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Viimasel aastakümnel on nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste huvi mahetoidu kasutamise vastu 

koolitoidus suurenenud. Uuringutest on selgunud, et lapsepõlves kujunevad suuresti inimestele 

harjumused, mistõttu on noorte toitumisharjumuste ja tulevikuks keskkonnasäästlikuma eluviisi 

pürgimise suunas koolilõunal väga suur roll. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, millised tegurid 

takistavad mahetooraine kasutamist ja selle osakaalu suurendamist Võrumaa üldhariduskoolide näitel. 

Bakalaureusetöös kajastatud andmed on kogutud ankeetküsitluse ja poolstruktureeritud intervjuude 

kaudu. Ankeetküsitluse valimiks on võetud 19 Võru maakonna üldhariduskooli, mis kuuluvad 

Võrumaal Hea Tahte kokkuleppe sõlminud omavalitsuste alla. 

Võrumaa üldhariduskoolid on näidanud üles soovi pakkuda mahetoorainet koolitoidus. Hea Tahte 

kokkulepe suunab küll koole 2024. aastaks koolitoidus kasutusele võtma mahetoorainet 20 protsendi 

ulatuses, kuid on mitmeid tegureid, mis selle saavutamist takistab. Selgus, et vastanutest üle poolte 

koolide on hädas mahetooraine hinnaga. Nimelt riigi poolt ühe õpilase kohta määratud 1 eurost ei piisa 

mahetoidu pakkumiseks, kuna nii toidukaupade kui ka mahetooraine hinnad on kõrged. Lisaks on 

suurimateks takistusteks veel vähene õpilaste arv koolis ning tarneprobleemid. Parimaks võimalikuks 

lahenduseks kitsaskohtade likvideerimiseks on leitud läbimõeldud koolimenüüde koostamine. Oluline 

on igal koolil individuaalselt lähtuda oma võimekusest muutmaks mahetooraine hulka koolitoidus. 
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In the last decade, both the state and the local municipalities of Estonia have shown interest in using 

organic food in school meals. Studies have shown that people's habits primarily develop in their 

childhood, hence school lunches play a key role in young people's eating habits and the pursuit of a 

greener lifestyle in the future. The objective of this bachelor’s thesis is to find the possible factors 

hindering the increase of organic raw materials and the growth of their share in school lunches based 

on the example of Võrumaa general education schools. The data analyzed in the bachelor's thesis have 

been collected via a questionnaire survey and semi-structured interviews. The questionnaire survey 

sample comprises 19 general education schools of Võru County, which belong to the local 

municipalities that agreed on the Good Will Agreement in Võrumaa. 

Võrumaa general education schools are showing a desire to offer organic raw materials in school 

meals. The Good Will Agreement advises schools to increase the share of organic raw materials to 

20% of school food by 2024, but several factors prevent this from being achieved. It came to light that 

more than half of the respondents in schools are struggling with the price of organic raw materials. To 

put it more precisely, the 1 euro per student limit set by the state is not enough to offer organic food, 

because the prices of both non-organic food products and organic raw materials are high. In addition 

to this, the small number of students in the schools and delivery problems prove to be the other major 

obstacles. It seems that the best possible solution to overcome these hurdles is to create well-thought-

out school menus. It is important for each school to approach this task individually based on their 

ability to change the amount of organic raw materials in their school meals. 
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SISSEJUHATUS 

 

Viimasel aastakümnel on nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste huvi mahetoidu kasutamise 

vastu koolitoidus suurenenud. Uuringutest on selgunud, et lapsepõlves kujunevad suuresti 

inimeste harjumused, mistõttu on noorte toitumisharjumuste ja tulevikuks 

keskkonnasäästlikuma eluviisi pürgimise suunas koolilõunal väga suur roll (Eesti 

Toitumisteaduse Selts 2009). 

Võrumaa on heaks näiteks, kus mahetoitu propageeritakse nii koolides kui ka erinevate ürituste 

näol. Võrumaa omavalitsused koos Võrumaa Arenduskeskusega sõlmisid 2020. aastal Hea 

Tahte kokkuleppe, mille eesmärgiks on 2024. aastaks Võrumaa koolide koolitoidus pakkuda 

vähemalt 20 protsendi ulatuses mahetoorainet (Võrumaa Arenduskeskus 2020).   

Suures jaos on erinevad uuringud keskendunud toodete tootmisele ja tarbijate 

tarbimisharjumustele, sealhulgas ka mahekontekstist lähtudes (Konjuktuuriinstituut 2018; 

Vares 2020). Küll aga on seni suurema tähelepanuta jäänud mahetoodete tarbimine koolides. 

Töö autori arvates on tegemist olulise tarbimistrendiga, mistõttu vajab see laiemat akadeemilist 

käsitlust. Arvestades asjaolu, kus Võrumaa omavalitsused soovivad muuta mahetoodete 

tarbimise koolides suuremaks, kasvab vajadus seniste mahetoidu kasutamist mõjutavate tegurite 

uurimise järgi veelgi. Tegurite määramisel ja analüüsimisel saadakse teada, millised tegurid 

takistavad mahetoidu kulgu koolidesse ning millised on efektiivsed võimalused koolides 

mahetoidu kasutamise suurendamiseks. 

Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, millised tegurid takistavad mahetooraine kasutamist ja 

selle osakaalu suurendamist Võrumaa üldhariduskoolide näitel. 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgnevad uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade teoreetilistest käsitlustest ja empiirilistest uuringutest mahetoidu ning 

mahetoidu kasutamist koolitoidus mõjutavate tegurite kohta 

2. Viia läbi mahetoidu kasutamise ja seda mõjutavate tegurite vaheliste seoste analüüs 

3. Koguda andmed mahetoidu kasutamisest Võrumaa üldhariduskoolides 
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4. Analüüsida tulemusi ning pakkuda tulemustest lähtuvalt välja lahendusi mahetoidu 

osakaalu suurendamiseks koolitoidus 

Bakalaureusetöö teoreetiline osa annab ülevaate, mis on mahetoit ja milliseid kriteeriume see 

sisaldab, kuidas kasutatakse mahetoitu Euroopa riikide koolides ning millised on peamised 

mõjutegurid ja potentsiaalsed meetmed mahetoidu pakkumise suurendamiseks koolitoidus. Töö 

empiirilises osas kirjeldatakse uurimistöö metoodikat, tutvustatakse valitud sihtrühma ja 

tuuakse välja peamised seosed mahetoidu kasutamise ja erinevate tegurite vahel. Viimane ehk 

tulemuste peatükk analüüsib ja arutleb ankeetküsitluse ja intervjuude vastuseid. 

Uurimistöös leitavad andmed on kogutud ankeetküsitluse ja intervjuude kaudu. Ankeetküsitluse 

valimiks on võetud 19 Võru maakonna üldhariduskooli, mis kuuluvad Võrumaal Hea Tahte 

kokkuleppe sõlminud omavalitsuste alla. Antud töös antakse ülevaade, millised tegurid 

takistavad mahetoidu kasutamist Võrumaa üldhariduskoolides ning millised on koolide 

potentsiaalsed võimalused suurendamaks mahetooraine osakaalu tavatoorainest. 

Töö autor tänab bakalaureusetöö juhendajat Tiiu Ohvril’i omapoolsete ideede ja suunitluste 

jagamise eest. Lisaks avaldab autor tänu Võrumaa üldhariduskoolidele küsimustiku täitmise 

ning Orava Kooli ja Antsla Gümnaasiumi intervjuudes osalemise eest. 
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1. MAHETOIDU OLEMUS JA SELLE KASUTAMINE 

KOOLIEINES 

 

1.1. Mahetoit ja selle kriteeriumid 

 

1.1.1. Mahetoit, -tooraine ja -tehnoloogia 

 

Mahetoit on toode või saadus, mille kasvatamisel ja valmistamisel on järgitud 

mahepõllumajanduslikku seadust ja Euroopa Liidu poolt kehtestatud kriteeriume. Kõik 

mahetooted, mis sisaldavad 95 protsendi ulatuses mahetooraine koostisosi, saab kategoriseerida 

mahetoote alla ja taotleda pakendile mahemärgised. (Mahetoit 2021) Mahetoidu protsessi tuleb 

vaadelda kui terviklikku süsteemi, mis algab mahetooraine kasvatamisest ja lõpeb mahetoidu 

tarbimisega. Antud protsessiga on võimalik soodustada ja parandada ökosüsteemi, sealhulgas 

bioloogilise mitmekesisuse taastumist. (Johansson et al. 2014: 2) 

Mahetoidu valmistamisel on kasutatud tooraineid, mida saab jagada nelja suurde tootegruppi: 

mahejuurviljad, -puuviljad, -piimatooted ja -lihatooted. Nii taimsed kui loomsed mahesaadused 

on kasvatatud tänu keskkonnasõbralikule lähenemisele, kus taimsete toorainete kasvatamisel 

kasutatakse orgaanilisi väetisi ning kahjureid hävitatakse looduslike taimekaitsevahenditega. 

Loomse mahetooraine aluseks on mahetaimekasvatus ja looma enda heaolu tagamine, millega 

garanteeritakse tervetelt loomadelt maksimaalne lihakvaliteet ja pikaaegne toodangu saadus. 

(Peetsmann jt. 2015: 4) 

Teadaolevalt kasutatakse mahetoorainetest toodete valmistamiseks tehnikaid, mis erinevad 

tavatooraine puhul suuresti. Täpsemalt pole selleks kasutatud pestitsiide, süsinikku viiakse 

mulda oluliselt rohkem ja põldude ääres püütakse säilitada elurikkust (Peetsmann jt. 2015: 9-

