasõbralikkusest 

rohkem mõjutab nende valikut toote maitse, kvaliteet, hind, kohalik päritolu, tervislikkus ja 

tuttavlikkus (Hartikainen et al. 2014: 288) ning Hoek et al. (2011: 672) ei usu, et 

keskkonnateadlikkuse kasv mõjutaks tarbijate valikut liha ja taimse alternatiivtoote vahel, 
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kuna toote maitse on tarbijatele olulisem. Üldiselt mõjutasid Font-i-Furnols ja Guerrero 

(2014), Hoek et al. (2011) ning Latvala et al. (2012) teadusartiklites välja toodud 

mõjufaktorid suures osas ka käesoleva bakalaureusetöö küsitlusele vastanuid. 

Enamikule vastanutest on oluline, et lihatoode või selle alternatiiv oleks toodetud Eestis, 

kuna usutakse, et eesti toodetel on lühema tootjalt tarbijani teekonna tõttu väiksem süsiniku 

jalajälg ning soovitakse toetada eesti majandust ning väiketootjaid.  Ritchie ja Roser (2020) 

kohaselt moodustab transport toote süsiniku jalajäljest keskmiselt vaid ca 6%, mistõttu ei 

ole eesti toodete jalajälg võrreldes välismaistega väga palju väiksem. Lisaks usutakse, et 

eesti tooted sisaldavad vähem säilitusaineid ja pestitsiidijääke ning eesti tooted on 

kvaliteetsemad siin kehtivate karmimate põllumajanduslike nõuete tõttu, mis tagavad tootja 

vastu suurema usalduse ja kindlustunde. Enamasti taimseid alternatiive eelistavad tarbijad 

tõid aga välja, et toodete päritolu ei ole neile oluline või vähemalt mitte kõige olulisem 

faktor, kuna alternatiivtooteid toodetakse Eestis vähe ning tihti on need halvema 

kvaliteediga, mistõttu eelistatakse välismaist toodet. Seega tuleks kodumaist toodet 

eelistavate tarbijate arvu suurendamiseks suurendada alternatiivtoodete tootmist Eestis ning 

tõsta olemasolevate toodete kvaliteeti. Samuti tõid tarbijad välja, et eelistaksid eesti toodet, 

kui viimase hind ei oleks välismaise toote hinnast kõrgem. Rootsi teadlaste (Carlsson-

Kanyama, Gonzalez 2009: 1706S-1707S) teadusartikli kohaselt on Rootsis toodetud liha (nii 

veise-, sea- kui kanaliha) KHG heide grammi valgu kohta suurem kui kaubalaevaga 

imporditud sojaubade mõju. Autori läbiviidud küsitlusele vastanute hulgas leidus samuti 

inimesi, kes tõid välja, et kodumaise lihatoote mõju keskkonnale on suurem kui välismaise 

alternatiivtoote mõju koos transpordiga, mistõttu ei ole neile eesti toodete eelistamine 

oluline.  

 

 

4.3. Lihatarbimise muutused ja valmidus harjumuste muutmiseks 

tulevikus 

 

Varasemate artiklite kohaselt (Godfray et al. 2018) püsib lihatarbimine arenenud riikides 

stabiilsena või on väikeses langustrendis. Sellele kinnituse leidmiseks uuriti küsitletutelt, kas 

ja millistel põhjustel on nad viimase 2 aasta jooksul lihatarbimist vähendanud ning vastustest 

selgus, et kolmandik tarbijatest on seda teinud ning viiendik tarbijatest on lihatoodete 

tarbimisest täielikult loobunud, samas kui veerand tarbijatest ei usu, et nende 
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tarbimisvalikutel on piisav mõju keskkonnale. Macdiarmid et al. (2016: 490) uuringus tõid 

mitmed osalejad samuti välja, et nende tarbimisvalikute mõju keskkonnale ei ole piisavalt 

suur ning et toidutootmisega seotud keskkonnaprobleemidel pole piisavalt suur mõju 

keskkonnale, et nad tunneksid vajadust lihatarbimist vähendada. Läbiviidud küsitluse 

tulemusi analüüsides tõdeb töö autor, et etteantud variantide hulgas oleks võinud olla ka 

valikuvariandid, et lihast on loobutud või selle tarbimist on vähendatud enam kui 2 aastat 

tagasi ning eitav variant ka ilma põhjenduseta, kuna vastusevariandi “muu”  hulgas leidus 

mitmeid vastuseid, kus toodi välja, et vastajad ei ole lihatarbimist vähendanud, aga mitte 

sellepärast, et nad usuks, et nende tarbimisvalikutel keskkonnale piisavalt suur mõju poleks. 

