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Mahetoit on tuntud just tervislikkuse, koostise ja toiteväärtuse poolest. Mahepõllumajandus 

on üha kasvav põllumajandusharu, ka Eestis on kuni 2020. aastani mahepõllumajandusmaa 

pind suurenenud. Praegusel rohepöörde ajastul võiks rohkem mõelda 

keskkonnasäästlikumatele ja tervislikumatele eluviisidele. Mahetoidu kui lisaainete vaba 

toidu tarbimine on tervislik. Kõige olulisemad töö tulemustest nähtuvad kitsaskohad on 

mahetoidualase teadlikkuse tõstmine nii märgistusega seoses kui ka üldiselt 

mahepõllumajanduslike põhimõtetega seoses, miks mahetoit oluline on. Teiseks on 

muutumatuks takistuseks olnud mahetoidu hind, mida küll koheselt muuta ei saa, aga tuleks 

edaspidi teadmiseks võtta, see nõuab suuremaid poliitilisi otsuseid, näiteks kohalike 

mahetootjate toetamine. On väga oluline, et mahetootmine ja mahemaa osakaal Eestis säiliks 

või suureneks, et suudetaks säilitada elurikkus ja ökoloogiline tasakaal ning et ka Eesti 

mahetootjad suudaksid olla turul konkurentsivõimelised. Selleks, et mahetoitu saaks toota 

nõudlusele ja kliendi soovidele vastavalt, on oluline teada, kui teadlik tarbija mahetoidu alal 

on ja mis on tema ootused.  
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Organic food is known for its health, composition and nutritional value. Organic farming is 

an ever-growing branch of agriculture; in Estonia, too, the area of organic farming land has 

increased until 2020. In the current era of the green revolution, more thought could be given 

to greener and healthier lifestyles. Consumption of organic food as a free food additive is 

healthy. The most important bottlenecks in the results of the work are raising awareness of 

organic food, both in relation to labeling and in relation to the principles of organic farming 

in general, why organic food is important. Secondly, the price of organic food has remained 

an unchanged obstacle, although it cannot be changed immediately, but it should be noted 

that this will require major policy decisions, such as support for local organic producers. It 

is very important that organic production and the share of organic land in Estonia are 

maintained or increased, that biodiversity and ecological balance can be maintained, and that 

Estonian organic producers can also be competitive on the market. In order for organic food 

to be produced according to demand and the customer's wishes, it is important to know how 

aware the consumer is about organic food and what his or her expectations are. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on Euroopa Liidu (EL) rohepöörde 

fookuses. Euroopa Liit on seadnud mitmeid eesmärke, strateegiaid, arengukavasid ja 

kokkuleppeid, mille põhieesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks, nende 

probleemide lahendamiseks koostatud üldisem Euroopa roheline kokkulepe (Euroopa 

Komisjon. Rohepööre. 2022). Näiteks Euroopa Liidu talust taldrikule ja elurikkuse strateegiate 

kohaselt majandatakse 2030. aastaks Euroopa Liidu põllumajandusmaast 25% 

mahepõllumajanduslikult. Eesti on sellele eesmärgile väga lähedal, 2020. aastal oli 

mahepõllumajanduslikku maad 22% kogu põllumajandusmaast. Mahetootmine on oluline viis, 

kuidas rohepöördesse panustada. 

Keskkonnahoidlik eluviis on saanud inimestele üha olulisemaks, mure tuleviku pärast on 

pannud inimesi keskkonnasäästlikumalt käituma. Otsitakse rohkem võimalusi puhtama ja 

ohutuma toidu tarbimiseks, mahetoit on selleks hea lahendus. Säästev tarbimine on seotud 

vastutustundliku ja eetilise tarbimise kasvuga. Tihti on inimesed öelnud, et mahetoidu 

tarbimine tekitab nendes hea tunde. Toidul on inimese elus vältimatult oluline roll ja 

tarbimisharjumused mõjutavad otseselt seda, millele toidutootmises rohkem rõhku pööratakse. 

Valikuid tehes annab tarbija signaali ka tootjatele, mille järele on nõudlust. Seega on väga 

oluline tarbija keskkonnateadlikkus toidutootmisest, millistel meetoditel on toit toodetud ja 

inimese toidulauale jõuab.  

Töö eesmärk on välja selgitada Eesti tarbijate teadlikkus mahetoidust ja selle ostuharjumused. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised tööülesanded: 

• Teha ülevaade mahepõllumajanduse olemusest. 

• Analüüsida varasemat tarbijate mahetoidu tarbimist mõjutavate uuringuid. 

• Välja töötada ankeet tarbijate teadlikkuse ja ostuharjumuste kohta info kogumiseks.  

• Läbi viia ankeetküsitlus.  

• Andmete alusel analüüsida tarbijate teadlikkust ja ostuharjumust. 

 

Käesolev magistritöö annab läbi viidud küsitluse vastuste põhjal ülevaate, mis on viimaste 

aastatega tarbija ostukäitumises muutunud, millised on Eestis tarbijate mahetoodete 
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ostuharjumused 2022 kevadel ja kuidas on COVID-19 pandeemia tarbimisharjumusi 

tarbimisharjumusi mõjutamas. Sarnaseid uuringuid on koostatud ennegi, kuid autori arvates on 

sobiv aeg võrrelda praeguseid tulemusi ja neli aastat tagasi saadud tulemusi. Autor on 

põhiliseks võrdluseks võtnud 2018. aastal Eesti Maaülikoolis koostatud samateemalise 

bakalaureusetöö ja lisaks 2018. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöö, samuti 

on 2020. aasta detsembris Eesti Konjunktuuriinstituut teinud uurimuse „Eesti elanike 

toidukaupade ostueelistused ja hoiakud“, mis hõlmab ka mahetoidu ostukäitumist, millega 

tulemusi võrreldakse. 

 

Töö koosneb kahest osast, millest esimene on kirjanduse ülevaade. Ülevaate alapeatükkides on 

kirjeldatud mahepõllumajanduse olemust ning trende Eestis ja maailmas, regulatsiooni ja 

kontrolli mahetoidu üle, mahetoidu märgistamist, mahetoodete turundust ja teavitust, 

mahetoidu ja tervise seost ning viimane alapeatükk kirjeldab tarbija mahetoidu ostukäitumist 

mõjutavaid tegureid. Samas on kirjeldatud uurimuses kasutatud metoodikat, küsitluse protsessi 

läbiviimist ja tulemuste analüüsi. Töö käigus viidi läbi elektrooniline küsitlusuuring 

kombineerides mugavusvalimit ja lumepallvalimit. Viimane osa sisaldab küsitluse tulemuste 

analüüsi ja arutelu. Andmete analüüsimikseks on kasutatud sagedus ja protsentjaotusi. 

Võrdlemiseks kasutatakse eelnevalt toimunud uuringute küsitluste tulemusi. Töö lisas on välja 

toodud uuringus kasutatud küsitlusankeet.  

 

 

 

 

Autor tänab oma juhendajaid Anne Põder ja Jelena Ariva töö valmimisele kaasa aitamise ja 

toetuse eest ning kõiki tarbijaküsitlust jaganud inimesi ja selles osalenuid.   
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1. MAHETOOTMINE JA TARBIMINE 

1. Mahepõllumajanduse olemus ja trendid Eestis ning maailmas 

 

Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb 

tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel varudel (Carlsson jt 2008:5). 

Mahepõllumajandus on tootmissüsteem, mis ühendab parimaid keskkonnasõbralikke tavasid, 

soodustab bioloogilist mitmekesisust ja loodusvarade säilimist, seisab loomade kõrgete 

heaolustandardite eest ning on kooskõlas tarbijate eelistustega (Peetsmann jt 2013:4). 

Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad taime- ja loomakasvatuses, tootmisel, töötlemisel, 

toitlustamisel ja turustamisel.  

Mahetaimekasvatuses ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid, muld 

hoitakse viljakana külvikorra ning kohalike orgaaniliste väetistega (sõnnik, haljasväetis, 

kompost jms). Parema saagi saamiseks peab taimedel olema mahukam juurekava ja suurem 

umbrohtude allasurumisvõime (Tamm jt 2019). Tugevama taime kasvatamiseks valitakse 

külvikorda teraviljad, kaunviljad, õlikultuurid ja liblikõielised heintaimed (Tamm jt 2019). 

Mahepõllumajanduses ei ole lubatud kasutada geneetiliselt muundatud organisme (GMO) 

(Carlsson jt 2008:6). Selleks, et tagada kestlik toidutootmine, on vajalik tagada kogu aeg 

toitaineringlus. Mahepõllumajanduslik taimekasvatus põhineb taimede toitmisel peamiselt 

mulla ökosüsteemi kaudu (Euroopa Komisjoni määrus 889/2008:1).  

Mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses kasutatakse maaharimis- ja maaviljelusviise, mis 

säilitavad või suurendavad orgaanilist ainet mullas, parandavad mulla stabiilsust ja mulla 

bioloogilist mitmekesisust ning tõkestavad pinnase tihenemist ja mullaerosiooni (Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määrus 2018/848:82). Mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust 

säilitatakse ja suurendatakse mitmeaastase külvikorra abil, sealhulgas kasutades liblikõielisi ja 

teisi haljasväetistaimi ning eelistatavalt komposteeritud sõnnikut või mahepõllumajanduslikust 

tootmisest pärit eelistatavalt komposteeritud orgaanilist materjali (Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määrus 2018/848:82).  

Kahjurid, haigused ja umbrohi hoitakse kontrolli all peamiselt mehhaaniliste ja ennetavate 

võtetega (nt külv optimaalsel ajal, kasvuaegne äestamine, kõrrekoorimine) ning eri kultuuride 

ja sobivate sortide kasvatamisega külvikorras (Mikk jt 2015:5). Ehk mahepõllumajanduses on 
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väga oluline just agrobioloogiliselt põhjendatud külvikord, kus kultuurid vahelduvad ja 

erinevad taimed täiendavad üksteist, viies mulda toitained, parandades mulla viljakust ja hoides 

samas kontrolli all umbrohtumist, taimehaigusi ja taimekahjureid ja vähendades toitainete 

mullast väljaleostumist ning suurendades väetiste efektiivsust (Talgre 2021). 

Mahepõllumajanduses on liigirikkuse säilimiseks soovituslik jätta põlluservadesse suuremad 

alad, põldudele vaheribad ja põõsad või metsatukad, et säiliksid elupaigad ja põllule kasulikud 

putukad. Mahepõllumajanduslikule taimekasvatusele üleminekuaeg kestab 

põllumajanduslikus kasutuses oleva rohumaa ja mitmeaastaste taimede korral kaks aastat, 

mitmeaastaste taimede ja söödataimede kasvatamiseks kasutatava põllumajanduslikus 

kasutuses oleva maa puhul vähemalt kolm aastat (Maheklubi. Üleminekuaeg. 2022). 

Järelvalveasutus võib üleminekuaega teatud tingimustel lühendada.  

Mahepõllumajanduslik loomakasvatus peaks olema looduslikku tasakaalu säilitav, eelkõige 

loomade heaolu tagav ning loomakasvatussaaduste kvaliteeti parandav. Väga oluline on 

loomade liigispetsiifiliste käitumuslikele vajaduste tagamine ja mahepõllumajanduslikus 

loomakasvatuses peaks loomatervishoid põhinema haiguste ennetamisel. Taime- ja 

loomakasvatuse sisendina võetakse ringlusesse taimset ja loomset päritolu jäätmeid ja 

kõrvalsaadusi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2018/848:23). Maheloomakasvatuse 

eesmärk ei ole loomade võimalikult kiire kasv ja maksimaalne produktiivsus, vaid tervetelt 

loomadelt saadav kvaliteetne ja pikaajaline toodang (Peetsmann jt 2013:4). 

Mahepõllumajanduslik loomakasvatus on tasakaalus taimekasvatusega, kui loomade toit 

toodetakse enamasti oma talus ja loomadelt saadav sõnnik kasutatakse ära põllul või taimedele 

väetiseks.  

Keskkond peab mahetootmises olema sobiv ja arvestama erinevate liikide vajadusi ning kõik 

loomad peavad saama loomuomaselt käituda (Ökoloogiline... 2013:64). Samuti tuleb 

maheloomakasvatuses valida tõud selle järgi, kui hästi on nad võimelised kohanema kohalike 

tingimustega ning kui elujõulised nad on. Seega loomade hea tervise tagamine ja haiguste 

ennetamine põhineb sobivate tõugude ja liinide valikul, heal karjakasvatustaval, 

kõrgkvaliteedilisel söödal ja liikumisel, asjakohasel loomkoormusel ning pidamisel õigetes 

hügieenitingimustes. Maheloomakasvatuses on haiguste ennetamisel keelatud kasutada 

keemiliselt sünteesitud allopaatilisi veterinaarravimeid või antibiootikume (Eesti 

Mahepõllumajanduse ... 2014:2) ja hormoonpreparaate kasvu soodustamiseks. Muidugi on 

lubatud põhjendatud vaktsineerimine (Maheloomakasvatus. MES... 2022). Looma 
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haigestumisel tuleb koheselt teda veterinaararsti järelevalve all ravida, sel juhul on lubatud 

keemiliselt sünteesitud allopaatilised veterinaarravimid, antibiootikumid ja 

hormoonpreparaadid (Maheloomakasvatus. MES... 2022).  

Maheloomakasvatuses on oluline, et ka loomade sööt on pärit mahepõllumajandusest ja vastab 

tema toitainevajadustele arengu eri etappidel. Tihti on sööt pärit kasvatustalust koha pealt või 

on toodetud samas piirkonnas. Osa söödanormist võib sisaldada sööta, mis on pärit 

põllumajandusettevõtetest, mis on mahepõllumajanduslikule tootmisele üle minemas (Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määrus 2018/848:85), üleminekuaja teisel aastal sisse ostetud sööt võib 

moodustada kuni 30% aastasest söödakogusest aga kui sööt on toodetud oma talus siis kuni 

60% (Maheloomakasvatus. MES... 2022). Loomi söödetakse mahepõllumajandusliku 

loomasöödaga, mis koosneb põhiliselt mahepõllumajanduslikust tootmisest pärinevatest 

koostisosadest ning looduslikest mittepõllumajanduslikest ainetest (Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määrus 2018/848:14).  

Mahepõllumajanduslikku karja hoitakse tavapõllumajanduslikust karjast eraldi. 

Mahepõllumajanduslikku talusse võib tavakarja loomi sisse tuua vaid Põllumajandus- ja 

Toiduameti nõusolekul. Nõuded mahepõllumajandusliku loomakasvatuse üleminekuaja 

kestusele sõltuvalt kasvatatavast loomaliigist on fikseeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

määrusega 2018/848. Kui üleminek mahepõllumajandusele kogu tootmisüksuses sh karjamaad 

või loomasööda kasvatamiseks kasutatavad maa-alad ja loomad  algab samal ajal siis võib 

loomi ja loomseid saadusi üleminekuaja lõpus käsitada mahepõllumajanduslikena (Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määrus 2018/848:60). Nagu taimekasvatuses, on ka loomakasvatuses 

mahepõllumajanduslikus tootmises GMO-de kasutamine keelatud (Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määrus 2018/848:19).  