17). Nagu eelnevas lõigus mainitud, orgaaniliste väetiste ja looduslike taimekaitsevahendite 

kasutamisel ning loomade heaolu tagamisel, on lähtutud traditsiooniliste ja kaasaegsete 

põllumajandustehnoloogiate kooslusest. See tähendab, et mahetooraine kasvatamise 

tehnoloogiline pool koosneb kaasaegsetest seadmetest, täiustatud põllukultuuride sortidest, 

veekaitsetavadest ja erinevatest võtetest kariloomade söötmisel ning nendega käitlemisel. 
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Uuringud kinnitavad, et mahepõllumajanduslikes süsteemides võrreldes tavasüsteemiga on 

mulla kvaliteet parem, süsinikusisaldus kõrge ja erosiooni tekke võimalused madalad. Peale 

selle on mahetalude ümbruses loodusliku mitmekesisuse ampluaa lai, ligi 30 protsenti rohkem, 

mis aitab kaasa, ilma sünteetilisi võtteid kasutamata, toorainete kasvule. (Mahetootmise 

arendamise... 2021; Reganold, Wachter 2016: 1-3) Kuna mahetoidu töötlemisel säilitatakse 

naturaalsus, siis igapäevaselt tuntud GMO-d ehk geneetiliselt muundatud organisme mahetoidus 

ei leia. Tegemist on tehnikaga, mida kasutatakse tavatoorainete tugevdamiseks, näiteks muutes 

neid külmakindlateks või transpordi jaoks vastupidavamateks. Lisaks ei ole lubatud kasutada 

lõhna-, maitse- ja värvaineid, sest olles vastuolus keskkonnahoidlikule lähenemisele ja 

seadusandlusele, saab kindel olla, et mahetoitu tarbida on organismile puhtam kui tavatoitu. 

(Peetsmann jt. 2015: 4-15)  Väga suur tehniline erinevus kahe tooraine vahel on veel ka maa 

kasutamise hulk. Näiteks kuulub mahedalt kasvatavate loomapidajatele suurem maa-ala kui 

tavalisele talunikule, mis võimaldab neil pakkuda loomadele vabapidamist. (Reganold, Wachter 

2016: 5) 

 

1.1.2. Mahetoidu tarbimine 

 

Mahepõllumajandusliku osakaalu kasv Euroopa Liidus on viimasel kümnendil olnud 

märkimisväärne, kus 2019. aastaks oli mahepõllumaa suurenenud 13,8 miljoni hektarini. Ka 

jaekettides oli näha kahekordset müügikasvu mahetoodetelt, mis näitab kui päevakajaliseks on 

tegelikult mahetoidu tarbimine saanud. (Mahetootmise arendamise... 2021) 2030. aastaks on 

seatud Euroopa Komisjoni poolt eesmärk, kus 25 protsenti põllumaast peab kuuluma 

mahepõllumajandusmaale. Selleks, et seda saavutada, on komisjon vastu võtnud tegevuskava, 

mille põhieesmärk on tarbijate teadlikkust ja tarbimise hulka mahetoidu osas suurendada. (ELi 

maheauhinnad 2022) 

Mahetoidu tarbimise põhjuseid on mitmeid. Peamiseks põhjuseks on leitud, et mahetoitu 

valitakse tervise- ja keskkonnaprobleemide vähendamiseks (Baudry et al. 2015: 8615-8616). 

Analüüsidest, et 2050. aastaks võib inimkonna kasv ulatuda pea kümne miljardi inimeseni, on 

oluline märgata keskkonnasäästlikumat lähenemist, mis aitaks tulevikus toita ja kaitsta kogu 

ühiskonda. (Reganold, Wachter 2016: 2). Peale keskkonnaprobleemide vähendamisele on 

võimalik mahetoidu tarbimisega vähendada haiguste teket. Näiteks inimestel üha sagedasemaks 

kujunenud vähikollete tekkimist saab ära hoida kui vähendada taimekaitsevahendite kasutust. 
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(Peetsmann jt. 2015: 12-13) On tehtud uuringuid, millest on selgunud, et võrreldes tavatoiduga 

sisaldab mahetoit madalamat pestitsiidide taset ja kõrgemat toiteaineväärtuse hulka (Johansson 

et al. 2014: 3878). Mahetoidu teeb toitvamaks tema oomega-3 rasvhapete ja antioksüdantide 

suurem sisaldus, mida võib omastada mahepiima- ja lihatoodetest. (Vigar et al. 2019: 2) 

Pestitsiidide tase on aga igal mahetoodangul madal, kuna nende kasvatamisel on kasutusel vaid 

looduslikud ja orgaanilised vahendid, millelt pestitsiidide jääke ei jää nagu seda jääb 

tavatoorainetele. Ameerika Lastearstide Ühendus on leidnud, et mida vähem lapsed söövad 

tavatoiduaineid, seda vähem talletub nende kehas pestitsiidide osakesi ja seda tervemad nad on. 

(Reganold, Wachter 2016: 2-3) 

Peale selle, et mahetoorainega kaasneb palju positiivseid külgi, ei saa tarbimise seisukohast jätta 

mainimata ka negatiivseid aspekte. Madal pestitsiidide hulk, aga ei garanteeri toorme pikka 

säilivust ning võib tekitada kahju toorme riknemisega. Tarbija seisukohalt on aga see kahjuks 

negatiivne, sest pestitsiidide mittekasutamisel võivad jääda tooraine kogused madalaks ning 

hetkel kasvava inimkonna suunas viib see aga selleni, et toorainet ei jätku kõigile. Lisaks tekib 

sarnane probleem ka loomsete mahesaaduste kasvatamisega, kus vabakasvatamisele kuuluv 

suur maa-ala ning pikk toorme protsess viib antud murekohani. (Reganold, Wachter 2016: 5)   

Mahepõllumajandussüsteemide jätkusuutliku toimimise suunaga tuleb arvestada nii positiivsete 

kui ka negatiivsete mõjudega, sest tegelikkuses võivad mitu keskkonnasäästlikku aspekti  

tasakaalustada üksteist paremini, kui nende tavapärased analoogid. Maheprotsessis on iga 

mahetehnoloogia punkt oluline, mis aitab kaasa keskkonnasõbralikuma tuleviku kujundamisele. 