Peamiste põhjustena tarbimisharjumuste muutmisel toodi välja farmiloomade heaolu, mure 

keskkonnaseisundi pärast ning tervislikud põhjused, samuti liha mitte maitsemine ning 

vajamine. Kolm esimest neist on peamised läbivad põhjused lihatarbimise vähendamiseks ja 

taimse toidu proovimiseks ka mitmete teiste allikate põhjal (Kole et al. 2010 Wild et al. 

2014: 47 kaudu; Latvala et al. 2012: 75; Mancini, Antonioli 2019; Taimne Teisipäev 2020). 

Tulevikus on valmis lihast täielikult loobuma kolmandik vastajatest, kuid lihatarbimist on 

nõus vähendama ca ⅔. Sarnaselt Sanchez-Sabate ja Sabaté (2019) artiklis kajastatule selgus 

käesoleva töö tulemusi analüüsides, et noorte seas (vanuses 15-24) on valmidus oma 

harjumuste muutmiseks märgatavalt suurem – lihast olid tulevikus nõus loobuma üle poolte 

vastanutest ning lihatarbimist oli valmis vähendama 9 noort 10-st. Tarbijad on valmis 

väikesteks sammudeks, mis pole liiga suurt pingutust nõudvad, näiteks Verain et al. (2015: 

378) uuringus leiti, et kõige suurem on tarbijate seas valmidus teha nädalas üks lihavaba 

päev ning tarbida toidukorra jooksul liha väiksemas koguses. Töö autor leiab sarnaselt 

teistele autoritele (Carlsson-Kanyama, Gonzalez 2009: 1704S; Stehfest et al. 2009: 83), et 

tarbimisharjumuste muutmine ning lihatarbimise vähendamine peaks kliimapoliitikas 

tulevikus suuremat mõju omama.  

 

 

4.4. Alternatiivtoodete tuntus ja nende roll lihatarbimise vähendamisel 

 

Üks käesoleva bakalaureusetöö uurimisküsimus seisnes selles, milline on alternatiivtoodete 

roll lihatarbimise vähendamisel ehk kas inimesed eelistavad liha asendada pigem taimsete 

alternatiivtoodetega või köögi- ja kaunviljadega. Saamaks taustinfot, milline on 

alternatiivtoodete tuntus eesti tarbijate seas ning kuidas ollakse nendega rahul, toodi 
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küsitluses välja 8 eesti turul saadaval olevat taimset alternatiivtoodet lihale, mille puhul 

paluti hinnata nende toodete hinna ja kvaliteedi suhet, milliseid ollakse tarbitud. Keskmiselt 

olid valitud tooteid proovinud ca ⅖ valimisse kuuluvatest tarbijatest, kusjuures suuremates 

linnades elavate tarbijate seas oli alternatiivtooteid proovinud inimeste osakaal mõnevõrra 

suurem kui väiksemates linnades või maapiirkondades elavate inimeste puhul. Parimaks 

hinnati Uvic peedikotlettide ning Bon Soya tofu hinna ja kvaliteedi suhet, aga see tulemus 

võis sõltuda sellest, et neid tooteid olid inimesed enim proovinud. Samas saavutasid antud 

tooted kõrged kohad ka Ajakiri Vegan kvaliteedikonkursi “Parim vegantoode Eestis” 

spetsialistide, kelle hulgas oli nii taimetoitlasi kui ka segatoidulisi, hinnangul – Uvicu 

peedikotlette hinnati parimaks köögiviljakotleti kategoorias ning Bon Soya tofu saavutas 

tofu kategoorias 2. koha (Aluoja 2019). Variandid nagu Beyond Meat kotletid, mis on 

välisturul väga edukad (Ibid.), olid eesti tarbijate seas peaaegu kõige vähem tuntud. Veel 

vähem olid inimesed proovinud ainult Uvicu vegan “hakkliha”, mis võib olla tingitud sellest, 

et antud toode on autori teada kättesaadav vaid kindlates toidupoodides, nagu näiteks Prisma 

Peremarketid ning Delice kauplustes. Kõige halvemaks hindasid vastajad Bon Soya taimsete 

viinerite hinna ja kvaliteedi suhet, mis aga “Parim vegantoode Eestis” kvaliteedikonkursil 

saavutasid taimsete vorstide ja viinerite kategoorias 2. koha (Aluoja 2019). 