 

Loomakasvatus on ökoloogilise tootmise oluline osa, mille ülesanne on kogu tootmissüsteemis 

hoida tasakaalus muld, taimed ja loomad (Ökoloogiline... 2013:64). Loomakasvatus on 

tasakaalus taimekasvatusega, sest loomasööt tuleb peamiselt oma tootmisest ning loomadelt 

saadav sõnnik läheb omakorda põllule väetiseks, suurendades mulla viljakust ja parandades 

selle struktuuri (Peetsmann jt 2013:4).  
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Mahepõllumajandus Eestis 

Eesti mahepõllumajanduse areng sai alguse Eesti Biodünaamika Ühingu moodustamisega 

1989. aastal. Eesti Biodünaamika Ühing töötas IFOAMi (rahvusvaheline mahepõllumajanduse 

liikumiste föderatsioon) standardite alusel välja Eesti esimesed ökoloogilise põllumajanduse 

standardid ning võttis kasutusele oma kaubamärgi “ÖKO” (Carlsson jt 2008:11). Tähtsamad 

sündmused Eesti mahepõllumajanduse arengus: 

• 1997. a võeti vastu esimene mahepõllumajanduse seadus, mis andis 

mahepõllumajanduse arengule hoogu juurde. 

• 2001. a kehtestati riiklik kontrollsüsteem . 

• 2000. a loodi Põllumajandusministeeriumis (praegune Maaeluministeerium) 

keskkonnabüroo, mille üks valdkondi oli mahepõllumajandus, vahepeal tegeles 

valdkonnaga mahepõllumajandusbüroo ja alates 2016. a taimetervise osakond 

• 2000. a asutati Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, põhitegevuseks 

mahepõllumajanduse edendamine.. 

• 2006. a asutasid tol ajal tegutsevad maheorganisatsioonid Mahepõllumajanduse 

Koostöökogu, mille eesmärk on ühiselt seista ahepõllumajanduse hea käekäigu eest. 

2020. a seisuga oli Koostöökogus 15 liikmesorganisatsiooni. Mahepõllumajanduse 

koostöökogu organisatsioonid on paljude projektide ja vabatahtliku töö raames aastaid 

mahepõllumajanduse arendamisse märkimisväärselt panustanud.  

• 2008. a asutati Sihtasutus Eesti Maaülikooli Mahekeskus, mille eesmärk oli koondada 

Maaülikooli mahepõllumajanduse ja -toidu valdkonna kompetents. 

• 2015. a võitis Eesti arenguidee konkursi idee Organic Estonia ja selle idee elluviimiseks  

loodi MTÜ Organic Estonia. (Vetemaa jt 2021:6). 

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Eesti Biodünaamika Ühing ja Eesti Maaülikooli 

Mahekeskus kuuluvad ka ülemaailmsesse mahepõllumajandusorganisatsiooni IFOAM. Eesti 

Mahepõllumajanduse Sihtasutus esindab Eestit IFOAMi Euroopa Liidu grupis. 

Piimalehmadega majapidamiste arv on Euroopas ja Eestis olnud viimastel aastatel 

langustrendis, tootmine on kogunenud pigem suurtootjate kätte. Mahetehnoloogial peetavate 

piimalehmade arv vähenes aastatel 2013‒2018 21%, selle peamiseks põhjuseks oli piima 

turustuskvootide kaotamise ja Venemaa impordi-piirangutega kaasnenud piimaturu kriis 

aastatel 2015‒2016 (Eesti põllumajandus ja ... 2020:12). Kriisi ajal püsisid piima 
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kokkuostuhinnad kaks aastat madalseisus ning piimatootmise lõpetasid paljud ettevõtted, sh 

need, mis ei olnud tootmise kaasajastamiseks investeeringuid teinud. Mahepiima osatähtsus 

piima kogutoodangust aastatel 2013‒2018 on olnud 1% lähedal ning see on pigem 

langustrendis. Nende aastate jooksul on Statistikaameti andmetel vähenenud mahedalt 

peetavate lehmade arv, vähenenud mahepiima tootmine ja  selle osatähtsus (Eesti 

põllumajandus ja ... 2020:12). Arengukava „Eesti põllumajandus ja toit 2030“ peab 

mahepiimatootmise arenguks vajalikuks positiivseid näiteid suuremate karjade üleminekust 

loomade mahepidamisele (Eesti põllumajandus ja ... 2020:12). Arengut võib pidurdada 

mahepiima väike kogus, mis ei ole piisav tööstuslikuks tootmiseks. Viimasetel aastatel on 

mahepiima töötlemisel tehtud edusamme ja turule on toodud uusi mahepiimatooteid, näiteks 

MO Saaremaa mahetäispiim ja -juust ning palju on mahepiimatootmises väikekäitlejad,  samuti 

ka kitse- ja lambapiimatootjad. 

Maheteraviljatoodangu maht ja osatähtsus on Statistikaameti andmetel aastate jooksul 

kasvanud, välja arvatud aasta 2020, kui esimest korda Eesti mahetootmise ajaloos 

mahepõllumajandusmaa pind ei suurenenud, vaid veidi vähenes ja senine hoogne 

mahepõllumajandusmaa kasv peatus (Mahepõllumajanduskultuuride kasvupind ... 2022). 

Tagasimineku üks põhjus oli asjaolu, et uued mahetootjad ei saanud 2020. a mahetoetust 

taotleda, samuti ei saanud juba tegutsevad mahetootjad taotleda toetust 2020. a juurde tulnud 

maale (Vetemaa jt 2021:10). Samuti on maheteravilja nõudlus ja hinnad eksporditurgudel 

oluliselt langenud, varasemalt oli just see mahepõllumajandusele ülemineku üheks põhjuseks.  

 

Maheliha tootmine on aga jätkuvalt tõusuteel. Näiteks 2017. aastal 2 878 tonni liha ja 2020. 

aastal 5024 tonni liha, järsk vähenemine toimus 2019. aastal (2636t)  aga selle järgnes suur 

tõus (Sertifitseeritud maheloomakasvatus.. 2022). 2018. aastal moodustas maheliha peaaegu 

5% kogu lihatoodangust ning hinnanguliselt 25% veise-, lamba- ja kitseliha toodangust ning 

ka aastate 2012-2018 lõikes on maheliha osatähtsus lihatoodangust suurenenud (Eesti 

põllumajandus ja... 2020:36). Arvud näitavad, et eestlased peavad maheliha oma toidulaual üha 

olulisemaks. Samuti on astatel 2013‒2018 on mahedalt kasvatatava köögivilja ja maasika 

kasvupind ning viljapuu- ja marjaaedade pind suurenenud (Eesti põllumajandus ja... 2020:48).  

Toitlustusettevõtete hulgas on mahetoidu pakkujaid registreeritud vähe, kuigi mahetootjate arv 

Eestis pidevalt kasvab. 2020. aasta lõpu seisuga oli Veterinaar- ja Toiduametit (tänane 

Põllumajandus- ja Toiduamet) teavitatud 43-st mahetoitlustusega tegelevast toitlustuskohast, 

millest 28 kasutas toitlustuse ökomärki (Vetemaa jt 2021:36). 17.05.2022 seisuga on 



 11 

mahetooraine kasutamisest Eestis teavitanud 63 toitlustuskohta, sealhulgas toitlustuse 

ökomärgi kasutamise õigus on 53 toitlustuskohal (Teavitatud ja tegevusloaga... 2022).  

Paljud toitlustajad ostavad toorainet mahetootjatelt ja -töötlejatelt, kuid ei teavita kliente 

mahetoidu kasutamisest, selle põhjuseks on osalt vähene teadlikkus, sest selleks, et 

mahetoorainele tohiks viidata, tuleb täita mahepõllumajanduse seadusest tulenevaid nõudeid 

(Mikk, Sisask 2018:1). Toitlustuses on lihtne süsteem kus kogu toit ei pea olema mahedalt 

toodetud, vaid saab märgistusel näidata mahetooraine sisalduse protsenti (vt lk 7, Toitlustuse 

ökomärgid).  

Aastal 2020 esimest korda Eesti mahetootmise ajaloos mahepõllumajandusmaa pind ei 

suurenenud, vaid vähenes. Vähenemine oli küll väike, kuid senine hoogne kasv peatus. 

Tagasimineku üks põhjus oli asjaolu, et uued mahetootjad ei saanud 2020. a mahetoetust 

taotleda, samuti ei saanud juba tegutsevad mahetootjad taotleda toetust 2020. a juurde tulnud 

maale (Vetemaa jt 2021:10). Samuti on maheteravilja nõudlus ja hinnad eksporditurgudel 

oluliselt langenud, varasemalt oli just see mahepõllumajandusele ülemineku üheks põhjuseks. 

Eestis tegelevad mahepõllumajanduslike uuringutega põhiliselt Eesti Maaülikool, Eesti 

Taimekasvatuse Instituut ja Põllumajandusuuringute keskus. Alates 2012. aastast antakse 

mõneaastase vahega välja kogumikku „Teaduselt põllumajandusele“, mis sisaldab lühiartikleid 

Eestis läbiviidavatest mahepõllumajanduse teadusuuringutest. Samuti ilmub igal aastal üks 

kuni neli korda Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse poolt välja antav „Mahepõllumajanduse 

Leht“. Igal aastal peetakse Mahekonkurssi, mille raames selgitatakse parim mahetootja, parim 

mahetoit ja parim mahejook. Eestis reguleerivad mahepõllumajandust veel mitmed Eesti ja 

Euroopa Liidu programmid, määrused ja strateegiad, sellest lähemalt peatükis regulatsioon ja 

kontroll.  

Mahetoidu tarbimine Eestis on pigem tõusuteel, kuid üldiseks probleemiks Eesti 

mahetoidusektoris võib pidada mahepõllumajandusliku tootmise nõuannete ja juhiste 

puudumist ning kohalike maheteraviljatootjate raskusi turul toime tulla, kuna tava- ja mahevilja 

hinnad on ühtlustunud ja riiklikud toetused ei kata tekkivat puudujääki.  

Mahepõllumajandus maailmas COVID-19 kriisi ajal 

 
Maailma mahetoodete müügi keskmine aastane kasv oli 2020. aastal üle 11% ning 

rahvusvaheline nõudlus mahetoidu järele kipub lähiaastatel kasvama (Eberle jt 2022:3). 
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Näiteks Brasiilias, vastavalt 2020. aasta esimese poole andmetele kasvas mahetoodete müük 

riigis võrreldes eelmise aastaga 50% (Eberle jt 2022:3). Kogu mahe- ja tavatoidu müüdud 

mahtu arvestades, on Brasiilias alates 2013. aastast mahetoidu osakaal tavatoiduga võrreldes 

ligikaudu 2,5%, mis näitab seal seda tüüpi toiduainete tõhusat kasvupotentsiaali (Eberle jt 

2022:3). Praeguse seisuga on Euroopas kogu põllumajandusmaast 7,5% mahepõllumajanduslik 

ja tulevikus on oodata tõusu, samuti on mahetoodete nõudlus Euroopas järjekindlalt kasvanud 

(IFOAM. Our work in... 2021).  

 

Ka 2020. aastal, pandeemia algusaastal näitas maailma mahetoiduturg kõigi aegade suurimat 

kasvu, suurima turuosaga USA, järgnesid Saksamaa ja Prantsusmaa (IFOAM. Global organic... 

2022). Mitmed suured turud näitasid eriliselt suurt kasvu mahetoodete sektoris, näiteks 

Saksamaa turg kasvas üle 22%, kõige rohkem kulutasid mahetoidule Šveitsi tarbijad ning kõige 

suurem maheturuosa oli Taanis, mis moodustas 13% kogu toiduturust (IFOAM. Global 

organic... 2022). 

 

Ülemaailmne COVID-19 pandeemia tõi paljudes riikides kaasa märkimisväärse nõudluse 

kasvu mahetoodete järele. Pandeemia tõttu jäid inimesed koju ja hakkasid ise toitu valmistama, 

samal ajal on maailmas suureks probleemiks kliimamuutused, tervis ja keskkond, mida võib 

pidada mahetoodete jaemüüginumbrite tõusu põhjuseks (IFOAM. Global organic... 2022). 

Toitlustuses müük üldiselt langes, kuna inimesed valmistasid rohkem kodus süüa.    

 

 

1.2 Mahetootmise regulatsioon ja kontroll  

 

Üheks tarbijate motivatsiooniks on, et eeldatakse, et mahetoit on oluliselt enam kontrollitud, 

mistõttu regulatsioonid ja kontroll mõjutab nii tarbijate arvamusi, mahetoidu kuvandit ja 

usaldust mahetoodetesse ning samas ka mahetoidu pakkumist tootjate poolt.   

 

Mahepõllumajanduslikus taime- ja loomakasvatuses, saaduste töötlemisel ja turustamisel on  

nõuded ühtsed kogu Euroopa Liidus. Valdkonda reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja 

mahepõllumajanduslike toodete märgistamist, seda koos rakendusaktidega, milles on 
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sõnastatud mahepõllumajanduse põhimõtted ja detailsed nõuded (Põllumajandus ja..., 

Mahepõllumajandus 2022). Lisaks Euroopa Liidu seadustele reguleerivad Eestis 

mahepõllumajandust mahepõllumajanduse seadus ja selle rakendusaktid, milles täpsustatakse 

põhiliselt kontrolli ja märgistamisega seotut, Eesti õigusaktides on eraldi reguleeritud küülikute 

ja vuttide kasvatus ning mahetoitlustamine (Vetemaa jt 2021:42). Mahetoitlustamine ei ole 

Euroopa Liidu määruses reguleeritud vaid see on jäetud iga riigi enda reglementeerida.  

 

2014. aastal käivitus Euroopa Liidu mahepõllumajanduse õiguslik reform, mille tulemusena 

võeti 2018. aastal vastu uus mahepõllumajanduse määrus (EL) 2018/848, mis rakendus koos 

kaasnevate õigusaktidega 1. jaanuaril 2022 (Vetemaa jt 2021:42). Kuni selle ajani kehtis 

eelmine, Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) 834/2007. Uue, sel aastal kehtima hakanud määruse, 

peamised eesmärgid on tarbija usalduse tagamine, lihtsamad ja selgemad nõuded, erisuste 

lõpetamine nõuetest, kontrollsüsteemi harmoniseerumine ja integreerumine ametliku kontrolli 

määrusesse ning impordirežiimi muutmine (Ruberg 2021). Uued mahepõllumajanduse nõuded 

on seotud ka Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa Liidu elurikkuse strateegia ja Euroopa 

Liidu „Talust taldrikule“ strateegiaga, täitmaks nende eesmärke. Näiteks „Talust taldrikule“ 

„Farm to fork“ (inglise keeles) strateegia üks eesmärke on Euroopas haritava 

mahepõllumajandusmaa osakaalu jõudmine vähemalt 25% ni (Farm to fork... 2020:10). 

Statistikaamet näitab mahepõllumajanduskultuuride kasvupinda kokku 220 796 ha ehk see on 

22% kogu Eesti põllumajandusmaast (Statistikaamet. Mahepõllumajanduskultuuride... 2022).  