(Reganold, Wachter 2016: 1) 

 

1.1.3. Seadusandlus ja kriteeriumid 

 

Öeldakse, et mahetoodangu tootmisel on vajalik järgida mahepõllumajanduse seadustikku aga 

ka Euroopa Liidu poolt seatud kriteeriume. Mõlemad seavad ära kindlad piirid, alates millest on 

võimalik toodet nimetada mahedaks ning saada külge mahemärgis. Kõik maheettevõtted, kes 

on registreeritud mahepõllumajanduse registrisse, kuuluvad riikliku järelevalve alla, mis annab 

tarbijale mahetoidu usaldusväärsuse. Eestis osutab maheettevõtetele järelevalvet 

Põllumajandus- ja Toiduamet, kelle ülesandeks on anda ettevõtetele nõu, jälgida ettevõtete 
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riigilõivu tasumist ning kehtestatud õigusaktide täitmist. (Mahepõllumajandus 2022; Mahetoit 

2021) 

Mahetoodangule on loodud vastav märgistus, mille järgi tunnevad tarbijad ära mahetoote. 

Mahetoote märki saavad kanda kõik tooted, milles on vähemalt 95 protsendi ulatuses kasutatud 

mahetooraineid. Kõiki neid tooteid võib nimetada lisaks mahedale ka ökotoodeteks aga ka 

mahepõllumajanduslikeks või ökoloogilisteks. Lisaks mahemärgisele on alates 1. juulist 2010. 

aastast oluline toote pakendil kajastada Euroopa Liidu mahelogo, päritolu tähist ja 

järelevalveasutuse koodi, mis kinnitab mahetoodangut. (Märgistamine 2021) 

Kõikidele toitlustusasutustele, kes pakuvad mahetoorainetega valmistatud toitu, on loodud oma 

märgisüsteem. Vastavalt mahetooraine kasutamise osakaalule jagunevad märgid kolmeks: 20-

50%, 51-80% ja 81-100%. Kui vastavad osakaalu normid on ühes kuus saavutatavad, siis tuleb 

teavitada Veterinaar- ja Toiduametit, kes annab loa märgi kasutamisele. (Märgistamine 2021) 

Toidukaupade ja toitlustusasutuste hangetel on mahetoidu pakkumisel suur roll. Nimelt on 

koostatud kindlad kriteeriumid riigihangetele, mis aitavad koolidel ja omavalitsustel mahetoitu 

kooli sisse osta. Kriteeriume esitab Euroopa Liit, mis põhineb keskkonnahoidlike riigihangete 

kriteeriumitel ning toidukaupade ja toitlustusteenuste juhenditel. Kogu mahetooraine hanke 

protsessis on oluline teada, kas soovitud kaubale on turg olemas. Peale selle peab asutus teadma, 

millises osakaalus soovitakse toorainet kasutama hakata ning määratlema ära 

hankedokumendis, kas osakaalu arvestus käib koguse või rahalise väärtuse alusel. Kõige sellega 

käib kaasas ka suur kontrollimise protsess, mida nii hankija ise kui ka riiklik järelevalveasutus 

teostab. (Mahetoidu hankekriteeriumid 2022) 

 

1.1.4. Mahepõllumajanduse arengukavad ja strateegiad 

 

Mahetoidu propageerimist ja selle aktiivset kasutuselevõttu, parandamaks keskkonda, saab 

liigitada säästva arengu eesmärkide alla. 2015. aastal võttis ÜRO vastu 17 ülemaailmset säästva 

arengu eesmärki, mille eesmärk on parandada kõiki eluvaldkondi ja tagada inimestele kui ka 

looduskeskkonnale hea elukvaliteet. (Ülemaailmsed säästva... 2022) Kõik arengukavad, 

strateegiad ja kokkulepped on aluseks millegi muutusele. Antud hetkel aitavad need muuta 
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ühiskonda jätkusuutlikumaks, kus mahetoidu üha suureneval tarbimisel ja selle juurutamisel on 

oluline roll. 

Mahetoidu tarbimine on parema tuleviku aluseks, kus olulist rolli mängib vastu võetud Euroopa 

tegevuskavas Euroopa roheline kokkulepe, strateegia „Talust taldrikule“ ja elurikkuse 

strateegia. Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgiks on Euroopa riikides 2050. aastaks 

saavutada kliimaneutraalsus. See tähendab seda, et suur rõhk on suunatud 

põllumajandussektorisse, kus suurima keskkonna reostajana, soovitakse esiplaanile tuua 

mahepõllumajandust. Mahepõllumajandus aitab mahetoidu tootmisega edendada ringmajandust 

ning hoida ära keskkonnasaastumise teket. Strateegia „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegia 

aitavad saavutada eesmärki, kus soovitakse toidu tootmine ja keskkonnakaitse ühildada. See 

aitab vähendada heitgaaside hulka keskkonnas ja muuta süsinikku siduvat majandamist. 