Ligi kolmandik vastajatest tõdesid, et taimsed alternatiivtooted on aidanud ja/või võiksid 

tulevikus aidata neil lihatarbimist vähendada ning kolmandik vastajatest lihaalternatiive ei 

tarbi ning asendavad liha köögi- ja kaunviljadega. Kuna alternatiivtoodete hinna ja kvaliteedi 

suhte hindamise küsimuses tuli välja, et ca ⅗ vastajatest ei olnud alternatiivtooteid üldse 

proovinud, võib tulevikus liha alternatiivtoodetega asendavate inimeste arv suureneda. Aga 

see võib olla pikaajaline protsess, kuna Hoek et al. (2011: 667, 670) uuringus selgus, et 

usaldus alternatiivtoodete vastu tekib pika aja jooksul ning tarbijatele on toote tuttavlikkus 

väga oluline. Leidus ka neid inimesi, kellele pole ükski proovitud alternatiivtoodetest 

maitsenud, mistõttu võiks alternatiivtoodete roll tulevikus olla suurem, kui olemasolevate 

toodete kvaliteet paraneb. Kokkuvõttes oli neid inimesi vastanute hulgas rohkem, kes 

alternatiivtooteid ei vaja kui neid, kes peavad alternatiivtooteid heaks alternatiiviks lihale. 

Hoek et al. (2011: 672) kohaselt peab alternatiivtoodete tarbimise kasvuks nende kvaliteet 

paranema nii maitse, tekstuuri kui visuaalse väljanägemise osas, mis muudaks neid tooteid 

lihaga sarnasemaks ja seeläbi tarbijatele tuttavlikumaks.  
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Lisaks taimsetele alternatiivtoodete kirjeldati tarbijatele lühidalt ühe potentsiaalse 

alternatiivina traditsioonilisele lihale ka laboris kasvatatud liha ehk puhast liha. Küsimus 

laboriliha proovimise osas tekitas tarbijates vastakaid emotsioone ning sarnaselt 

varasematele uuringutele (Mancini, Antonioli 2019: 105-106) jagunesid inimesed laias 

laastus kahte leeri – ca pooled vastanutest ei ole valmis tulevikus puhast liha ostma ning 

veidi alla poole vastanutest on nõus laboriliha ostma või vähemalt proovima. Kuigi 

varasemates uuringutes (Mancini, Antonioli 2019: 108) on noorte seas valmidus laboriliha 

ostmiseks olnud suurem, siis käesolevas uuringus oli valmidus laboriliha ostmiseks noorte 

(vanuses 15-24) seas sarnane tarbijate üldise valmidusega. Peamiselt toodi laboriliha 

vastaste põhjustena välja, et see ei ole eetiline ja loomulik ning liha (k.a laboriliha) ei ole 

tervisele kasulik. Varasemates uuringutes (Tuomisto ja de Mattos 2011: 6122; Welin 2013 

Bhat et al. 2015:246 kaudu) on samuti välja toodud, et suurim takistus seisneb tarbijate 

väheses valmisolekus laboriliha proovida, sest tihti nähakse seda ebaloomulikuna.  

 

 

4.5. Toote süsiniku jalajälje teadvustamise mõju tarbimisvalikutele 

 

⅗ küsitletutest usuvad, et teades toodete keskkonnamõju, teeksid nad teadlikumaid ning 

keskkonnasõbralikumaid valikuid. Selle kontrollimiseks anti vastanutele info kahe toote 

süsiniku jalajälje kohta ning paluti nende vahel valida. Valik esitati põldoakotleti ja 

hakklihakotleti vahel, mille süsiniku jalajälgede suurus erines ligikaudu 11 korda. Kuigi 

maitset hinnati loomse ja taimse alternatiivtoote vahel valides kõige olulisemaks faktoriks 

ning on väga võimalik, et põldoakotlet kõigile tarbijatele ei maitse, vastas põldoakotleti 

valijate osakaal tarbijate osakaaluga, kes uskusid, et teeksid sellist infot omades targemaid 

valikuid – ehk ca ⅗ vastajatest valisid põldoakotleti ning ⅖ eelistasid hakklihakotletti.  