Eestis reguleerivad mahepõllumajandust veel mitmed Eesti ja Euroopa Liidu programmid, 

määrused ja strateegiad. Näiteks:  

• Eesti toidusektori ekspordi edendamise tegevuskava 2019–2022. Dokument, mis 

annab juhised Eesti toidusektori ekspordivõime kasvu toetavate tegevuste ellu 

rakendamiseks.  

• Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018-2021. Programmi eesmärk on muuta 

mahemajandus arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti 

ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua eeldused uute töökohtade 

tekkeks (Maaleuministeerium, Eesti mahemajanduse...:2021). 

• Mahemajanduse teadmussiirde programm 2021-2023. Toimub põllumajanduse, 

toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi raames. 

Mahepõllumajanduslik eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks. 
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• Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030. Arengukava luua 

valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle 

rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.  

• Eesti põllumajandus ja toit 2030. Arengukava. Nelja põllumajandussektori 

põhivaldkonna – piimasektor, teraviljasektor, lihasektor ja aiandussektor – ja 

nendega seotud töötleva tööstuse arengukava aastateks 2020–2030. On aluseks 

sektori ettevõtete esindamisel riigi strateegiliste ja rakenduslike dokumentide ning 

kavade koostamisel 

 

Mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustuse saamiseks tuleb ettevõttel esitada 

Põllumajandus- ja Toiduametile taotlus ja sinna juurde kuuluvad dokumendid ning tasuda 

riigilõiv ning seda tuleb tasuda igal aastal kui mahemärkidega toodete töötlemist jätkatakse 

(Abiks väiketöötlejatele... 2021:26). Mahepõllumajanduse nõudeid tuleb täita taotluse 

esimesest päevast alates ja ettevõte peab olema ka tunnustatud juhul, kui kasutab 

mahepõllumajandusele viitamist vaid toote koostisosade loetelus (Abiks väiketöötlejatele... 

2021:27). Esmane kontroll tehakse Põllumajandus ja -Toiduameti poolt alates taotluse 

esitamise kuupäevast 60 tööpäeva jooksul ja otsus tunnustamise kohta tehakse 30 päeva jooksul 

esmase kontrolli tegemisest alates (Mahepõllumajanduse seadus 2022, § 7, lg 1). Tunnustatud 

ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse (Vetemaa jt 2021:42). Tunnustatud ettevõtte 

kohta järgmise tunnustamise või sellest keeldumise otsustab Põllumajandus ja -Toiduamet 

omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal järelevalve tulemuste 

alusel (Mahepõllumajanduse seadus 2022, § 7, lg 5). Mahepõllumajandusettevõte peab 

pidevalt esitama Põllumajandus ja -Toiduametile nõutud andmeid ja täitma kõiki seadusega 

ettenähtud nõudmisi, nende tegematajätmine võib samuti olla aluseks tunnustuse äravõtmiseks. 

Mahetoitlustusettevõte ei pea olema tunnustatud, piisab vaid teavitamisest (Vetemaa jt 

2021:42).  

Mahepõllunduse nõuete täitmist kontrollitakse põhjalikult kas eraõiguslike või riiklike 

järelevalveasutuste poolt ning erinevalt teistest Euroopa riikidest, kehtib Eestis riiklik 

kontrollsüsteem (Maheklubi: järelevalve, 2022). Kuni 2020. aasta lõpuni kontrollis 

põllumajandustootjaid Põllumajandusamet, toidu ja sööda töötlejaid, turustajaid (sh import) ja 

toitlustajaid kontrollis Veterinaar- ja Toiduamet, 1. jaanuarist 2021 need ametid ühinesid 

Põllumajandus- ja Toiduametiks ning kogu mahekontroll on nimetatud ameti haldusalas 

(Vetemaa jt 2021:42). Pärast tunnustamist kontrollitakse maheettevõtteid vähemalt üks kord 
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aastas. Lisaks toimuvad riskipõhised etteteatamata kontrollid ning toodangust võetakse 

kontrollproove (Vetemaa jt 2021:42), nende ettevõtete valim koostatakse riskianalüüsil 

arvestades näiteks ettevõtte tootmismahtu, eelneval aastal tuvastatud rikkumisi ja nende 

tõsidust, aga ka toodete vahetussemineku ohtu (Abiks väiketöötlejatele... 2021:33). 

Mahenõuetele vastavuse kontrolli eest järelevalvetasu ei võeta, kuna ettevõtja on juba tasunud 

riigilõivu, kuid kui sama kontrolli käigus hinnatakse ka toiduseaduse nõuete täitmist siis 

toiduseaduse kontrolli eest võetakse järelevalvetasu (Abiks väiketöötlejatele... 2021:33). Kui 

avastatakse nõuete rikkumine, on võimalik teha ettekirjutus, määrata sunniraha, keelata toodete 

mahedana märgistamine, nõuda üleminekuaja uuesti alustamist või tunnistada ettevõtte 

tunnustamise otsus kehtetuks (Vetemaa jt 2021:42).  

 

Eestis on võimalik taotleda mahepõllumajandusele ülemineku toetust ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetust mahepõllumajandusliku tootmise ning sellega 

seonduvate tegevuste eest järjepidevalt viie järjestikuse aasta jooksul toetusõiguslikul maal, 

seda nimetatakse ka kohustuseperioodiks, millest esimesed kaks aastat makstakse 

üleminekutoetust ja järgmised kolm aastat mahepõllumajandusega jätkamise toetust 

(Mahepõllumajandusele ülemineku..., §2). Viieaastast kohustust on edasi võimalik pikendada 

ühe aasta võrra igal aastal.  

 

 

1.3 Mahetoodangu märgistamine 

 

Oluliseks teemaks mahetoidu ostukäitumise uurimisel on mahetoidu märgistamine, kuna see 

on üks viis, kuidas tarbija saab kiiresti kindlaks teha, et tegemist on mahetootega. Selles 

peatükis on lühidalt juttu, mis tingimustel tootja mahemärke kasutada saab.  

Isikul, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ning vastab 

kehtivatele nõuetele, on õigus toidu või toote märgistusel viidata selle 

mahepõllumajanduslikule päritolule (Maaeluministeerium. Märgistamine, 2021:1). Selleks, et 

kasutada mahetoodangu märgistust, peavad ettevõtte saadused olema kasvatatud 

mahepõllumajandusele ülemineku aja läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud 
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loomadelt. Mahetoote märgistusel ja reklaamil võib kasutada mõisteid "mahe" ja "öko" või 

nende tuletisi (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline") (Maheklubi: mahetoidu..., 2022). 

Sellise toidu müügipakendi märgistusel on tootja kohustatud kasutama Euroopa Liidu 

mahetoodete logo (Joonis 1) (Mahetoidu märgistamise ... 2021). Lisaks võib toote märgistusel 

kasutada Eesti ökomärki (Abiks väiketöötlejatele... 2021:21) (Joonis 2) (Abiks 

väiketöötlejatele... 2021:23). Logo kasutamise loob mahetoodetele ühtse identiteedi ja tarbijal 

on mahetooteid lihtne turul ära tunda.  

  

Joonis 1. Euroopa Liidu mahepõllumajanduse logo. (Euroopa Komisjon 2022).  

 

 

Joonis 2. Eesti siseriiklik mahepõllumajandusele viitav märk ehk ökomärk. (Abiks 

väiketöötlejatele... 2021:23).  

 

Mõlema märgistuse logo peab olema seadusega määratud originaalvärvis ja kui toote märgistus 

on mustvalge siis on lubatud ka märke kasutada mustvalgetena.  

Mahepõllundusele viitavaid mõisteid ega logo ei tohi kasutada kui toode ei vasta 

mahepõllumajanduse nõuetele. Mahepõllumajanduse logo kasutamist ei lubata 

mahepõllumajandusele üleminekujärgus olevate toodete märgistuses või selliste töödeldud 
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toiduainete puhul, mille põllumajanduslik päritolu koostisosades jääb mahepõllumajanduslike 

koostisosade osakaal alla 95 % (Euroopa Parlamendi ja... 2018/848:37). Samuti juhul, kui vaid 

osade koostisosade juures on viide mahepõllumajandusele. Ehk mahemärgistust on lubatud 

kasutada juhul, kui töödeldud toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit 

mahepõllumajandusest (Maheklubi: mahetoidu... 2022).  

Kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema lisaks nõutud Euroopa Liidu 

mahelogoga samal vaateväljal Põllumajandus ja -toiduameti koodnumber EE-ÖKO-03 ja selle 

koodi all peab olema tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha kohta ehk 

päritolutähis  (Abiks väiketöötlejatele... 2021:21) (Joonis 3). Olenevalt tooraine päritolust tuleb 

kasutada päritolutähist "Eesti põllumajandus", "ELi põllumajandus", "ELi-väline 

põllumajandus või "ELi-sisene/-väline põllumajandus" (Põllumajandus ja.. 2021). 

 

 

Joonis 3. Näide Euroopa Liidu mahelogost koos kohustuslike tähistega (Abiks 

väiketöötlejatele... 2021:22). 

 

Kui töödeldud toidus on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%, ei või 

mahepõllumajandusele toote müüginimetuses viidata ega kasutada mahemärke. On lubatud 

kasutada viidet mahepõllumajandusele koostisosa juures koostisosade loetelus, seal tuleb 

märkida mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent üldkogusest (Põllumajandus ja.. 

2021). Pakendil peab olema märgistusel järelevalveasutuse ehk Põllumajandus ja -Toiduameti 

koodnumber EE-ÖKO-03 (Abiks väiketöötlejatele... 2021:24). . Sel juhul ei ole lubatud 

kasutada Euroopa Liidu mahelogo ega Eesti riiklikku ökomärki (Abiks väiketöötlejatele... 

2021:24). 

Toitlustusettevõtted võivad kasutada toitlustuse ökomärki (Joonis 4), kui seal valmistatakse 

mahepõllumajanduslikku toitu või mahepõllumajanduslikke koostisi sisaldavat toitu ning 

sellest on teatatud Põllumajandus ja -Toiduametit ning mahetoodete osakaal peab sel juhul 
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olema ühes kuus vähemalt 20%, seda siis kas maksumuse või koguse poolest (Mahetoidu 

märgistamise... 2021:5). Sel puhul on keelatud kasutada Euroopa Liidu ökomärki ja Eesti 

ökomärki.  

 

Joonis 4. Toitlustuse ökomärgid (Mahetoidu märgistamise... 2021:6).  

 

 

1.4 Mahetoodete turundus ja teavitus 

 

Sisuliselt mõjutab tarbijate ostukäitumist oluliselt mahetoidu turundus ja teavitustegevused, 

sealhulgas, mis on põhiline sõnum, millega mahetoitu turundatakse. Küsimuse, miks on 

mahetootmine vajalik, on teavitustegvustes põhirõhk sellel, et mahepõllumajandus on 

tootmisviis, kus keemilisi taimekaitsevahendeid ei kasutata ning suur rõhk on keskkonnahoiul 

ja ökoloogilisel tasakaalul, sarnast definitsiooni rõhutatakse väga palju. Eesti Põllumajandus 

Kaubanduskoja 2021. aasta Maheturu aastakonverentsil toodi välja probleem, kus 

dokumentides ei pöörata tähelepanu, et mahetootmise suur eesmärk on inimese tervis 

(Maheturu... 2021). Ka turustus- ja teavitustööl tuleks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata 

mahetoidu tervislikkusele.  

Ohvril jt on koostanud trükise „Mahetoidu turundus“, kus on toodud konkreetsed ja selged 

mahetoidu müügiargumendid (Ohvril jt 2016:6):  

• Mahetoit on tervisele kasulik 

• Mahetoidul on suurem toiteväärtus 

• Mahetoit ei sisalda kunstlikke lisaaineid 

• Mahepiim, -liha ja -munad on pärit õnnelikelt loomadelt 
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• Mahetootmine on keskkonnasõbralik ja toetab elurikkust 

• Mahetoit lõhnab ja maitseb hästi 

Mahetoidu turustamiseks on erinevaid võimalusi: otsemüük, müük vahendajate kaudu 

töötlejatele, jaekaubandusele, restoranidele ja toitlustusasutustele, kasutatakse veel „otse 

tootjalt tarbijale süsteemi“ – OTT, müük ja kuulutused sotsiaalmeedias ning tehakse 

kaubaringe. Just viimastel aastatel on suurenenud erinevate müügikanalite kasutamine, nii 

tootjate kui ostjate poolt, eelkõige e-poe müük ja kojuvedu. COVID-19 algus ja selle mõju on 

pannud mahetootjaid ja -töötlejaid avama oma e-poodi ja tegelema otse kliendile kojumüügiga 

(Vetemaa jt 2020:38).  

2016 aasta andmete järgi turustatakse mahetooteid Eestis umbes 200 kaupluses, millest ligi 40 

on spetsialiseerunud mahe- ehk ökopoed ja loodustoodete poed, mille kaudu müüakse ka suur 

osa mahetoodetest (Ohvril jt 2016:15). Ka „Mahepõllumajandus Eestis 2020“ järgi on 

mahetoiduga kauplevaid spetsialiseerunud poode ligi 40, neist pooled Tallinnas ja Harjumaal 

(Vetemaa jt 2021:38). Seega suurem osa mahetooteid müüakse Tallinnas. Suurimad 

edasimüüjad on Ökosahver, Biomarket ja Rimi oma „Talu toidab“ riiulitega (Maheturu... 

2021). Uuringud ja tarbimise trendid näitavad, et paljud tarbijad eelistavad mahetoitu osta 

suurest toidupoest, sest sealsed tingimused ja võimalused (asukoht, ligipääsetavus 

ühistranspordiga, parkimine, lahtiolekuaeg, toidu- ja tööstuskaupade valik jms) vastavad nende 

ostumugavusele (Ohvril jt 2016:15).  

Mahetoodete hind poes on tavatoodete omast kallim. Selle põhjusteks on nii tooraine tootmisel 

kohati oluliselt madalam saagikus kui ka tõsiasi, et suurem osa töödeldud mahetooteid 

valmistatakse väikestes, paljudel juhtudel käsitöönduslikes ettevõtetes ja seetõttu ei saagi 

tootmise omahind olla masstootmisega sarnane (Ohvril jt 2016:17). Tihti jääb see suurimaks 

põhjuseks kliendile poes valiku tegemisel, tavatoit on reeglina odavam.  

Eestis on mitmeid organisatsioone, mis tegelevad teavitustööga. Infot jagavad Põllumajandus- 

ja Toiduamet, Maaeluministeerium, Bioneer – infoportaal, mis edendab keskkonnateadlikkust, 

Maheklubi.ee – maheinfot koondav koduleht, Organic Estonia – ühisturundusplatvorm toodete 

turundamiseks eksporditurgudel. Veel tegelevad teavitustööga SA Eesti Maaülikooli 

Mahekeskus ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus. Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus 

esindab Eestit ka ülemaailmse mahepõllundusorganisatsiooni IFOAMi (Organics 

International)  Euroopa Liidu grupis. Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus on algatanud ja 
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ellu viinud erinevaid mahepõllumajandusega seotud nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi 

projekte koolituse, info edastamise, koostöö ja mahepõllumajanduse promo alal, projektide 

finantseerijateks on olnud Põllumajandusministeerium/Maaeluministeerium, 

Keskkonnainvesteeringute Keskus, PRIA, ELi programmid jm (Maheklubi: Eesti 

Mahepõllumajanduse.. 2022). Samuti on turustus- ja teavitustöö roll kohalikel 

maheettevõtjatel.  