(Mahetootmise arendamise... 2021) 

2021. aasta märtsis vastu võetud mahetootmise arengu tegevuskavas välja toodud strateegiates 

ja kokkulepetes on näha, et väga suurt mõju avaldab mahetoidu tarbimine ja selle tootmine. 

Kõik kolm püüavad tasakaalustada kliimat ja keskkonda läbi keskkonnahoidliku lähenemise. 

Hetkel on märgata mahetoidu kasutamise kasvu, siis soovitud eesmärkideni pole veel jõutud. 

Kui kõik Euroopa riigid suudaksid lähimate aastate jooksul hakata tarnima mahetoitu koolide ja 

asutuste sööklatesse, toidupoodidesse ning ka igapäevaselt kodude toidulaudadele, on lootust 

jõuda punkti, kus paranevad keskkonnatingimused, aga ka muutub mahetoit igale tarbijale 

taskukohasemaks. (Mahetootmise arendamise... 2021) 

 

1.2. Mahetoidu kasutamine Euroopa riikide koolides 

 

Erinevates maailma paikades on hakatud üha enam kasutama mahetoorainet. Suurimad 

mahetoidu kasutajad ja propageerijad on Euroopas Taani ja Itaalia, kellelt on Eesti saanud väga 

palju inspiratsiooni. Nimelt on Taani esimene riik, kes kehtestas ja töötas välja maailmas mahe-

eeskirjad. Taanis on tarbijate osakaal iga aastaga aina suurenenud ning tänu sellele kasvatanud 

mahetoidu müüki kauplustes. Maailma tippmaheriikide hulka kuuluv Taani on oma edu 

saavutanud tänu edumeelsele põllumajandussektorile. Tänapäeval kuulub 

põllumajandussektorist suur osa juba mahetootmisele. Ligi 30 aastasele kogemusele 

mahevaldkonnas on loodud organisatsioon Organic Denmark, kes teadvustab tavatarbijale kui 
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ka toitlustust pakkuvatele ettevõtetele mahepõllumajanduslikke teadmisi ja seadusi. (Danish 

Veterinary and Food Administration et al. 2021: 54-55) Organisatsiooni abiga on varasemalt 

tänasega muutunud see, et Taani koolidesse on jõudnud toitlustajad, mis on vähendanud 

õpilastel toidupakkide kaasas kandmist ja viinud õpilased teadlikuma toidu valikuni (Mikkelsen, 

Olsen 2022). Kõigest sellest tulenevalt on Taani koolid mahetoidu pakkumises eeskujuks 

paljudele Euroopa riikidele ning valmis koostööd tegema mahetooraine osakaalu 

suurendamiseks nii koolides, kui ka riigitasandil üldiselt. 

Itaalia on üks pühendumaid Euroopa Liidu riike, kus kohalikud omavalitused propageerivad 

mahetoodete kasutamist koolide sööklates. Selleks, et Itaalias kasutataks mahetoodangut üha 

rohkem, on õigusaktides teadlikkuse suurendamiseks loodud erinevaid seadusi, mille 

põhieesmärgiks on panna kasutama säästvamaid viise, kus üheks alaliigiks on mahetoidu 

kasutamine ja selle tarbimine. Lisaks eelnevale on Itaalia riigihangete tegemiseks vastu võetud 

keskkonnahoidlik lähenemine. Et ka koolis lähenetaks toitlustamisele keskkonnahoidlikult, on 

loodud riiklikud koolitoitlustamise juhised, mille järgimine on vajalik mahetoidu juurutamiseks 

koolitoidus. (Filippini et al. 2018: 110) 

Eesti naaberriigis Soomes on mahetoidu kasutamine samuti igapäevaselt teemas, sest soovitakse 

avalikes toitlustusasutustes viia mahetooraine kasutamine Põhjamaa ja Euroopa riikidega 

võrdsele tasemele. Eesmärgi saavutamiseks on riigi töörühma poolt loodud visioon, kus 

mahepõllumajanduslikust tootmisest soovitakse panustada 2030. aastaks vähemalt 50 protsenti. 

Põhjamaa heaolumudeli põhimõttel on kõigile Soome õpilastele koolitoit tasuta. Kuna kooli 

sööklad kuuluvad avalike  toitlustusasutuste alla siis tänu heaolumudeli põhimõttele 

moodustavad õpilased antud sektorist suurima osa, mis viitab sellele, et mahetooraine kasutus 

on koolide sööklates tähelepanu alla võetud ning suurendatakse selle kasutust jõudsalt. 2020. 

aastaks oli eesmärk mahetooraine kasutust avalikes toitlustusasutustes kolmekordistada ning et 

mahetooraine moodustaks 20 protsenti haritavast pinnast. (Nuutila, Risku-Norja, Arolaakso 

2019: 119) 

 

1.3. Koolides mahetoodete kasutamist mõjutavad tegurid 

 

Mahetoodete kasutamise trend on nii Eestis kui ka mujal maailmas suuresti kasvamas, kuna 

soovitakse liikuda keskkonnasäästlikuma tegutsemise ja mõtteviisi suunas. Palju on koostatud 
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erinevaid uuringuid, kus keskendutakse tarbija harjumustele, sealhulgas mahetoodete 

tarbimisharjumustele, aga ka mahetootmisega seotud uuringutele. (Konjuktuuriinstituut 2018; 

Vares 2020) Peale selle on mahetoorainete kasutamine mitmetes Euroopa riikides leidnud üha 

suurema käsitluse tavatooraine kõrval, tänu millele on koostatud erinevaid uuringuid ka 

mahetoodete kasutamise mõjutegurite kohta avalikes toitlustusasutustes, sealhulgas koolieine 

pakkumises. 