Hartikainen et al. (2014: 289) leidsid, et toote süsiniku jalajälje teadvustamine mõjutaks 

tarbijate valikut, aga ainult siis, kui tooted on muude omaduste, näiteks maitse ja hinna 

poolest võrreldavad, mille tõid välja ka käesoleva bakalaureusetöö küsitlusele vastanud. 

Sarnaselt Nissinen et al. (2007: 539) artiklis välja toodud probleemiga, et toodete 

keskkonnamõju on tavainimesele teadusartiklites liiga keeruliselt kirja pandud, toodi ka 

käesoleva töö küsitlusele vastanute seas välja, et info toote väiksema keskkonnamõju kohta 

peab olema teaduslikult tõestatud ning tavainimesele arusaadavalt pakendil märgitud, et 

inimesed seda teadvustaks. Hartikainen et al. (2014.: 289) ja Leach et al. (2016: 218) 
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artiklites selgus, et kui süsiniku jalajälg on tootel märgitud vaid arvuliselt, ei suuda tarbijad 

seda teadvustada, kuna nad ei saa aru, kas antud arv CO²-ekvivalendi ees on suur või väike. 

Mõne Leach et al. (2016: 219-220) artiklis kajastatud jalajälje märgistamise variandi 

kasutamine aitaks seda probleemi tulevikus lahendada. Näiteks Soomes läbiviidud 

Hartikainen et al. (2014: 292) uuringus tõi enamik vastanutest välja, et eelistavad infot toote 

süsiniku jalajälje kohta näha pakendil võrdlusena mingi teise tootega, kuna see aitab 

informatsioonist paremini aru saada.  

 

 

4.6. Õppimisvõimalused ja edasine uurimisvajadus 

 

Töö autor leiab, et uuringustrateegia valik ja andmekogumismeetodina ankeetküsitluse 

kasutamine oli hea viis suure hulga andmete kogumiseks ning küsitluse jagamine erinevates 

Facebooki gruppides arukas viis kihtvalimi saavutamiseks, kuna jõuti edukalt erinevate 

toitumisharjumuste, sissetuleku ning haridustasemega vastajateni. Samas tõdeb autor, et 

küsitluses oleks võinud olla rohkem avatud küsimusi, et vastajad saaksid enda arvamusi ja 

hinnanguid põhjendada. Samuti leiab töö autor, et tulevikus sarnast uurimust uuesti läbi 

viies, saaks osasid esitatud küsimusi ja mõisteid paremini sõnastada. Näiteks võiks sarnaselt 

Hoek et al. (2011: 666) uuringule kohe küsitluse alguses lahti seletada, mida autor mõistab 

taimsete alternatiivtoodete all, et ei tekiks valesti mõistmisi selle osas, kas taimsete 

alternatiividena arvestatakse lisaks taimsetele alternatiivtoodetele, mis otseselt lihatooteid 

asendavad ka muid taimseid toiduaineid, millega liha asendada, näiteks kaunvilju. Lisaks 

esines mõnedes autori määratletud vanuseklassides, näiteks 25-35 ja 35-45 kordusi, mida 

tuleks tulevikus vältida.  

Kuigi tarbijad hindasid enda teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest üpris kõrgelt, 

vajaks inimeste teadlikkus edasist uurimist – milliste aspektidega toidutootmise mõjust 

keskkonnale kursis ollakse ja kas hinnang kõrgest teadlikkusest vastab tegelikkusele. Samuti 

vajaks autori hinnangul edasist uurimist, millised viisid toote süsiniku jalajälje 

märgistamiseks oleksid eesti tarbijatele kõige meelepärasemad ja selgemini mõistetavad.    
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KOKKUVÕTE 

 