Praegu on kehtiv „Mahemajanduse teadmussiirde programm 2021-2023“, mille tegevused 

toimuvad põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi 

raames (Maheklubi: Mahemajanduse...), mille eesmärgiks omakorda on vastavalt Eesti 

põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele 

korraldada teadmussiirde tegevusi, tehes seda erinevaid pooli kaasates nii otsustusprotsessis, 

kui tegevuste elluviimisel (MES nõuandeteenistus: Põllumajanduse...). Mahemajanduse 

valdkonna tegevused katavad kõiki taime- ja loomakasvatuse valdkondi, lisaks toimuvad 

tegevused üldisematel mahemajanduse teemadel (Maheklubi: Mahemajanduse...).  

 

 

1.5 Mahetoit ja tervis  

 

Mahetoitu seostataksegi pigem tervisliku toitumisega, kuna mahemärgisega tooted on rohkem 

kontrollitud ja taimekaitsevahendite jääkide vabad, seega saab olla kindlam, et organismi 

mürkaineid ei jõua. Mahetoidu mõju tervisele on uuritud rohkem katseloomadel, näiteks hiirtel, 

rottidel, kanadel, jänestel ja sigadel ning kui neil on valida tava- ja mahetoidu vahel siis 

eelistavad loomad mahetoitu (Matt jt 2011:11). Tavapõllumajandusliku toidu tootmises on 

üldjuhul kasutatud pestitsiide, mis hoiavad kahjurid ja haigused taimest eemal. Selleks, et hoida 

pestitsiidide kasutamine ja jääkide tase toidus kontrolli all, on kasutusel maksimaalse jääkide 

taseme süsteem (Maximum Residue Level – MRL). See tähendab, et jääkide osakaalu alla 

MRL piiri loetakse inimesele ohutuks. Euroopa Liitu saabuvaid puu- ja köögivilju 

kontrollitakse tootjariigis kohapeal, Euroopa Liidu välispiiril toodete sissetoomisel ning 

liikmesriigis pärast kauba saabumist tehakse kontrolle hulgi- või jaekaubandusettevõttes, lisaks 

võib iga liikmesriik teha lisakontrolle (Maaeluministeerium: taimekaitsevahendite... 2021). Üle 

normi leitavad toiduained eemaldatakse turult. On teada ja kahtlustatakse, et isegi väikestes 
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kogustes põhjustavad pestitsiidid mitmeid terviseprobleeme, näiteks kaasasündinud defekte 

või kasvajaid (Matt jt 2011:11).  

 

Ühes Hollandis tehtud uuringus hinnati mahepiima ja mahepiimatoodete tarbimise mõju 2700 

imiku ja nende emade tervisele ning selle tulemused näitasid, et regulaarselt mahepiima ja -

tooteid tarbinud emade rinnapiimas oli rohkem konjugeeritud linoolhapet (CLA) ning nende 

lastel vähem nahahaiguseid ja allergiaid (Mahetoit... 2015:16). Konjugeeritud linoolhapet 

leidub looduslikul viisil näiteks taimsetes õlides, piimatoodetes ja veiselihas, see tagab kehas 

optimaalse rakustruktuuri, toetab immuunsüsteemi ja käitub kehas antioksüdandina, samuti 

tõstab toidust omastatava energia efektiivsust. Sarnaseid uuringuid on tehtud veel, tulemusteks 

normaalne kehakaal ja vähem allergiaid, veel seostatakse pestitsiidide negatiivset mõju 

meessuguhormoonidele ja seemnerakkude eluvõimele (Mahetoit... 2015:16). Paljud uuringud 

seostavad just allergiate tekkimist pestitsiidijääkidega toidu tarbimisel. Ka Matt jt loetlevad 

2011. aastal välja antud raportis erinevaid haiguseid, mida just pestitsiididega saastunud toit 

võib olla tekitanud, näiteks lootekahjustused, perifeerse- ja kesknärvisüsteemi häired, ADHD, 

samuti eelnevast uuringust välja toodud kasvajaid, ka ebasoodne mõju immuun- ja 

hormonaalsüsteemile ning meessuguhormoonide hulga muutused (Matt jt 2011:24). Ehk sellest 

loetelust võib välja lugeda hulga probleeme, sealhulgas viljatus. Paljud pestitsiidid on 

inimhormoonidele sarnase keemilise struktuuriga, näiteks nonüülfenooliefekt, mis on mitme 

pestitsiidi kooslus, on väga sarnane östrogeeniga, seega naistel, kes tarbivad nonüülfenooli 

sisaldavaid tooteid, võib reproduktiivtsükkel olla häiritud, kuna ühend eemaldab osaliselt 

östrogeeni ainevahetusprotsessidest (Matt jt 2011:24).  

 

Tavatootjad annavad toitaineid mulda mineraalväetistega, mis sisaldavad lämmastikku, fosforit 

ja kaaliumi kuid tihti ei suuda kultuurtaimed mulda kantud mineraalväetisi ära tarbida ning 

tulemuseks on keskkonnareostus. Mineraalväetised häirivad mullaelustikku ja vähendavad 

taimede vastupanuvõimet haigustele ja kahjuritele, samuti võivad suurendada mulla 

happelisust. Liigne ja mitteoskuslik väetamine mõjutab keskkonda negatiivselt, avaldudes 

mullaomaduste ja taimekasvatussaaduste kvaliteedi halvenemises ning pinna- ja põhjavee 

reostusriski suurenemises (Kanger jt 2014:9). See on tavapõllumajanduse suur murekoht, kus 

kasutatakse väetisi ja kahjuritõrjevahendeid ning antibiootikume loomadele tihti mitte 

vajadusele põhinedes. Nii kanduvad kahjulikud ained läbi toidu inimese kehasse võivad 

akumuleeruda, kuna keha ei suuda neist ise vabaneda. Sama ei kao taimekaitsevahendid 

keskkonnast. Euroopa pestitsiidijääkide seireandmeid näitavad, et mitmete jääkidega proovide 
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osakaal suureneb pidevalt toimega (Mahe ja tavatoidu... 2011:15)  ning suureks probleemiks 

on taimede resistentsus pestitsiididele, see sunnib tootjaid välja töötama uusi keemilisi 

ühendeid, mis taimedel toimiksid ning see omakorda suurendab ohtu inimeste ja loomade 

tervisele, kuna saab tekkima pestitsiidide „kokteil“ ja uuringuid, kuidas see organismile mõjub 

ei ole palju tehtud ja see ajaperiood peaks olema piisavalt pikk, et adekvaatseid andmeid saada. 

Kuna on teada pestitsiidide kahjulikud omadused tervisele siis on selge, et nende laiem 

kasutamine on veelgi kahjulikum nii inimeste ja loomade tervisele kui keskkonnale.  

 

Uuringud, mida on käsitlenud Matt jt 2011. aastal „Tava ja mahetoidu raportis“, näitavad, et 

mahepõllumajanduslikud taimsed saadused sisaldavad üldiselt rohkem C-vitamiini ja 

fenoolseid ühendeid (Matt jt 2011:46). Fenoolsete ühendite ülesandeks taimes on kaitsta selle 

kudesid UV-kiirguse ja erinevate patogeenide kahjustuste eest, toimida antioksüdantidena, 

meelitada erksate värvitoonide abil ligi tolmeldajaid või seemnete laialikandjaid ning nende 

hulgas on kibeda ja magusa maitsega ühendeid (Anton, Püssa 2015:109). Seega on õige kui 

öeldakse, et mahedalt kasvatatud toit näeb taldrikul parem välja ja toidu maitseomadused on 

paremad võrreldes tavapõllumajandusest tulnud toiduga. Mitmed uuringud kinnitavad, et 

potentsiaalselt antioksüdandina toimivad fenoolid mõjuvad kasulikult südametööle ja 

närvisüsteemile, võivad leevendada kemikaalide mõju ning olla vähivastase toimega (Mahe ja 

tavatoidu... 2011:30). Paljudes tava- ja mahe puu- ja köögivilja võrdlevates uuringutes on 

fenoolsetest ühenditest uuritud polüfenoole ja nende üheks rühmaks olevaid flavonoide ning 

on leitud, et flavonoidide osakaal on mahetoidus oluliselt kõrgem (Mahe ja tavatoidu... 

2011:31). Flavonoidid on tugevad antioksüdandid, vastutavad organismis paljude 

funktsioonide eest, nad on metalle siduva toimega, aitavad kaasa vabade radikaalide 

neutraliseerimisele, pidurdades vähi arengut, aitavad võidelda arteroskleroosiga, vähendavad 

rasvumise riski, tugevdavad veresoonte seinu, ennetavad väiksemaid veritsusi ja verehüüvete 

teket ning vähendavad seeläbi insuldi riski, suurendavad C-vitamiini efektiivsust, ennetavad 

teatud bakteriaalseid- ja viirusinfektsioone (Mahe ja tavatoidu... 2011:31). Seega tarbides 

mahedalt kasvatatud puu- ja köögivilju saab inimene hoida oma tervise tugevana, eelkõige 

hoiab see immuunsüsteemi kaitsevõime kõrgel. 2011. aastal tehtud „Mahe ja tavatoidu 

kvaliteedi raporti“ järgi ei esine mahe ja tava teraviljatoodete puhul suuri erinevusi, 

tähelepanuväärne on, et maheteravili sisaldab võrreldes tavateraviljaga proteiini vähem, kuid 

on kõrgema kvaliteediga (Mahe ja tavatoidu... 2011:40).  
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Piimast on juba ka eelnevalt juttu olnud. Ka „Mahe ja tavatoidu kvaliteedi raport“ ütleb, et 

tervislike polüküllastumata rasvhapete sisaldus kõrgem tavapiimast, samuti on raportis 

märgitud, et mahepiimas on leitud rohkem antioksüdante, eriti E-vitamiini ja karotenoide 

rohkem (Mahe ja tavatoidu... 2011:44). Uuringute tulemused on suuresti sõltuvad loomadele 

kättesaadavast toidust ja söötmise metoodikast. 

 

Erinevad uuringud liha kohta on näidanud, et mahepõllumajanduslikult toodetud liha sisaldab 

rohkem oomega-3 rasvhappeid, on parema mahlakuse ja maitsega, lisaks on liha toiteväärtus 

oluliselt kõrgem, kuna söödaratsioonis domineerivad rohumaasöödad (Mahe ja tavatoidu... 

2011:55).  

 

 

1.6 Tarbija mahetoidu ostukäitumist mõjutavad tegurid 

 

Keskkonnasäästlik mõtteviis ja tervisliku toidu tarbimine peaks olema tänases maailmas iga 

hetkega aina olulisem ja kuna mahetoidu tarbimine just seda on, siis on oluline teada tarbijate 

arvamusi sel teemal.  Mis on positiivne, miks tarbitakse, mis on põhilised toidukaubad  ja 

millistest ostukanalistest ning mis on negatiivne, miks ei tarbita, mis ei ole informatsiooni ja 

mis on mahetoidu tarbimise takistusteks.  

 

Ran jt uurisid tarbijate käitumuslikku lähenemist nende otsuste tegemise mõistmiseks, uuringu 

tulemustest saab lugeda, et 47% vastanutest väitis, et tunnevad end mingil määral hästi, kui 

ostavad ainult või enamasti mahetoitu või keskkonnasäästlikult toodetud toitu (Ran jt 

2022:647). Siit võib järeldada, et mahetoidu ostmine tekitab inimestes hea, turvalise tunde. 

Samas uuringus vastas ligi 40% küsitletutest, et neil on infot toidu keskkonnamõjude kohta 

raske mõista. Ja oluline on mainida, et rohkem kui pooled vastanutest teatasid, et muutsid toidu 

ostmise otsust kui said teada, et nende esmasel valikul oli negatiivne keskkonnamõju. (Ran jt 

2022:647) Siit saab järeldada, et tarbija lõplik ostuotsus on mõjutatud tarbija 

keskkonnateadlikkusest. Mida teadlikum on tarbija toidutootmisega kaasnevatest 

keskkonnamõjudest, seda targemaid valikuid ta toitu valides sooritab. 

 

Arutelud säästva tarbimise üle ühiskonnas on kasvanud ja puudutavad selliste toodete ja 

teenuste tarbimist või kasutamist, mis vastavad inimeste ootustele põhivajadustele ja 
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elukvaliteedile, vähendades loodusvarade, mürgiste materjalide kasutamist ja saasteainete 

heitkoguseid tulevaste põlvkondade jaoks. Mahepõllumajandus mitte ainult ei säästa 

keskkonda säästva tarbimise kaudu, vaid toodab kvaliteetset pestitsiididevaba ja tervislikumat 

toitu, mis aitab vältida tavatoidu kemikaalide allaneelamisega seotud haigusi, mille üldiseks 

tulemuseks on suurem tarbijate heaolu. (Eberle jt 2022:3) 

 

Ka Rana ja Paul (2017:157) oma uurimistöös ütlevad, et teadlikumad tarbijad usuvad 

mahetoidu tarbimise eelistesse, lisaks keskkonna kaitsmisele ja inimeste elustiili 

parandamisele, need hüved suunavad inimest tervislikumale tarbimisele, võimaldavad 

tervislikumat elustiili, seega tarbimisharjumused muutuvad ning mõjutavad ostu ja tarbimise 

otsust. Samas uuringus on kirjeldatud, kuidas nõudlusel ja tarnetõketel võib olla negatiivne 

mõju tarbija suhtumisel mahetoitu (Rana, Paul 2017:159). Venemaa linnades tehtud uuringu 

kohaselt leiti, et mahetoidu tarbimist motiveerib isiklik heaolu rohkem kui sotsiaalsed- või 

keskkonnaprobleemid (Rana, Paul 2017:159). Samuti Rana ja Pauli uuringus väidetakse, et 

mitmete uuringute põhjal on toiduohutus põhimotivaator mahetoidu tarbimise suurenemisel 

(Rana, Paul 2017:160). Ehk taas saab tõmmata paralleele mahetoidu ja toidu tarbimise 

turvalisuse vahel, kuna mahetoit ei sisalda pestitsiide ega kemikaale, mis võiksid organismile 

kahjulikud olla.  

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 2020. aastal koostatud uuring „Eesti elanike toidukaupade 

ostueelistused ja hoiakud“ ütleb, et elanikud määratlevad mahetoiduna kõige sagedamini (76% 

vastanuist) ise kasvatatud, ilma sünteetiliste väetisteta ja taimekaitsevahenditeta puhast toitu  

(Eesti elanike... 2020:71). Võrreldes 2018. aastaga on suurenenud nende tarbijate hulk, kes 

peavad mahetoiduks tunnustatud mahetootjatelt ostetud toitu ning poest ostetud öko- või 

mahemärgistusega toitu (Eesti elanike... 2020:71). Samuti nähtub sellest uuringust, et 

mahetoidu tarbimine on võrreldes 2018. aastaga vähenenud peamiselt just kõrge hinna tõttu. 