Mahetooraine kasutamist koolitoidu valmistamiseks on mõjutanud mitmed tegurid, millest üks 

on tooraine hind. Kuna tegu on valdkonnaga, mis on turul üsna uus, siis tänu sellele jääb endiselt 

hind mahetoodangu puhul kõrgemaks kui tavatoodete puhul. Näiteks Soomes on kõrge hind 

üheks põhjuseks, miks mahetooraine kasutus erinevates toitlustusasutustes siiani madal on. 

(Nuutila et al. 2019: 118) Ka Poolas on  läbi viidud uuringuid, kus vastanute seas pooled 

kinnitavad, et mahetooraine hind erineb tavatoorainest oluliselt (Bryła 2016: 739). Euroopas on 

riike, kus puudub riigi poolt tasuta koolieine võimalus ning koolilõunad tuleb tasuda igal 

õpilasel endal. Kui mahetooraine kasutamisega kerkib koolilõuna maksumus ühe õpilase kohta 

liiga kõrgeks, nähakse selles suurt murekohta ning see viib selleni, et paljud vanemad ei ole 

nõus vastavat hinda maksma. Hind tegurina toob kaasa vanemate negatiivse suhtumise 

mahetoorainesse, mis takistab mahepõllunduse arengut koolides. (Dědina, Šánová, 

Kadeřávková 2014: 23)   

Teiseks oluliseks teguriks, mis mõjutab mahetooraine kasutamist koolitoidus on mahetootjate 

hulk kooli vahetus ümbruses. Nimelt mahetooraine soetamisega on oluline teada kauba kohta 

täielikku informatsiooni, näiteks kuidas ja mis võtete abil on tooraine kasvatatud. Informatsioon 

on oluline selleks, et vähendada ostu riskitaset, sest kuna on tegemist tavatoorainest kallima 

tootega siis  kallima toote korral eeldatakse saada kvaliteetset kaupa. Tänu kooli raadiuses 

olevatele mahetootjatele on tarbijale toote päritolu info paremini kättesaadavam ja seega 

usaldusväärsem. Peale selle on oluline roll tarneahela pikkusel, see tähendab, mida lühem on 

tooraine tarneahel, seda suurem väärtuspakett saadakse. Kuna mahetoiduga käib kaasas 

keskkonnasäästlik lähenemine, siis antud kontseptsiooniga, mida lühem on tarneahela pikkus, 

seda väiksemad on transpordikulutused ja negatiivne mõju keskkonnale, toob esile antud teguri 

olulisuse mahetooraine soetamise protsessis. (Braun et al. 2018: 14) 

Koolidesse mahetoidu sissetoomist ja selle kasutamist mõjutab oluliselt koolisöökla või koolis 

oleva toitlustaja teadlikkus mahetoodete kasutamisest. Kuna mahetoodete kasutamine on üsna 
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uus trend, siis paljud ettevõtted ei ole ennast harinud mahetooraine kasutamise võimalustest. 

Ettevõtted, kes osutavad koolides toitlustusteenust on enamjaolt sellest teadlikud, kuna nad on 

kohustatud järgima erinevaid tervise- ja toitlustustrateegiad. Selle eest tavalistes koolisööklastes 

on toitlustusspetsialistide arv väiksem ja tänu sellele kannatab ka suures osas toitaineterikkam 

ning keskkonnasäästlikum tooraine kasutamine. Taanis on erinevates omavalitsustes 

mahetooraine kasutamiseks koolitoidus leitud kitsaskohti, mis viitavad toitlustajate 

mahetooraine kasutamise mitteteadlikkusele. Koolides esineb teadmatus alates toidu 

valmistamisest kuni toidu ja tooraine koordineerimiseni välja. (Mikkelsen, Olsen 2022) Ka 

Itaalia uuringus leidus, et mahetoidu kasutuselevõtt sõltub koolisöökla pädevusest ja heast 

otsustusvõimest, mis suurima mahetoidukasutaja riigina, näitab teguri olulisust mahetooraine 

kasutuselevõtuks koolitoidus (Filippini et al. 2018).   