Kuigi liha ja muude loomsete saaduste tootmine on keskkonnale nii maa- ja veekasutuse kui 

kasvuhoonegaaside (KHG) heite osas koormavam kui taimse toidu tootmine, on 

lihatarbimine maailmas jätkuvalt kasvav trend. Nii Eestis kui Euroopas moodustab loomsete 

toodete tootmine enam kui ¾ toidutootmise KHG heitest, mistõttu on lihatooted suurima 

keskkonnamõjuga tooted ning üldjuhul, kui toorainet ei transpordita lennutranspordi abil, on 

taimsel toidul väiksem süsiniku jalajälg. Kuna alternatiivtooted põhinevad enamasti taimsel 

toorainel ning toote töötlemine, transport, pakendamine ja säilitamine moodustavad toote 

süsiniku jalajäljest üsna väikese osa, on taimsete alternatiivtoodete süsiniku jalajälg 

loomsete omast tunduvalt väiksem. Seega on lihatarbimise vähendamisel ja selle 

asendamisel taimse toidu või alternatiivtoodetega suur roll oma süsiniku jalajälje 

vähendamisel.  

Antud töö eesmärgiks oli uurida tarbijakäitumist, et mõista, kas toote süsiniku jalajälje 

teadvustamine mõjutab tarbijate käitumist, tehes valikut loomse ning taimse alternatiivtoote 

vahel. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati 4 uurimisküsimust, millele vastamiseks viidi 

läbi ankeetküsitlus Google Forms keskkonnas. Küsitlusele vastasid 547 inimest.  

Käesoleva töö tulemustest selgus, et enamik küsitlusele vastanutest olid teadlikud taimse 

toidu tootmise märkimisväärselt väiksemast mõjust keskkonnale ning hindasid enda 

teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest küllaltki kõrgelt (Likerti skaalal 4- või 5-ga). 

Samas selgus, et inimesed, kes hindasid enda teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest 

kõrgeks ei eelistanud poes ja/või restoranis taimseid tooteid loomsetele sagedamini kui 

teadlikkust madalamaks hinnanud vastajad. Esimene töös püstitatud hüpotees leidis 

kinnitust, kuna tarbimisvalikute mõju keskkonnale hindas suurim osa vastajatest 

keskmiseks, kuid taimset toitu eelistavate toitumisharjumustega inimeste (veganid, 

vegetaarlased,  pesko- ja semivegetaarlased) seas, hinnati enda valikute mõju keskkonnale 

palju suuremaks.  

Valmidus lihatarbimise vähendamiseks oli vastajate seas suurem kui valmidus lihast 

loobumiseks. Lihast olid tulevikus valmis loobuma kolmandik vastajatest, samas kui 

lihatarbimist olid nõus vähendama ca kaks kolmandikku. Puhast liha ehk laboriliha olid 
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valmis proovima vähem kui pooled vastanutest. Teine püstitatud hüpotees leidis osaliselt 

kinnitust, kuna noorte seas (vanuses 15-24) oli valmidus oma harjumuste muutmiseks 

lihatarbimise osas märgatavalt suurem kui üldiselt – lihast olid tulevikus nõus loobuma üle 

poolte vastanutest ning lihatarbimist oli valmis vähendama 9 noort 10-st, kuid laboriliha 

proovimise osas oli noorte seas valmidus sarnane tarbijate üldise valmidusega. 

Töö tulemustest selgus, et ligi kolmandik vastajatest leidsid, et taimsed alternatiivtooted on 

aidanud ja/või võiksid neil tulevikus aidata lihatarbimist vähendada, samas kui kolmandik 

vastajatest lihaalternatiive ei tarbi ning asendavad liha köögi- ja kaunviljadega. Kuna 

alternatiivtooteid olid tarbinud vaid ⅖ vastajatest, võib tulevikus liha alternatiivtoodetega 

asendavate inimeste arv suureneda. Samuti leidus vastajate seas ka inimesi, kellele pole 

ükski proovitud alternatiivtoodetest maitsenud, mistõttu võiks alternatiivtoodete roll 

lihatarbimise vähendamisel tulevikus olla suurem, kui olemasolevate toodete kvaliteet 

paraneb. Lisaks esitati antud töös küsitluses osalejatele valik kahe toote (põldoakotlet ja 

hakklihakotlet) vahel, mille süsiniku jalajälgede vahe erines 11 korda. Selgus, et teades toote 

süsiniku jalajälge, eelistasid üle poole vastajatest väiksema süsiniku jalajäljega toodet ehk 

põldoakotletti, vaatamata sellele, et maitset hinnati loomse ja taimse alternatiivtoote vahel 

valides kõige olulisemaks faktoriks ning on väga võimalik, et põldoakotlet kõigile tarbijatele 

ei maitse.  