Peaaegu pooled vastajatest märkisid, et ei tunnetanud mahetoidu ja ökomärgistuseta tavatoidu 

erinevust ega ostnud sel põhjusel mahetoitu. Uuringu tulemustes on peamiseks mahetoidu 

ostmise põhjuseks selle tervislikkus – 60% vastanutest arvas nii, seda just eriti noorte 18-

29aastaste hulgas. Kõige enam osteti mahedalt toodetud kanamune, köögivilju ja mett  ning 

populaarsemad ostukohad olid suured poeketid (Eesti elanike... 2020:78). 

Murphy jt (2022) toovad välja oma artiklis „Tarbijate usaldus mahetoidu ja mahesertifikaatide 

vastu neljas Euroopa riigis“ asjaolu, et pettused mahetoidu tootmise juures on suurenenud, 
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kuna tarbijad on nõus maksma rohkem keskkonnamõjude vähendamise eest, jätkusuutlikkuse 

parandamise eest ja nad soovivad kõrgemaid loomade heaolustandardeid. Tarbijal on üsna 

raske vahet teha mahe- ja tavatoidu vahel, seega põhineb mahetoidu tarbimine suuresti 

usaldusel. Antud uuringus käsitletud riigid olid Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia ja Poola. 

Esimesed kaks neist hästiarenenud mahetootjariigid, kuid neidki on tabanud mitmeid suuri 

skandaale, millest tarbijal on tekkinud usaldamatus. Nendest riikidest on suurim usalduse tase 

Itaalias, kus usaldus organisatsioonide ja toodete suhtes oli kõrge. (Murphy jt 2022) 

2020. aastal alanud COVID-19 pandeemia mõju mahetoidu tarbimisele Hiinas uurinud 

Ghufran jt (2022:1) jõudsid tulemuseni, et Hiina elanike mahetoidu tarbimise kavatsuse on 

oluliselt tõusnud alates pandeemia algusest, mahetoodete turg Hiinas on alguse saanud 1990-

datel.  

Wojciechowska-Solis jt on võrrelnud Poola ja Suurbritannia tarbijate ostukäitumist mahetoidu 

turul COVID-19 pandeemia ajal (Wojciechowska-Solis jt 2022). Tulemused viitavad, et 

nooremad tarbijad pööravad erilist tähelepanu tarbitava toidu värskusele ja kvaliteedile, mure 

tervise pärast ja soov tarbida parima kvaliteediga tooteid olid peamised motivaatorid ostmaks 

mahetoitu (Wojciechowska-Solis jt 2022:1). Kõige sagedamini ostetud mahetooted olid 

köögiviljad ja puuviljad, munad, piimatooted, liha ja lihatooted (Wojciechowska-Solis jt 

2022:1).  

Wojciechowska-Solis jt (2022:1) järgi saavad noored mahetoodete kohta informatsiooni 

eelkõige ekspertidelt, järgmiseks pereliikmetelt, sotsiaalmeediast ja organisatsioonide 

kodulehtedelt. Viimastel aastatel on inimesed üha rohkem mures looduskeskkonna 

halvenemise pärast ja nende enda tervisliku seisundi pärast ning see mure on toonud kaasa 

muutuse nende inimeste käitumises, kes otsivad alternatiive tavapäraste toiduainete 

tarbimisele. Juba enne COVID-19 pandeemiat oli märgata muret keskkonna ja säästva arengu 

pärast. COVID-19 pandeemia on seda protsessi veelgi kiirendanud, kuna tarbijad on hakanud 

toitu teadlikumalt ostma, valides tooteid, mis mõjutavad tervist positiivselt (Wojciechowska-

Solis jt 2022:2). Sellest võib välja lugeda, et pandeemiast tingitud tervisemure võib kaasa aidata 

mahetoidu ehk mahepõllumajanduslike meetoditega toodetud kaupade ja keemilisi lisandeid ja 

säilitusaineid kasutamata töödeldud toodete ostmise ja tarbimise suurenemisele.  

Wojciechowska-Solis jt uuringu järgi kinnitas kaks kolmandikku Suurbritannias küsitletutest, 

et on ostnud mahetoitu ning Poolas läbi viidud küsitluse kohaselt on üks kolmandik ostnud 



 26 

mahetoitu (Wojciechowska-Solis jt 2022:15). Siinkohal peab ära mainima, et Suurbritannias 

on mahetoidu turg oluliselt pikemaaegselt tegutsenud, Poola on nii öelda uus tulija 

mahetoodete turul. Samuti on Suurbritannias positiivsem suhtumine mahetoitu 

(Wojciechowska-Solis jt 2022:15).   

Peamised märksõnad, mis määravad tarbija mahetoidu ostukäitumise on eelkõige teadlikkus 

mahetoidu tervislikkusest ja võimalustest, usaldus mahetoodete ja -tootjate vastu ning hind. 

Tihti tuleb ette olukordi, kus ei teata sõnale „mahe“ tähendust anda, küsitakse mida see 

tähendab ja veel enam on levinud arvamus, kus „mahe“ tähendab seda, et on oma aias 

kasvatatud/ise kasvatatud. Väga oluline on siinkohal tarbijat harida, tutvustada Euroopa liidu 

mahelogo ja Eesti ökomärki ja üldiselt mahetoidu tervislikkusest infot jagada.  
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2. MAHETOIDU TARBIJAD EESTIS 

2.1 Materjal ja metoodika 

 

Antud töö eesmärkide täitmiseks koostati küsitlusankeet. Metoodikaks kvantitatiivne 

küsitlusuuring ja kombinatsioon mugavus- ja lumepallvalimist.  Küsitlust jagati Google Forms 

veebikeskkonnas perioodil 20.04.2022-03.05.2022. Autor levitas küsitlusankeeti põhiliselt läbi 

sotsiaalmeeida ja e-kirja teel, kutsudes inimesi vastama ja ühtlasi ankeeti edasi jagama. 

Vastavasisuline kiri saadeti Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli 

õppekorraldusspetsialistidele. Veel jagas autor ankeeti läbi tutvuste töökohtades ja 

sordiringkondades, samuti paludes neid edasi jagada. Andmete analüüsiks on kasutatud 

sagedus- ja protsentjaotusi.   

Küsitlusankeet (Lisa 1) koosnes 23-st küsimusest, mis jagunesid neljaks osaks. Esimene osa, 

küsimused 1-5 andis vastaja iseloomustuse, sugu, vanus, elukoht, haridustase ja netosissetulek 

leibkonnaliikme kohta kuus. Teine osa, küsimused 6-13, oli samuti avatud kõigile vastamiseks 

ja kujundas vastajate arvamuse mahetoidust. 13. küsimuses sai vastaja märkida, kas ta on 

viimase aasta jooksul mahetoitu tarbinud. „Jah“ vastuse korral küsimustik jätkus ning „ei“ ja 

„ei oska öelda“ vastuse korral suunati vastaja edasi 18. küsimuse juurde.  

 

Kolmas osa, küsimused 14-17, millele vastasid need, kes on mahetoitu viimase aasta jooksul 

tarbinud, kirjeldab mahetoidu tarbimise harjumusi. Neljas osa, millele vastasid kõik täitjad, 

annab ülevaate mahetoidu edaspidise tarbimise plaanide osas. Neljandas osas oli ka küsimus, 

mis andis ülevaate mahetoidu tarbimist takistatavatest teguritest.  

 

Küsitlusankeedile vastas kokku 323 inimest. Saadud andmeid töödeldi Microsoft Exceli abil ja 

joonised saadi Google Formsist vastuste põhjal loodud diagrammidest. Tulemusi võrreldi Eesti 

Konjunktuuriinstituudi poolt 2020. aastal koostatud uuringuga Eesti elanike toidukaupade 

ostueelistused ja hoiakud ning 2018. aastal koostatud Eesti Maaülikoolis Annika Anni poolt 

koostatud lõputööga ja 2018. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis Grete Erras poolt koostatud 

lõputööga. Neid tulemusi võrreldes, saame teada, mis on muutunud tarbija ostukäitumises 

viimase kahe ja viimase nelja aasta jooksul ning kas COVID-19 pandeemial on 

tarbijakäitumisele suurem mõju olnud.  
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2.2 Vastajate iseloomustus 

 

Küsitlusele vastas kokku 323 inimest neist 26,9% meessoo esindajaid ja 73,1% naissoo 

esindajaid. Kõige rohkem vastajaid oli vanuses 19-29 eluaastat, mis moodustas 53,3% 

vastanutest (Joonis 5). Järgmine suurem vanusegrupp oli 30-49 eluaastat, mis moodustas 

35,9% kogu vastanute arvust. Suurem osa vastajatest oli pärit Tartu piirkonnast (Joonis 6).  

 
Joonis 5. Küsitlusele vastanute vanuseline jaotus.  

 

 
Joonis 6. Vastajate piirkondlik jaotus.  

 

 

Piirkondade kaupa oli vastajaid kõige rohkem Tartu piirkonnast 39,9%, maapiirkonnast 24,8%, 

Tallinnast 21,7% ja muust linnast 13,6% (Joonis 6). Haridustasemelt olid enamus vastajad 

kõrgharidusega 54,5% ja kutse- või keskharidusega 43,7%, väike osa oli ka põhiharidusega 

vastajaid 1,6%. Vastajate sissetulekute näitajad oli üsna ühtlased, kõige enam oli vastanutest 

sissetulekuga 601-900 eurot ühe leibkonna kohta kuus (Joonis 7).  
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Joonis 7. Netosissetulek leibkonnaliikme kohta kuus. 

 

 

Antud valimit iseloomustab suurem naissoo esindajate osakaal, kõige enam oli vastajaid Tartu 

piirkonnast ja sissetulekute poolest olid näitajad ühtlased, mis annab meile hea keskmise 

ülevaate tarbimisharjumustest.  

 

 

2.3  Arvamused mahetoidust  

 

Küsitluses uuriti kui oluline on tarbija jaoks igapäevaselt tarbitava toidu valikul, et see oleks 

toodetud võimalikult keskkonnasõbralikult. 323 küsitluses osalenust vastas 41,5%, et see on 

nende jaoks väga oluline, 31,6% vastas, nii ja naa, vaid 13% vastas, et nende jaoks on väga 

oluline, et toit oleks toodetud keskkonnasõbralikult, 12,4% vastas, see pigem ei ole nendele 

oluline ja 1,5% vastanutest ehk 6 vastajat märkis, et see pole nende jaoks üldse mitte oluline 

(Joonis 8).  

 

 
 

Joonis 8. Kui oluline on tarbija jaoks tarbitava toidu keskkonnasõbralik tootmine.  
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Enamus vastajatele on pigem oluline, et toit oleks toodetud keskkonnasõbralikult, huvitav fakt, 

et lausa 31% vastas sellele väitele nii ja naa ja arvestatav osa 12,4% vastas pigem mitte oluline.  

Tänases muutuvas rohepöörde maailmas oleks oodanud teistsugust vastust, et see on pigem 

rohkematele oluline.  

 

Seitsmenda küsimuse „Mille poolest erineb mahetoit tavatoidust?“ juures oli mitu väidet, kus 

vastajad pidid hindama, kas nõustuvad väitega täielikult, nõustuvad osaliselt, nii ja naa, pigem 

ei nõustu või üldse ei nõustu.  

 

• Väitega „mahetoit on tervisele kasulik“ nõustus täielikult suurem enamus 47,9% 

vastajatest (Joonis 9). See on ka peamiseks põhjuseks, mis tarbija mahetoitu ostma 

läheb.  

 

 

Joonis 9. Vastuste jaotus väitele „mahetoit on tervisele kasulik“.  

 

 

• Väitega „mahetoit ei sisalda kunstlikke lisaaineid“ nõustus täielikult enamus vastajatest 

55,1%,  osaliselt nõustus 34,4% (Joonis 10).  See on väga hea märk, et enamus inimesi 

siiski nõustub täielikult või osaliselt, mahetoidu puhul on see üks olulisemaid 

argumente ja loob aluse toidu tervislikkusele.  
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Joonis 10. Vastuste jaotus väitele „mahetoit ei sisalda kunstlikke lisaaineid“.  

 

 

• Väitega „mahepiim, -liha ja -munad on pärit õnnelikelt loomadelt“ nõustus täielikult 

30,9% vastajat, osaliselt nõustus 34,4%, nii ja naa vastas 26%, pigem ei nõustu 5,8% ja 

üldse ei nõustu 2,8% (Joonis 11).  Selle vastuse puhul suurem osa nõustus, mis oli ka 

oodatav, sest mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhiline eesmärk on, et loomad 

saavad loomuomaselt käituda ja võimalikult palju õues viibida.  

 

 

Joonis 11. Vastuste jaotus väitele „mahepiim, -liha ja -munad on pärit õnnelikelt loomadelt“.  
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• Väitega „mahetootmine on keskkonnasõbralik ja toetab elurikkust“ nõustus täielikult 

43,7% vastajatest, osaliselt nõustus 37,5%, nii ja naa vastas 17%, pigem ei nõustunud 

0,9% ja üldse ei nõustu samuti 0,9% (Joonis 12). Kuna mahetootmine loob tingimused 

suuremale elurikkusele võib ka siin vastusega rahule jääda, kuna suurem enamus 

nõustus väitega.  

 

  
Joonis 12. Vastuste jaotus väitele „mahetootmine on keskkonnasõbralik ja toetab elurikkust“.  

 

 

 

• Väitega „mahetoit lõhnab ja maitseb paremini“ nõustus täielikult 26,9% vastajatest, 

osaliselt nõustus 29,4%, nii ja naa vastas 32,9%, pigem ei nõustu 9,6% (Joonis 13).  

Kõige suurem vastajate hulk on „nii ja naa“ vastanute hulgas, kuigi palju on ka 

nõustujaid. Nii ja naa vastanute suurt osa võib põhjendada, et mahetoit ei säili nii kaua 

kui tavatooted, samuti ei lisata mahetoodetele kunstlikke lõhna- ja värvaineid.  
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Joonis 13. Vastuste jaotus väitele „mahetoit lõhnab ja maitseb paremini“.  

 

 

• Väitega „mahetoodangu välimus võib olla vähem atraktiivsem“ nõustus täielikult 

25,4% vastajatest,  suurem enamus nõustus osaliselt 36,6%, nii ja naa vastas 27,2% 

(Joonis 14). Ka siin saab põhjendada vastuseid sellega, et mahetoodetele ei lisata 

kunstlikke värv- ega lõhnaaineid, samuti ei kasutata GMO-d.  

 

 

Joonis 14. Vastuste jaotus väitele „mahetoodangu välimus võib olla vähem atraktiivsem“.  
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• Väitega „mahetoit on kallim“ nõustus täielikult suurem osa vastajatest 67,8%, osaliselt 

nõustus 27,2% (Joonis 15). Antud väitega on nõustunud suurem enamus ja see on nii 

olnud läbi aastate erinevates uuringutes, mahetoidu kõrge hind on ühtlasi ka peamiseks 

takistuseks selle tarbimisel.  

 

 

Joonis 15. Vastuste jaotus väitele „mahetoit on kallim“.  