Üheks väga aktuaalseks mõjuteguriks saab nimetada kooli lähedal asuvaid toitlustusasutusi, mis 

mõjutavad koolides mahetoodete kasutusele võtmist. Nimelt on paljud õpilased harjunud 

tänapäeval sööma kiirtoitu (Abdullah et al. 2017: 12). Sellest tulenevalt eelistatakse lõunat süüa, 

sooja ning toitaineterikka koolitoidu asemel, kooli lähedal asuvas kohvikus või ostes toidu 

toidupoest. Tänu nendele alternatiividele koolitoidu pakkumine kannatab. Toit mida nädalate 

viisi valmistatakse jääb üle ning tekib toidu raiskamine. (Mikkelsen, Olsen 2022) 

On riike, kus õpilaste arv mõjutab mahetoidu pakkumist koolides. Nimelt kui on tegemist 

kooliga, kus õpilasi on palju, võib tekkida eelnevate tegurite koosmõjul kitsaskohti. Näiteks 

üheks probleemiks võib olla tooraine suure koguse tarnimine, sest on piirkondi, kus 

mahetooraine nõudlus ületab selle pakkumise (Aleksejeva, Pelse 2019: 310) Peale selle on 

suurte koolide puhul murekohaks olnud ka vähese mahetoorainete kasutamiskogemusega 

toitlustajate arv, mis viib näiteks mahetoorme ostmise ja tarnimise puhul koolieine hinna ühe 

õpilase kohta liiga kõrgeks (Mikkelsen ja Olsen 2022). Eelnev näide võib viia kooli eelarve üle 

tema võimekuse piiri, mis paneb sel kohal mahetoorainest loobuma.   

 

1.4. Meetmed mahetoidu pakkumise suurendamiseks koolides 

 

Toimumas on kiire liikumine keskkonnasäästlikumate meetmete kasutamise suunas, et 

parandada üldist ühiskonda ning tagada sellega Maa pikem eluiga. Üheks parandusviisiks saab 

tuua mahetooraine kasutuselevõtu koolides. On teada, et lapsepõlves kujunevad suuresti 
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inimeste harjumused ja eelistused, mis annavad võimaluse koolilõuna abiga suunata noori 

valima tulevikus keskkonnasäästlikumate toitumisharjumuste suunas (Laste ja noorte... 2009: 

6) 

Taani koolides üheks mahetoidu osakaalu suurendamise meetmeks on erinevate 

koolitoiduprogrammide läbiviimine. Programmideks on olnud piima- ja puuviljaprogrammid, 

mida varasemalt on pakutud tavatoorainete näol, kuid mahetoidu osakaalu suurendamiseks on 

leitud, et korraldatud programmid saab asendada mahetoorainega. Koolitoiduprogramme on 

veel teisigi, kus näiteks koolis pakutavat mahetoitu on võimalik ka laste vanematel endale koju 

tellida, mille abiga tutvustatakse ja tuuakse mahevaldkonna olemus lisaks õpilastele ka 

vanematele lähemale. Lisaks leidub Taani uuringutest, et mahetooraine hulka saab suurendada, 

suurendades koolitoitlustajate teadmisi mahevaldkonna osas. Selle teostamiseks leiti rahalisi 

võimalusi Taanis asuva Roskilde valla poolt, kes erinevate täiendkoolituste eest, parandamaks 

mahetoidustrateegiat koolis, kulusid katab. (Mikkelsen, Olsen 2022) Saksamaal on kogetud, et 

peale toitlustajate teadmiste suurendamise, tuleks alustavatele mahetoorainet kasvatavatele 

põllumeestele võimaldada koolitamis- ja nõustamisteenuseid. See tagaks tooraine mahu 

suurenemise ja hiljem ka kasutamise omavalitsute toitlustusasutustes. (Braun et al. 2018: 15) 

Iga kool, kes soovib toitlustust pakkuda, teab, et olulist rolli mängib tooraine hankimine. Berliini 

uuringud on näidanud, et tänu parematele hankemeetmetele on võimalik suurendada mahetoidu 

pakkumist koolides. Näiteks selleks, et kohalikud mahetooraine hanked oleksid võimalikud, 

tuleb omavalitsuste esindajatel mahevaldkonda toetada, mis toob koolidele paremad võimalused 

riigihangete teostamiseks. Lisaks toetamisele on oluline igas omavalitsuses kirja panna 

mahetooraine kasvatamise ja kasutamise hulga arvandmed, mis võimaldavad koostada 

statistikat, tagamaks jätkusuutlikuma mahevaldkonna kasvu. (Braun et al. 2018: 15) 

Suurt hinnaerinevust mahetooraine ja tavatooraine vahel on võimalik leevendada läbimõeldud 

menüüde koostamisega. Soome uuringust võib leida kolm erinevat menüüd, mis on koostatud 

eri hinnaga mahetoorainetel. Tänu hoolikale tooraine hinna valikule, suudeti säilitada, 

pakutavate tavamenüüde kõrval, oluliselt sarnase hinnaga menüüd, mis on aitamaks soodustama 

mahetoidu leviku suurendamist koolitoidus. Muidugi on mõjuvaks meetmeks kasutada ka tasuta 

koolitoidu pakkumist, mida osad riigid ja omavalitsused koolidele võimaldavad. Üks neist on 

Soome, kes näeb edasise tasuta koolitoidu pakkumisega potentsiaali mahetooraine osakaalu 

suurendamist tavatoorainest. (Nuutila et al. 2019: 121-123) 



 
16 

 