Antud töö tulemused demonstreerivad, et enamik tarbijad on valmis lihatarbimist 

vähendama, mistõttu võiksid need leida rakendust toitlustusasutuste menüüde kujundamisel, 

näiteks lihavabade päevade või roogade pakkumise suurendamisel. Alternatiivtooteid 

käsitlevad tulemused, nagu tarbijate hinnang Eesti turul olevate alternatiivide hinna ja 

kvaliteedi suhtest, võivad tulla kasuks uute alternatiivtoodete väljatöötamisel ning 

olemasolevate kvaliteedi parendamisel. Samuti võiksid antud töö tulemused anda märku 

vajadusest võtta toodete süsiniku jalajälgede märgistamine toodetel tarbijale arusaadavalt 

laialdasemalt kasutusele.   
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LISA 1. Küsitlusankeet 

 

1. Vanus ☐ 15-19 

☐ 20-24  

☐ 25-35  

☐ 35-45  

☐ 45-55  

☐ 55-65  

☐ 65+ 

2. Elukoht ☐ Tallinn 

☐ Regioonikeskus (Tartu, Pärnu, Jõhvi) 

☐ Maakonnakeskus või väikelinn 

(Kuressaare, Elva, Suure-Jaani…) 

☐ Maakoht (asula, küla, alevik) 

3. Haridustase ☐ Põhikooliharidus 

☐ Keskharidus/keskeriharidus 

☐ Kõrgharidus omandamisel 

☐ Bakalaureusekraad 

☐ Magistrikraad/doktorikraad 

☐ Kutseharidus 

4. Kuine sissetulek (ühe leibkonna 

liikme kohta) 
☐ < 200 € 

☐ 200-400 € 

☐ 400-600 € 

☐ 600-800 € 

☐ 800-1000 € 

☐ > 1000 € 

5. Toitumiseelistused ☐ Segatoiduline (tarbib nii loomseid kui 

taimseid tooteid) 

☐ Vegetaarlane (taimetoitlane, kes ei tarbi 

lihatooteid) 

☐ Vegan (ei tarbi üldse loomseid tooteid) 

☐ Peskovegetaarlane (taimetoitlane, kes 

tarnib kalatooteid) 

☐ Semivegetaarlane ehk fleksitaarlane 

(segatoiduline, kes väldib või vähendab 

teatud loomsete toodete tarbimist, näiteks 

ei tarbi punast liha)  

6. Kas olete teadlik, et taimsel 

toitumisel on märkimisväärselt 

väiksem mõju keskkonnale? 

☐ Jah 

☐ Ei 
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7. Kuidas hindad enda teadlikkust 

toidutootmise keskkonnamõjude 

osas? 

☐ 1 (ei ole väga teadlik) 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 (väga teadlik) 

8. Kas oled viimase 2 aasta jooksul 

oma lihatarbimist vähendanud?  
☐ Jah, tarbin vähem lihatooteid 

☐ Jah, ei tarbi enam üldse lihatooteid 

☐ Ei, minu tarbimisvalikutel ei ole 

piisavalt mõju keskkonnale 

☐ Muu 

9. Kui vastasid eelnevale küsimusele 

jaatavalt, siis millistel põhjustel 

tarbid vähem lihatooteid? (nt tervis, 

keskkond, loomade heaolu) 

(avatud vastus) 

10. Kas sulle on oluline, et 

restoranis/poes pakutakse ka 

taimseid alternatiive lihale? 

☐ Jah 

☐ Ei 

11. Millised faktorid mõjutavad sind 

tehes valikut taimse ja loomse toote 

vahel? 