 

 

• Väitega „saagikus on väiksem“ nõustus täielikult 44,9%, osaliselt nõustus 36,5%, nii ja 

naa vastas 15,2%, pigem ei nõustu märkis 3,1% vastajatest (Joonis 16). Tõsi, kuna 

mahetoodangu puhul ei ole lubatud kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid ega-

väetisi on tõenäosus, et saagikus ei ole nii suur kui tavatoodangu puhul.  
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Joonis 16. Vastuste jaotus väitele „saagikus on väiksem“.  

 

 

• Väitega „mahetoodete säilivusaeg on lühem“ nõustus täielikult 37,5% vastajatest, 

osaliselt nõustus 37,7%, nii ja naa vastas 18,3% ja pigem ei nõustu 6,5% vastajatest 

(Joonis 17). Samuti olid tulemused oodatud, enamus siiski vastab, et säilivusaeg on 

lühem.  

 

 

Joonis 17. Vastuste jaotus väitele „mahetoodete säilivusaeg on lühem“.  

 

 

• Väitega „mahetoodete valik on väike“ nõustus 20,43% vastajatest, osaliselt nõustus 

suurem enamus 32,4%, nii ja naa vastas 26,3%, pigem ei nõustu 10% ja üldse ei nõustu 
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1,9% vastajatest (Joonis 18). Mahetoodete valik Eestis pigem suureneb, on tekkinud 

väiksemaid mahetoidu kauplusi ja ka suured poeketid võtavad üha rohkem mahetooteid 

müügile, kuid siis on mahekaupu võrreldes tavatoodetega rohkem.  

 

 

Joonis 19. Vastuste jaotus väitele „mahetoodete valik on väike“.  

 

 

• Väitega „mahetoodete kättesaadavus on piiratud“ nõustus täielikult 22,6% vastajatest, 

suurem enamus nõustus osaliselt 38%, nii ja naa vastas 28,2%, pigem ei nõustu 10% ja 

üldse ei nõustu 2,2% vastanutest (Joonis 20) . Maapiirkonnast võib olla oluliselt raskem 

mahetooteid kätte saada, kui just kohalikku mahetootjat lähedal ei ole. Suurematesse 

linnadesse on juba tekkinud mahekauplused, kus on ka valik suurem. Viimastel aastatel 

ja ka COVID-19 pandeemia ajendil on tekkinud palju veebipoode, kus on võimalik 

kaup kullerteenusega koju tuua.  
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Joonis 20. Vastuste jaotus väitele „mahetoodete kättesaadavus on piiratud“. 

 

 

 

 

• Väitega „mahetoodang on kodumaine“ nõustus täielikult 18% vastajatest, nõustus 

osaliselt 28,17%, nii ja naa vastas 40,8%, pigem ei nõustu 8,4% ja üldse ei nõustu 

märkis 4,6% vastajatest (Joonis 21). Mahetoodang ei pruugi alati kodumaine olla, 

mahetoodangut müüvad poed toovad palju teiste riikide kaupu sisse, kuna Eesti tootja 

kaup võib olla tihti kallim ning ka saadavust pole.  

 

 

Joonis 21. Vastuste jaotus väitele „mahetoodang on kodumaine“.  
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Käesoleva tööga sooviti uurida, kui teadlik on tarbija mahe- ja ökomärgistest. Küsimusele, kas 

tarbija on viimase aasta jooksul mahetoitu märganud, vastas 90,1% jah, vaid 7,5% ei osanud 

öelda ja 2,5% vastas ei. Erras (2018:41) järgi on samuti enamik vastanutest (91%) kohanud 

Eesti ökomärki ja 72% vastanutest on kohanud Euroopa Liidu mahelogo. Suur osa vastanutest 

tunneb mahetoidu ära EL-i mahelogo või Eesti ökomärgi järgi (Joonis 22). Tervelt 61,6% 

vastanutest arvas, et mahetoidule tehtav reklaam ja teavitustöö Eestis ei ole piisav, 22,6% ei 

osanud öelda ja 15,8% vastasid, et teavitustöö mahetoidule Eestis on piisav. Tulemused on 

autori arvates head, suurem enamus tunneb mahemärke ja oskab selle järgi tooteid valida, see 

näitab, et mahemärk on end õigustanud ja töötab, vajalik oleks teavitustööga jätkata, et veelgi 

suurem osa tarbijatest saaks teavitatud. Nende vastuste järgi saab järeldada, et Eestis pigem 

usaldatakse mahelogo ja -tooteid. Autor märgib, et võrreldes tulemusi Erras (2018:41) tööga, 

on mahemärkide tundmine pigem langenud. Kuid siin peab ära märkima ka, et küsitlusankeet 

levis internetis ja vastajaid ei olnud võimalik erapooletult valida.  

 

 
Joonis 22. Mille järgi tunneb tarbija ära mahetoidu.  

 

 

 

Kõige enam soovivad tarbijad informatsiooni saada tootevaliku (59,4% vastanutest), 

kättesaadavuse (55,4% vastanutest) ja kvaliteedi (53,3% vastanutest) kohta. Järgmisena 

soovitakse teavet saada üsna võrdselt mahepõllumajanduse põhimõtete (31,3%), märgistuse 

(31,3%) ja uuringute, projektide (29,7%) kohta. Vähem on märgitud soovi saada 

informatsiooni sündmuste, koolituste kohta (14,2%). 36 vastajat 323-st on märkinud, et nad ei 

soovi üldse mahetoiduga seotud informatsiooni saada (11,1%). Lisaks märgiti vastajate poolt 

veel informatsioonisoovi hinna, toiduohutuse (patogeenid, kemikaalid), tootmisprotsessi kohta 

ja huvi kuidas mahefarmides loomi ja taimi kasvatatakse, millised on pidamistingimused ja 

tehnoloogia (kõik lisatu 0,3% vastanutest).  
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Anni (2018:32) töö tulemuste põhjal on informatsioonisoov väga suur, sarnaselt soovitakse 

lisainformatsiooni tootevaliku ja tootjate kohta (70%), kvaliteedi (65,2%), märgistuse (62,2%), 

ligi pooled tahaksid teada mahepõllumajanduse põhimõtetest üldisemalt (50,4%), veel 

soovitakse informatsiooni uuringute, projektide (49,6%) järelevalve 47,8%) ja kättesaadavuse 

kohta (36,7%). Kahe uuringu tulemused erinevad siin oluliselt just märgistuse kohta 

lisainformatsiooni saamises. Üldiselt on informatsioonisoov antud töös käsitletud vastustes 

vähenenud ehk võib järeldad, et ollakse teadlikumad või puudub huvi.  

 

Anni (2018:32) uuringus on  tulemuste põhjal näha, et enim soovib tarbija informatsiooni saada 

veebilehtedelt ja sotsiaalmeediast. Sama ka käesoleva töö uuringu tulemustest, et kõige enam 

soovitakse infot mahetoidu kohta saada sotsiaalmeediast, sellele küsimusele vastas 264 vastajat 

323-st ehk 81,7% (Joonis 23). Järgmisena vastati sarnaselt mitme infokanali kohta, 66,9% 

vastanuid peab vajalikuks infot toote pakendil, 65,6% sooviks infot saada messidelt ja laatadelt. 

60,4% peab mõistlikuks info jagamist televisioonis ja raadio kaudu, 59,1% veebilehtedelt. 56% 

peab oluliseks info jagamist õppeasutustes, 51,4% arvab, et poes/turul võiks olla infotahvel 

mahetoidu kohta info jagamiseks. Kolmandik vastanutest peab oluliseks ka koolitustel, 

konverentsidel mahetoidu kohta info jagamist. Vähem on märgitud soovi saada infot 

perioodikaväljaannetest (20,7%) ja trükitud infovoldikutelt (13,9%). Üks vastaja oli lisanud, et 

ta ei soovi informatsiooni saada ja üks vastaja lisas, et poes võiks iseteeninduspult kuvada infot 

toote kohta.  

 
 
Joonis 23. Milliseid infokanaleid oleks mõttekas kasutada mahetoidu kohta info jagamiseks 

tarbija arvates.  

 

 

Saab järeldada, et lisainformatsiooni saamise soov, vaatamata langenud protsentidele võrreldes 

nelja aasta taguse ajaga, on tarbijatel suur. Seega võiks siit teha järelduse, et tarbija soovib väga 
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lisainfot ja edaspidi võiks olla rohkem infot lisaks sotsiaalmeediale just toote pakendil, suur 

osa vastajatest avaldas soovi infot saada ka messidelt ja laatadelt.  

 

Enamus, 79,9%, küsitlusele vastanutest on viimase aasta jooksul mahetoitu tarbinud. 15,5% 

vastas, et nad ei oska öelda, kas on mahetoitu tarbinud ja 4,6% vastanutest märkis, et ei ole 

viimase aasta jooksul mahetoitu tarbinud. 2018. aastal Anni (2018:33) koostatud 

bakalaureusetöö küsitluse põhjal oli viimase aasta jooksul mahetoitu tarbinud 87% vastanutest,   

Sellest küsimusest suunata „ei“ ja „ei oska öelda“ vastajad edasi järgmisesse osasse, mis võttis 

kokku mahetoidu tarbimise plaanid, sealhulgas mahetoidu tarbimise takistused.  

 

 

 

2.4 Mahetoidu tarbimise harjumused 

 

Sellele küsitluse osale  vastas 80% küsitlusele vastanuid. Küsitluse kolmandale osale vastasid 

need, kes on viimase aasta jooksul mahetoitu tarbinud.  

 

Küsimusele, mis on peamised põhjused, miks mahetoitu tarbitakse vastati kõige enam, et see 

on kodumaine või lähipiirkonnas toodetud – 70,2% (Joonis 24). Järgmiseks märgiti tarbimise 

põhjuseks mahetoidu tervislikkust – 63,6%. Anni (2018:34) järgi pidasid vastajad tarbimise 

põhjuseks mahetoidu tervislikkuse (48,7%) ning et see on kodumaine, lähipiirkonnas toodetud 

(34,5%). Samuti Erras (2018:46) järgi pidas kolm neljandikku vastajatest kõige olulisemaks 

faktoriks tervislikkust ja enamiks vastajaid pidas oluliseks kodumaise põllumajanduse 

toetamist (69%).  Järgmiseks peeti üsna ühtlaselt oluliseks soovi toetada mahetootjaid (57,4%), 

keskkonnasõbralikku tootmist (55,4%), kvaliteeti (54,7%) ja maitset (52,3%). Anni (2018:35) 

järgi oli kvaliteet ja maitse oluline vaid 22% vastanutest. 46,1% vastanutest märkis, et tarbib 

mahetoitu, kuna kasvatab seda ise. 39,5% vastas, et tarbib mahetoitu, kuna neile meeldib 

mahetootmise põhimõte. 35,7% pidas tarbimise põhjuseks seda, et mahetootmise juures on 

tagatud loomade heaolu. Vaid kolmandik küsitletust märkis tarbimise põhjuseks, et mahetoit 

on ohutu. 32,9% vastanutest märkis, et tarbib mahetoitu, kuna valikus on huvitavad tooted ja 

29,5% märkis põhjuseks, et mahetooted on GMO -vabad. Vaid 4,7% märkis, et mahetoit on 

kergesti kättesaadav, 3,1% vastas, et mahetoit on taskukohase hinnaga ja 1,9% ei osanud 
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vastata, miks nad mahetoitu tarbivad. 1 vastaja 258-st lisas põhjuseks tarbimise õppeaine 

raames ja 1 vastaja lisas, et ei pööra sellele otseselt tähelepanu.   

 

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt tehtud uuringu põhjal on samuti põhiliseks mahetoidu 

ostuargumendiks selle tervislikkus (60% viimase aasta jooksul mahetoitu ostnutest), järgneb 

soov toetada mahetootjaid (42%), kodumaisus ja lähipiirkonna päritolu (41%), maitsvus 

(31%), mahetootmise põhimõtte meeldivus (36%), keskkonnasõbralik tootmine (31%) ja 

huvitavad tooted (26%) (Eesti elanike... 2020:75). 

 
 

 
Joonis 24. Peamised põhjused, miks tarbitakse mahetoitu. 

 

 

 

Kõige enam on vastaja viimase aasta jooksul tarbinud mahedalt köögivilju ( 82,2%), mune 

(79,8%), mett (67,8%), kartulit (63,2%), puuvilju, marju (60,1%), ravimtaimi, taimeteed 

(48,4%) ja moosi, mahlatooteid (40,3%) (Joonis 25). Andmeid on võrreldud Eesti 

Konjunktuuriinstituudi poolt 2020. aastal läbi viidud uuringuga „Eesti elanike toidukaupade 

ostueelistused ja hoiakud“, milles samuti on köögiviljad, munad ja mesi enim tarbitavad 

mahetooted (Eesti elanike.. 2020:79).  Ka Anni (2018:36) koostatud bakalaureusetöös on 

köögiviljad, munad ja mesi enim mahedalt tarbitavad toiduained ning Erras (2018:40) 

koostatud magistritöös on märgitud köögiviljad kõige enam tarbitavaks mahetoodanguks. 

Antud töö uuringu järgi on mahekartulit tarbinud 63,2% vastajatest, kuid Anni (2018:36) töö 

tulemuste põhjal tarbis mahekartulit ligi 30% vastanutest. Umbes kolmandik selle uuringu 

vastajatest märkis, et on tarbinud mahedalt liha, piimatooteid, jahusid, helbeid. 26% märkis ära 
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leiva, saia, sepiku ja kondiitritooted. 20,9% ja alla selle jäid kuivatatud puuviljad, marjad, piim, 

maiustused, pastatooted, õlid, lihatooted, lastetoidud, kohv, kohvijoogid, maitseained, müslid, 

krõbuskid, alkohol, ketšupid, kastmed. 1 vastaja märkis lisaks, et ei oska öelda, 1 vastaja lisas, 

et on tarbinud mahedalt pähklivõid ja 1 vastaja lisas eraldi veel, et on tarbinud mahetomatit.  

 

 
 

Joonis 25. Milliseid mahetooteid on tarbija viimase aasta jooksul põhiliselt tarbinud. 

 
 
 

80% küsitlusankeedile vastanutest, kes on viimase aasta jooksul mahetoitu tarbinud märkis 

42,6% vastanutest, et on tarbinud mahetoitu viimase aasta jooksul paar korda nädalas, 26,7% 

vastas paar korda kuus (Joonis 26). 17,1% märkis, et on tarbinud mahetoitu viimase aasta 

jooksul vähemalt kord päevas. 8,1% vastajatest on mahetoitu viimase aasta jooksul tarbinud 

harvemini kui kord kuus ja 5,4% ei osanud vastata. Anni (2018:33) järgi tarbis mahetoitu 2-5 

korda nädalas 32% vastanutest ja vähemalt kord päevas tarbis mahetoitu 29% vastanutest. Eesti 

Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringu järgi tarbisid mahetoitu kord nädalas või 

sagedamini 13% vastanutest, paar korda kuus 18% vastanutest (Eesti elanike... 2020:73). 

Antud uuringu tulemusi eelnevate uuringutega võrreldes, nähtub, et mahetoidu tarbimine on 

sagenenud.  
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Joonis 26. Kui sageli on küsitlusele vastaja viimase aasta jooksul mahetoitu tarbinud.  
 
 
 

Enamus vastanutest on mahetoitu ostnud suurest toidukauplusest (67,8%) (Joonis 27). Umbes 

pooled vastanutest on mahetoitu ostnud turult, laadalt (50,4%) ja otse tootjalt talust (47,3%). 

36,4% on märkinud vastuseks öko- ja looduspoed ja 32,6% on vastanud, et kasvatavad ise. 

Vähem vastajaid märgib ostukohaks veebipoodi (15,9%), väikseid toidukauplusi (11,2%), 

tarbijaringe, nt OTT (10,1%) ja turgu, laata (4,7%). Lisaks märgitakse, et tuttavad on toonud, 

osaliselt kasvatatakse ise ja osaliselt ostetakse poest, vanaema aiast saadud, ise korjatud ja 

kasvatatakse ise nii palju kui võimalik. Kas Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud 

küsitluses selgus, et kõige enam ostetakse mahetooteid suurtest ketipoodidest (Eesti elanike... 

2020:78). Anni (2018:37) poolt läbi viidud küsitluses vastas 58,9% vastanutest, et ostab 

mahetooteid suurest toidukauplusest, 57,9% vastas, et ostab öko- ja loodustoodete poest ja 

46,2% ostab mahetoitu turult. Turult ostmisele viidates võib tarbija olla eksitatud, kui arvab, et 

kõik ise kasvatatud ja turul müüdav värske võib olla mahe. Väidet kinnitab ka Eesti 

Konjunktuuriinstituudi poolt tehtud uuringu vastajate märkmed, et võib olla kahtlusi toote 

maheduses just turult ostes (Eesti elanike... 2020:75). 
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Joonis 27. Millistest müügikohtadest on küsitlusele vastaja peamiselt mahetoitu ostnud.  

 

 

 

 

 

2.5 Plaanid mahetoidu tarbimise osas   

 

Mahetoidu tarbimise takistuste analüüsimiseks esitas autor küsimuse „Mis on peamised 

põhjused, mis võivad takistada mahetoodete tarbimist?“ ja andis vastusevariandid ning lisaks 

oli võimaluse vastajal ise põhjus kirjutada. Kõige suurem takistus mahetoodete tarbimisel on 

hind, selle märkis ära 90,1% vastajatest (Joonis 28). Ka Anni (2018:38) töö tulemustes on 

peetud peamiseks takistuseks tarbimisel kallimat hinda (65,25% vastanutest). Sama põhjus oli 

peamine ka 2011. aastal tehtud mahetoodete tarbijauuringus (Vahtramäe, Peetsmann 2011:6). 

Samuti Konjunktuuriinstituudi uuringu järgi ei osteta mahetoitu peamiselt selle kõrge hinna 

tõttu (Eesti elanike... 2020:75). Veel on olulisteks põhjusteks, miks on mahetoodete tarbimine 

takistatud, et ei tunnetata erinevust tavatoodetega (48,3%), Konjunktuuriinstituudi uuringu 

(Eesti elanike... 2020:75) järgi samuti 48%. Tootevalik on väike (48%), kuid Anni (2018:39) 

uurigu järgi on tootevaliku väiksus takistuseks vaid 10,2% vastanutest. Veel olid vastajate 

põhjusteks, et ei tea, kas tegemist on mahetootega (40,6%), keeruline kättesaadavus (40,2%) 

ja mahetoit rikneb kiiresti (35,3%). Vähem märgiti vastuseks, et puudub usaldusväärne müüja 
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(20,1%), kvaliteet ei vasta ootustele (11,8%) ja 5 vastajat ei osanud öelda, mis võib neile 

takistuseks olla (1,5%). Lisaks toodi välja, et isegi kui kvaliteet vastab ootustele siis (nt maitse, 

lõhn jne) siis välimuse ei pruugi ootustele vastata (nt maheõunad, mis on täpilise koorega 

versus läikima löödud välismaa mittemahe õunad), oli 1 märge, et seedimine ei kannata. Lisaks 

ühel korral märgitud, et ainult mahedalt tootes ei jätku põllumaad, et kõik maailma rahvas 

söönuks saab. Üks vastaja märkis, et olles kursis põllumajandusega tootja tasandil, ta teab, et 

“mahe” ei kindlusta mitmetel juhtudel loomade heaolu ning eelistab mahedale pigem 

väikefarmi toodangut (muna, piima, liha puhul). Üks vastus oli, et mahetoidu tarbimine ei ole 

prioriteediks olnud, seetõttu ei ole vastaja märganud, kas on mahetoitu ostnud. Veel oli lisatud 

vastuseks, et neid tooted, mida tarbija süüa saab, ei tehta mahedalt, inimesed on vaesed ja pole 

teavitustööd tehtud ning üks vastaja lisas, et ei ole kursis mahetoote plussidega või on üleüldse 

mahetoidust väga suure kaarega mööda käinud ja on puudulik info.  

 

 
Joonis 28. Peamised põhjused, mis võivad takistada mahetoodete tarbimist. 

 

 

 

64,4% küsitletutest vastas, et soovivad järgmise aasta jooksul senisest enam mahetoitu tarbida. 

Konjunktuuriinstituudi uuringu (Eesti elanike... 2020:81) järgi soovis 2020. aastal mahetoitu 

järgmise 12 kuu jooksul osta 46% kõigist vastanutest, 15% ei kavatsenud mahetoitu osta.  

Käesoleva uuringu järgi 30,7% ei olnud oma soovis kindlad ja 5% vastas, et ei soovi senisest 

enam mahetoitu tarbida. Anni (2018:37) järgi soovib senisest enam mahetooteid tarbida 71,6% 

vastanutest, soovis ei olnud kindlad 39,3% vastanutest.  
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Tarbijad soovivad senisest enam tarbida kõige rohkem köögivilju, seda kinnitas 66,5% 

vastanutest (Joonis 29). Järgmiseks soovitakse rohkem toidulaual näha mahedalt toodetud 

puuvilju, marju (52,8%), liha (50,9%), kartulit (38,8%), piimatooteid (38,5%), lihatooteid 

(32,6%), leiba, saia, pirukaid ja kondiitritooteid (34,2%), kuivaineid jahud, helbed (31,4%) ja 

mett (30,4%). 23% vastanutest soovib senisest enam tarbida ravimtaimi ja taimeteed, 

pastatooteid (23,3%), maiustusi (22%), moosi ja mahlatooteid (21,1%), maitseaineid (21,1%), 

kuivatatud puuvilju, marju (20,5%), õlisid (19,6%), piima (19,3%), kohvi ja kohvijooke 

(19,3%), müslisid, krõbuskeid (18,9%). Vähem on märgitud soov enam tarbida mahedalt 

toodetud alkoholi, ketšupeid, kastmeid ja lastetoite. Üks vastaja lisas, et ei oska öelda, kolm 

vastajat lisas, et ei soovi senisest enam tarbida, üks vastaja lisas, et näiteks kartulitega on nii, 

et kui ise koduskasvatatud kartulid saavad otsa siis lihtsalt ei söögi ülejäänud aasta kartuleid, 

sest poekartulid ei maitse üldse, saab siis kui jälle saaki on. Lisati veel, et liha- ja piimatooted 

võiks olla küll mahetooted, kuid kuna ise neid ei söö, siis ei märkinud, et kavatsen tarbida. 

Kolm vastajat lisas veel, kõik võiks olla mahedalt toodetud. Samad tootegrupid on märgitud ka 

Anni (2018:37) koostatud bakalaureusetöö tulemustes, kus peamistelt sooviti enim tarbida 

köögivilju, puuvilju ja marju, mune, liha ja lihatooteid ning jahu, helbeid ja muid kuivaineid.  
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Joonis 29. Milliseid mahetooteid soovitakse senisest enam tarbida.  

 

 

Autor soovis teada, kui palju on nõus tarbija mahetoodete eest rohkem maksma. Seega esitati 

ankeetküsitluses küsimus „Millist hinnalisa Te olete nõus maksma mahetoidu eest võrreldes 

tavatoiduga?“. 41,5% vastanutest märkis, et on nõus maksma kuni 10% kõrgemat hinda 

võrreldes tavatoiduga (Joonis 30). Ka Eesti Konjunktuuriinstituudi 2020. aasta uuringu 

kohaselt oldi kõige rohkem nõus maksma mahetoidu eest kuni 10% rohkem (Eesti elanike... 

2020:83). Anni (2018:40) järgi on ligi 31% tarbijatest nõus maksma kuni 10% hinnalisa ja 11-

20% hinnalisa on aktsepteeritav 26,3% vastanutele. Tervelt 29,4% vastas, et on nõus maksma 

11-25% kõrgemat hinda mahetoidu eest. Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 2020. aastal tehtud 

uuringu järgi on elanike valmidus maksta mahetoidu eest kõrgemat hinda võrreldes 2018. 

aastaga oluliselt tõusnud, 2020. aastal oli valmidus maksta kõrgemat hinda 54% vastanutest ja 

31% vastanutest ei ole nõus rohkem maksma (Eesti elanike... 2020:83). Antud töö küsitluse 

järgi 13% vastanutest ei ole nõus rohkem maksma, 11,1% vastanutest ei osanud öelda, 4,6% 

vastas, et on nõus maksma 26-50% kõrgemat hinda. Üks vastaja märkis, et on nõus maksma 
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mahetoodete eest üle 50% rohkem võrreldes tavatoiduga. Tarbijate valmidus mahetoidu eest 

kõrgemat hinnalisa maksta on tõusnud võrreldes eelnevalt tehtud ja võrreldud uuringutega.  

 

 

Joonis 30. Millist hinnalisa on tarbija nõus maksma mahetoidu eest võrreldes tavatoiduga. 

 

 

Tarbijate arvates on põhilised mahetoidu hinnalisa põhjused võrreldes tavatoiduga selle 

keerulisem ja kulukam tootmine (74,3%), mahetoidu madalam saagikus (70,4%), mahetoidu 

tootmine on aeganõudvam ja nõuab rohkem tööd (69%) ja piiratud säilitus- ja lisaainete 

kasutamine (63,2%) (Joonis 31). Ka Anni (2018:41) töö tulemustes märgiti samuti peamiseks 

hinnalisa põhjusteks, et saagikus on madal (72,8%), tootmine on aeganõudvam (62,4%) ning 

et säilitus- ja lisaainete kasutamine on piiratud.  Antud töö küsitluses märkis 34,1% vastanutest, 

et mahetoidu turustamine on kulukas. 2,2% vastanutest ei osanud vastata. Anni (2018:41) töös 

ei osanud vastata 3,4%. Lisaks pakuti ühekordselt, et kaupmees on kasuahne, konkurents on 

suur, töötlemismahud on väiksed, kaupluskettide juurdehindlus suur ja transport kliendini 

kulukam. Üks vastaja lisas, et nüüdseks on seis juba parem kui aastaid tagasi aga ka toetused 

mängivad rolli, mõni farmer ehk isegi tahaks hakata kasvatama aga hirm, et ei tulda välja 

rahaliselt on suurem.  

 

Veel lisas üks vastaja, et ei meeldi toidu eest rohkem maksta, aga võib valikutest loobuda ja 

tarbida hooajalist kaupa. Ei meeldi, et kõrgem hind tekitab muljet nagu mahetoidu tarbimine 

oleks luksus ja seda saaks kasutada kliimaküsimustes "indulgentsina". Selge on see, et toit 

võikski olla kõik mahe ja rohkem maksta, aga mitte selles kategoorias mahe/tava. 

Põllumajandustoetuste ja rahvusvahelise (toiduainete) kaubanduse skeem on üsna keeruline 

ning hind poes sõltub X teguritest. Mulle meeldiks süüa puhtaid ja hooajalisi tooteid (ilma 

hinnalisata) ning ma ei pea saama jaanuaris mahemaasikaid ja avokaadosid. 
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Joonis 31. Mis on tarbija meelest mahetoidu hinnalisa põhjused võrreldes tavatoiduga.  

 

 

Küsimusele „Kui palju on mõjutanud COVID-19 Teie tarbimisharjumusi mahetoidu suhtes?“ 

vastas 47,1% vastanutest nii ja naa (Joonis 32). 26% vastas, et pole teadlikult mahetoitu 

tarbinud ja 16,7% vastas, et nende mahetoidu tarbimine on pigem suurenenud. 6,5% vastas, et 

tarbimine on pigem vähenenud, oluliselt suurenenud ja 1,9% vastas, et tarbimine on oluliselt 

vähenenud. Mahetoidu tarbimine on COVIDi kriisi ajal oluliselt suurenenud vaid 1,9% 

vastanutest. Tulemustest võib lugeda, et tarbijate mahetoidu ostukäitumisele ei ole COVID-19 

pandeemia olulist mõju avaldanud.  

 

 

 
 

Joonis 32. Kui palju on mõjutanud COVID-19 tarbija tarbimisharjumusi mahetoidu suhtes. 
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KOKKUVÕTE  

 

Mahetoit on kasulikum just tervislikkuse, koostise ja toiteväärtuse poolest. On tõenäosus, et 

praegusel rohepöörde ajastul võiks rohkem mõelda keskkonnasäästlikumatele ja 

tervislikumatele eluviisidele. Mahetoidu kui puhta toidu tarbimine on tervislik. Kõige 

olulisemad küsitlusest nähtuvad kitsaskohad on mahetoidualase teadlikkuse tõstmine nii 

märgistusega seoses kui ka üldiselt mahepõllumajanduslike põhimõtetega seoses, miks 

mahetoit oluline on. Teiseks on muutumatuks takistuseks on olnud hind, mida küll koheselt 

muuta ei saa, aga tuleks edaspidi teadmiseks võtta, see on poliitika pärusmaa ja nõuab 

suuremaid otsuseid, näiteks kohalike mahetootjate toetamine. On väga oluline, et 

mahetootmine ja mahemaa osakaal Eestis säiliks või suureneks, et suudetaks säilitada elurikkus 

ja ökoloogiline tasakaal ning et ka Eesti mahetootjad suudaksid olla konkurentsivõimelised. 

Selleks, et mahetoitu saaks toota nõudlusele ja kliendi soovidele vastavalt, on oluline teada, 

kui teadlik tarbija mahetoidu alal on ja mis on tema ootused.  

 

Enamus vastajatele on pigem oluline, et toit oleks toodetud keskkonnasõbralikult. See väide 

seab mahetoidule suure eelise, kuna mahe ongi keskkonnasõbralik, tootmisel ei kasutata 

keemilisi lisaaineid ega -tõrjevahendeid.  Mahetootmine soodustab elurikkust ja puhta looduse 

püsimajäämist. Suur osa vastajatest julgeb nõustuda, et mahetoit on tervislik, ei  sisalda 

kunstlikke lisaaineid ja mahepiim, -liha ja -munad on pärit õnnelikelt loomadelt, mahetootmine 

on keskkonnasõbralik ja toetab elurikkust, kuid oli ka neid, kes väidetega päris nõus polnud. 

Seega on väga oluline tarbijat harida. Tervislikkus on läbi aastate olnud mahetoidu põhiliseks 

tarbimise põhjuseks. Antud töö küsimustikule vastates toodi välja lisaks sotsiaalmeediale, mida 

peetakse olulisimaks info saamise allikaks, veel info märkimist toote pakendile ja info jagamist 

laatadel ja messidel. Taas väga oluline edasiseks tegutsemiseks, et vajalik on suunata rohkem 

teavet mahemärgiste tutvustamiseks ja toote pakenditel peaks võimalusel olema rohkem 

informatsiooni. 