☐ hind 

☐ toote ökoloogiline jalajälg 

☐ eetilisus (loomade heaolu) 

☐ tervislikkus 

☐ meedia ja ühiskondlik surve 

☐ sõprade-tuttavate ning perekondlik surve 

☐ toote leitavus (asukoht poeriiulil) 

☐ maitse 

☐ kultuur ja traditsioonid 

☐ muu 

12. Kui tihti valid poes/restoranis 

taimse toote loomse toote üle? 
☐ iga päev 

☐ 3-5 korda nädalas 

☐ 1-2 korda nädalas 

☐ harva 

☐ mitte kunagi 

13. Kuidas hindad enda ehk tarbija 

valiku mõju poes või restoranis 

keskkonnale? 

☐ 1 (tühine) 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 (märkimisväärne) 

14. Kas sulle on oluline, et lihatoode 

või selle alternatiiv oleks toodetud 

(avatud vastus) 
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Eestis? Miks? 

15. Kuidas hindad järgmisi Eestis 

saadavalolevaid taimseid 

lihaalternatiive? (hinna ja kvaliteedi 

suhe) 

 

☐ Beyond meat kotletid 

☐ Uvic peedikotletid 

☐ Bon Soya tofu 

☐ Uvic “hakkliha” 

☐ Bon Soya taimsed viinerid 

☐ Vöner taimne kebab  

☐ Loodusvägi tofu 

☐ Bon Soya taimne suitsuvorst 

☐ väga hea 

☐ hea 

☐ keskmine 

☐ kehv 

☐ väga halb 

☐ ei ole proovinud 

 

16. Kas oleksid valmis tulevikus 

täielikult lihast loobuma? (Kui oled 

juba vegetaarlane või vegan, jäta 

see küsimus vahele!) 

☐ Jah, kui taimsete alternatiivtoodete 

kättesaadavus paraneb 

☐ Jah, kui taimsete alternatiivtoodete 

kvaliteet paraneb 

☐ Jah, kui liha hind tulevikus tõuseb 

☐ Ei, kindlasti mitte 

☐ Muu 

17. Kas oleksid valmis tulevikus oma 

lihatarbimist vähendama? (näiteks 

ühel päeval nädalas lihast loobuma) 

(Kui oled juba vegetaarlane või 

vegan, jäta see küsimus vahele!) 

 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Muu 

18. Kas taimsed alternatiivtooted on 

aidanud/võiksid aidata sul 

lihatarbimist vähendada? 

☐ Jah 

☐ Ei, asendan liha köögiviljade ja 

kaunviljadega 

☐ Ei, mulle pole ükski alternatiivtoode 

maitsenud 

☐ Ei kavatse lihatarbimist vähendada 

19. Kui puhta liha ehk laboriliha hind 

langeb tavalise liha hinnaga samale 

tasemele, kas oleksid valmis 

laboriliha ostma? Põhjenda lühidalt. 

 

(Puhas liha ehk laboriliha (clean 

meat) on päris liha, mida 

kasvatatakse looma tüvirakkudest. 

Laboriliha on puhas 

antibiootikumidest ning ei nõua 

(avatud vastus) 
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loomade hukkamist.) 

20. Kas oleksid nõus maksma 10% 

kõrgemat hinda toote eest, millel on 

väiksem negatiivne 

keskkonnamõju? 

 

(Näiteks veised, keda karjatakse 

poollooduslike koosluste 

hooldamiseks ja kellel on suur roll 

bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamisele rannaniitudel või 

puhas liha ehk laboriliha) 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Muu 

21. Teades, et põldoakotleti CO² 

jalajälg on 0,1 kg CO²-ekv/kg ning 

hakklihakotleti CO² jalajälg on 1,08 

kg CO²-ekv/kg, millist eelistaksid? 

 

(CO² ekvivalent tähendab 

kasvuhoonegaasi (süsinikdioksiid 

CO², metaan CH₄, 

dilämmastikoksiid N₂O) 

potentsiaali globaalsete 

kliimamuutuste võimendamisele. 

CO² ekvivalendi saamiseks 

korrutatakse metaani koefitsendiga 

25 ja dilämmastikoksiidi 

koefitsendiga 298. (MTT Agrifood 

Research Finland 2012)) 

☐ põldoakotlet 

☐ hakklihakotlet 

22. Kui kõikidele toodetele oleks peale 

märgitud, kui suur on nende mõju 

keskkonnale, kas usud, et teeksid 

keskkonnasõbralikumaid valikuid? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Muu 
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