 

Võrreldes neli aastat tagasi tehtud magistritööga, nähtub, et nii Eesti ökomärgi kui Euroopa 

Liidu mahelogo tuntus on pigem veidi langenud. Ka siit tuleb välja olemasolev vajadus 

tarbijaid jätkuvalt harida.  

 



 51 

Erinevaid uuringuid võrreldes saab kõige olulisemateks põhjusteks mahetoidu tarbimisel 

pidada selle tervislikkust ja et mahetoit on lähipiirkonnas toodetud. Peab ära märkima, et alati 

ei ole mahetoit lähipiirkonnas toodetu, vaid seda tuuakse ka välisriikidest sisse, edaspidi on 

oluline, et tarbija oskab mahetoidu ära tunda, kas siis mahemärkide põhjal või kindlalt ja 

usaldusväärselt tootjalt kaupa ostes. Tuleb veelkord siit soovitus edaspidi tarbijaid enam 

harida.  

 

Kõige enam tarbitavateks tootegruppideks on jäänud köögiviljad, munad, mesi nagu ka 

võrreldud uuringute tulemustes toodi. Antud töö küsitluse järgi on võrreldes 2018. aasta (Anni 

2018:33) uuringuga mahetoidu tarbimise sagedus nädalas suurenenud 10%, millest saab 

järeldada mahetoidu tarbimise trendi kasvu aga ka COVID-19 pandeemiast tingitud huvi 

tervislikuma eluviisi ja toitumise vastu. Kõige populaarsemateks ostukohtadeks mahetoodete 

ostmisel on jäänud suured toidukauplused, antud uuringu kohaselt ei osta vastajad mahetooteid 

enam nii palju öko- ja looduspoodidest kui näiteks neli aastat varasema ajaga võrreldes. Siin 

võib olla põhjuseks laiema valiku tekkimine suurtes toidupoodides.   

 

Kui mahetoodete tervislikkus on põhiline ostuargument siis peamiseks takistuseks 

mahetoodete ostmisel on jäänud selle kõrge hind, teiseks muutumatuna püsinud põhjuseks on, 

et ei tunnetata erinevust tava- ja mahetoidu vahel. Siiski suur osa vastanutest (64,4%) andis 

teada, et soovib järgmise aasta jooksul senisest enam mahetoitu tarbida. Võrdluseks kaks aastat 

tagasi tehtud uuringu (Eesti elanike... 2020:81) kohaselt soovis seda 46% vastanutest ja neli 

aastat tagasi tehtud bakalaureusetöö (Anni 2018:37) kohaselt soovis mahetooteid järgmise 

aasta jooksul enam tarbida 71,6% vastanutest. Senisest enam soovitakse tarbida põhiliselt 

köögivilju, puuvilju, marju, liha, kartulit piimatooteid. Ka see on võrreldud uuringute kohaselt 

püsinud suurte muutusteta. Enamus vastajatest on nõus mahetoidu eest maksma kuni 10% 

kõrgemat hinda ja ligi 30% on nõus maksma 11-25% kõrgemat hinda. Sarnased andmed on ka 

võrreldud uuringutest. See muidugi ei tähenda, et tarbija poodi läheb ja ka sellised valikud teeb 

aga teada on, et tarbija on nõus kõrgema hinnaga. Tarbijate arvates on hinnalisa põhjusteks 

peamiselt hinnalisa põhjusteks madal saagikus, aeganõudvam tootmine ning et säilitus- ja 

lisaainete kasutamine on piiratud. Ka see arvamus on neli aastat tagasi koostatud 

bakalaureusetööga (Anni 2018) võrreldes sarnaseks jäänud. Küsitlusele vastajad ei märkinud, 

et COVID-19 pandeemia oleks olulist mõju nende mahetoidu tarbimisharjumustele avaldanud, 

ligi 17% vastas, et mahetoidu tarbimine on pigem suurenenud ja 47% vastas nii ja naa.  
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Autori arvates on mahetoidu teema oluline paljude inimeste jaoks (sh autori jaoks). Käesoleva 

töö raames läbiviidud ankeetküsitlus andis võimaluse ka vestelda inimestega mahetoidu 

teemadel, saadud vastukaja andis mõista, et Eesti tarbijad on huvitatud mahetoidust aga puudu 

jääb informatsioonist. Arvestades 2022. a kriitilist algust ning EL rohepöörde eesmärke 

muutub mahetootmise ja -tarbimise teema aina olulisemaks. Teemat oleks vaja uurida ka 

edaspidi, et selgitada mahetoidu tarbimise soovid ja tarbijate arvamused, et mahetoidu turul 

toimuvat paremini reguleerida, mida vajavad tarbijad, mida tootjad ning seda arvestades on 

lihtsam juhtida põllumajanduspoliitikat ja maheorganisatsioonidel on lihtsam oma tööd 

suunata.  

 

 

Autor on väga rahul teema valikuga, sest peab mahetoidu tarbimist oluliseks. Käesoleva töö 

raames läbiviidud küsimustikuga seoses on autor saanud rohkelt vastukaja ja pidanud mitmeid 

pikemaid vestlusi mahetoidu teemadel, oli nähtuv, et paljude jaoks on teema tõeliselt oluline 

ja kaasahaarav. Autor tänab veel kord juhendajaid Anne Põder ja Jelena Ariva abi, 

kaasamõtlemise ja kannatlikkuse eest.  
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Lisa 1. Ankteetküsitlus 

 

1. Sugu □ Naine 

□ Mees 

2. Vanus  □ Kuni18 

□ 19-29 

□ 30-49 

□ 50-64 

□ Üle64  

 

3. Elukoht □ Tallinn  

□ Tartu 

□ Muu linn  

□ Maapiirkond 

 

4. Haridus □ Põhiharidus 

□ Kutse- või keskharidus  

□ Kõrgharidus  

 

5. Netosissetulek leibkonnaliikme kohta kuus □ Kuni 300 eurot  

□ 301-600 eurot  

□ 601-900 eurot  

□ 901-1200 eurot  

□ 1201-1500 eurot  

□ Üle 1500 euro  

 

6. Kuivõrd oluline on Teie jaoks igapäevaselt 

tarbitava toidu valikul, et see oleks toodetud 

võimalikult keskkonnasõbralikult? 

□ Väga oluline 

□ Pigem oluline  

□ Nii ja naa 

□ Pigem mitte oluline  

□ Mitte üldse oluline  

 

7. Mille poolest erineb Teie arvates mahetoit 

tavatoidust?  

□ Mahetoit on tervisele kasulik 

□ Mahetoidul on suurem toiteväärtus 

□ Mahetoit ei sisalda kunstlikke lisaaineid 

□ Mahepiim, -liha ja -munad on pärit 

õnnelikelt loomadelt 

□ Mahetootmine on keskkonnasõbralik ja 

toetab elurikkust 

□ Mahetoit lõhnab ja maitseb paremini 

□ Mahetoodangu välimus võib olla vähem 

atraktiivsem 

□ Mahetoit on kallim  

□ Saagikus on väiksem  

 

□ Säilivusaeg on lühem  

□ Mahetoodete valik on väike  
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□ Kättesaadavus on piiratud 

□ Mahetoodang on kodumaine 

 

8. Kas Te olete toitu ostes (pood, veebipood, 

toitlustus, turg jne) viimase aasta jooksul 

mahetoitu märganud?  

□ Jah  

□ Ei  

□ Ei oska öelda 

 

9. Mille järgi Te tunnete toitu ostes ära 

mahetoidu? 

□ EL-i mahelogo  

□ Eesti ökomärgi põhjal 

□ Eesti toitlustuse ökomärgi põhjal 

□ Ostan otse tootjalt  

□ Usaldan müüjat 

□ Ei oska eristada mahetooteid  

 

10. Kas Teie arvates on Eestis mahetoidule tehtav 

reklaam/teavitustöö piisav?  

□ Jah 

□ Ei 

□ Ei oska öelda 

 

11. Millistel mahetoiduga seonduvatel teemadel Te 

soovite lisainformatsiooni saada? (mitme 

vastuse võimalus)  

 

□ Mahepõllumajanduse põhimõtted 

□ Tootevalik 

□ Kättesaadavus 

□ Märgistus  

□ Õigusaktid, järelvalve  

□ Uuringud, projektid 

□ Sündmused, koolitused  

□ Kvaliteet  

□ Ei soovi informatsiooni 

□ Muu, vaba vastus 

 

12. Millistest infokanaleid oleks mõtekas kasutada 

mahetoidu kohta info jagamiseks? 

□ Perioodikaväljaannetest 

□ Trükitud infomaterjalist (nt voldikud, 

flaierid) 

□ Televisiooni, raadio  

□ Veebilehtedelt 

□ Sotsiaalmeedia vahendusel 

□ Õppeasutustest 

□ Koolitustelt, konverentsidelt 

□ Messidelt, laatadelt 

□ Infotahvel poes/turul 

□ Info toote pakendil 

□ Muu, vaba vastus 

VAATA KÄÄNDED ÜLE!  

13. Kas Te olete viimase aasta jooksul mahetoitu 

tarbinud? („Jah“ vastanutel järgnevad 

küsimused 14 ja „Ei“, „Ei oska öelda“ küsimus 

18)  

□ Jah 

□ Ei 

□ Ei oska öelda 

14. Mis on peamisteks põhjusteks, miks Te tarbite 

mahetoitu?  

□ Tervislik 

□ Kodumaine, lähipiirkonnas toodetud 

□ Kvaliteetne 

□ Maitsev 



 62 

□ Keskkonnasõbralik tootmine 

□ Ohutu 

□ Soov toetada mahetootjaid 

□ Meeldib mahetootmise põhimõte 

□ GMO-vaba 

□ Huvitavad tooted 

□ Loomade heaolu on tagatud 

□ Kergesti kättesaadav 

□ Kasvatan ise 

□ Tasukohane 

□ Ei oska öelda 

□ Muu, vaba vastus 

 

15. Milliseid mahetooteid te olete viimase aasta 

jooksul põhiliselt tarbinud?  

□ Köögiviljad 

□ Munad 

□ Mesi ja meetooted 

□ Jahud, helbed ja muud kuivained 

□ Kartul 

□ Puuviljad, marjad 

□ Ravimtaimed, taimetee, tee 

□ Liha 

□ Piimatooted 

□ Kuivatatud puuviljad, marjad, pähklid jms  

□ Moosid, mahlatooted jms 

□ Piim 

□ Maiustused 

□ Leib, sepik, sai, pirukad, küpsised 

□ Pastatooted 

□ Õlid 

□ Lihatooted 

□ Lastetoidud 

□ Kohv, kohvijoogid 

□ Maitseained 

□ Müslid, krõbuskid 

□ Alkohol 

□ Ketšupid, kastmed 

□ Muu, vaba vastus 

 

16. Kui sageli Te olete viimase aasta jooksul 

mahetoitu tarbinud?  

□ Vähemalt kord päevas  

□ Paar korda nädalas 

□ Paar korda kuus 

□ Harvemini kui kord kuus  

□ Ei oska öelda  

 

17. Millistest müügikohtadest te mahetoitu 

peamiselt ostate?  

□ Suurest toidukauplusest  

□ Öko- ja loodustoodete poest 

□ Turult, laadalt 

□ Otse tootjalt talust  

□ Tarbijaringidest (nt OTT) 

□ Väikesest toidukauplusest  
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□ Internetist 

□ Ei osta, kasvatan ise 

□ Muu  

 

18. Mis on peamised põhjused, mis võivad takistada 

mahetoodete tarbimist? Alates 18. küsimusest 

kõigile vastamiseks. 

□ Kõrge hind 

□ Ei tunneta erinevust tavatoodetega 

□ Keeruline kättesaadavus 

□ Tootevalik on väike 

□ Kvaliteet ei vasta ootustele 

□ Rikneb kiiremini 

□ Ei tea, kas tegemist on mahetootega  

□ Usaldusväärse müüja puudumine 

□ Ei oska öelda  

□ Muu, vaba vastus 

 

19. Kas te soovite järgmise aasta jooksul (senisest 

enam) mahetoitu tarbida?  

□ Jah 

□ Ei 

□ Ei oska öelda 

20. Milliseid mahetooteid te soovite senisest enam 

tarbida?  

□ Köögiviljad 

□ Munad 

□ Mesi ja meetooted 

□ Jahud, helbed ja muud kuivained 

□ Kartul 

□ Puuviljad, marjad 

□ Ravimtaimed, taimetee, tee 

□ Liha 

□ Piimatooted 

□ Kuivatatud puuviljad, marjad, pähklid jms  

□ Moosid, mahlatooted jms 

□ Piim 

□ Maiustused 

□ Leib, sepik, sai, pirukad, küpsised 

□ Pastatooted 

□ Õlid 

□ Lihatooted 

□ Lastetoidud 

□ Kohv, kohvijoogid 

□ Maitseained 

□ Müslid, krõbuskid 

□ Alkohol 

□ Ketšupid, kastmed 

□ Muu  

 

21. Millist hinnalisa Te olete nõus maksma 

mahetoidu eest võrreldes tavatoiduga?  

□ Ei ole nõus rohkem maksma  

□ Kuni 10% 

□ 11-25% 

□ 26-50%  

□ Üle 50% rohkem 

□ Ei oska öelda  
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22. Mis on Teie meelest mahetoidu hinnalisa 

põhjused võrreldes tavatoiduga?  

□  Madalam saagikus 

□ Aeganõudvam, rohkem käsitööd 

□ Piiratud säilitus- ja lisaainete kasutamine  

□ Tootmine kulukam, keerulisem 

□ Turustamine kulukas 

□ Ei tea 

□ Muu  

 

23. Kui palju on mõjutanud COVID-19 Teie 

tarbimisharjumusi mahetoidu suhtes?  

□ Mahetoidu tarbimine on oluliselt 

suurenenud   

□ Pigem suurenenud 

□ Nii ja naa 

□ Pigem vähenenud 

□ Oluliselt vähenenud 

□ Pole teadlikult mahetoitu tarbinud  

 

 

 

 

AITÄH!  
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks (avaldamise tähtajatu piirang) ning juhendaja(te) 

kinnitus töö kaitsmisele lubamise kohta  

Mina, ___________Getter Kangur_____________________________________, (autori nimi)  

sünniaeg _____01.06.1992__________,  

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda koostatud lõputöö 

_________________________________________________________________________  

Tarbija teadlikkus mahetoidust ja selle ostuharjumused Eestis _________, (lõputöö pealkiri)  

mille juhendaja(d) on Anne Põder ja Jelena Ariva__________________,(juhendaja(te) nimi)  

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

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

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

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

Lõputöö autor ___Getter Kangur___________________________ (allkiri)  

Tartu, ________24.05.2022___________ (kuupäev)  

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta.  

Luban lõputöö kaitsmisele.  

____ Jelena Ariva ___________________________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)  

____Anne Põder___________________________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)  

____24.05.2022_________________  

(kuupäev)  

____24.05.2022_________________  

(kuupäev)  

 