Ei saa jätta nimetamata, et mahetooraine kasutamine on seda efektiivsem kui inimene ise saab 

protsessist osa. See tähendab, et on oluline võimaldada tarbijatele  mahetootjate tegevustega 

tutvumist. Hispaania uuringust selgus, et küsitlusele vastanutest on mahetooraine tarbijaid üsna 

palju, kuid on leitud, et antud protsessi saab efektiivsemaks muuta ökoturismi abil. Mahetalude 

külastamisega on võimalus inimestel õppida hindama keskkonnasäästlikku lähenemist ning 

arusaamist, kuidas on tekkinud mahetoorainele kõrgem hind. Kõige selle väärtustamisega on 

uuringus leitud, et tehes ekskursioone nii õpilastele, koolipersonalile aga ka tavatarbijale, on 

võimalik mahetooraine pakkumist suurendada. (Rodríguez-Bermúdez et al. 2020: 216-217)   
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2. MAHETOIDU KASUTAMIST MÕJUTAVATE  

TEGURITE ANALÜÜS 

 

2.1. Mahetoidu kasutamine Võrumaa koolides 

 

Võrumaa kohalike omavalitsuste andmete seisuga 1.jaanuar 2022. aasta  on  Võru maakonnas 

kokku kakskümmend üks üldhariduskooli, kus (va. Leiutajate Külakool) õpib kokku 3446 

õpilast. 

Vunki mano on 2018. aastal Võrumaal loodud arendusfestival, mille eesmärgiks on leida 

erinevatele kogukonna probleemidele lahendus. Täpsemalt viiakse 48 tunniga läbi loometalgud, 

kus oma vaateid, vastavalt valdkonnale, jagavad kodanikest kuni ekspertiteni välja.  Esimesel 

loometalgul premeeriti peaauhinnaga Margus Timmo projekt „Mahe ja muhe“, millest kasvas 

välja maheda koolivõrgustiku idee. (Vunki mano 2022) Lisaks Võrumaa peapreemiale pälvis 

„Mahe ja muhe” projekt Europa Direct Kuldre Vunki mano talgutel kõige 

keskkonnasõbralikuma idee eripreemia (Põllumajandus 2020). Erinevate projektide ja pika 

uurimisprotsessi tagajärel sõlmisid 2020. aastal Võrumaa omavalitsused koos Võrumaa 

Arenduskeskuse ja Setomaa Liiduga Hea Tahte kokkuleppe, millega 2024. aastaks on eesmärk 

saavutada Võrumaa omavalitsuste haridusasutuste koolitoidus vähemalt 20 protsendiline 

mahetooraine kasutamise ulatus. (Mahekokkulepe 2020) 

2019. aastal käivitus „Mahe ja muhe“ pilootprojekt, kus osales ligi kümmekond kooli. Koolid, 

kes võtsid osa, olid Meremäe Kool, Mikitamäe Kool, Värska Gümnaasium, Varstu Kool, Orava 

Kool, Antsla Gümnaasium, Haanja Kool, Vastseliina Gümnaasium ja Osula Põhikool. Kõikides 

koolides viidi projekti raames läbi uuring nii tooraine kui ka tehnika seisukorra kohta, mis 

andsid pildi koolide sööklate võimekusest. Samal ajal kohtuti mahetootjatega, läbiti 

mahetoorainete kasutamise koolitused ning valmis ka uuring mahetootmise olukorra seisust 

Võru maakonnas. Peale Eestis oleva mahetooraine kasutamise kogemusele, käidi rahvusvahelist 

kogemust saamas ka Taanis Kopenhaageni ning Rootsis Malmö, Växjö ja Landskröna koolides, 

kus mahetoidu pakkumisel on  igapäevaselt oluline roll. Projekti raames rajas Meremäe Kool 

kasvuhoone ja aia-ala, kus kasvatada  mahetoorainet nii söömiseks kui ka õppeprotsessi 
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eesmärgil. (Põllumajandus 2020) Meremäe koolisöökla teenindab lisaks kooliõpilastele ka 

lasteaeda ja hooldekodu, mis viib mahetoidu teekonna lisaks koolile ka teistesse asutustesse. 

(Lillemäe 2020) 

Rõuge Põhikool on olnud üks Lõuna-Eesti koolidest, kes on võtnud initsiatiivi hakata pakkuma 

õpilastele mahetoitu. Nimelt 2018. aasta detsembrist sooviti katsetada terve ühe aasta vältel, 

kust kohast kooli hakatakse sisse ostma viiendiku ulatuses mahetoitu. Projekti õnnestumise 

korral lubati alates 2020. aastast liikuda püsivalt üle mahetoidule. Kuna Rõuge Põhikool on 

olnud Võrumaal hetkel mahetoidu poolest üks edukaimatest, siis 2020. aastal soovivad erinevad 

koolid, näiteks Võru linna koolid, teha erinevad hankepakkumised mahetoidu kasutusele võtuks 

koolitoidus. (Breidaks 2018) 

Võrumaal on mahetoidu juurutamiseks korraldatud perepäevi, kus on võimalus lastel enda 

vanematega valmistada mahetoorainest süüa ning osaleda kogu protsessis (Põllumajandus 

2020). Peale perepäevade on läbi viidud konverentse, kus näiteks 2021. aastal keskenduti just 

sellel, kuidas kohalik mahetoit jõuab Võru maakonna haridusasutustesse. Antud konverentsid 

aitavad kokku võtta info, kui kaugele on Võrumaa koolid mahetoidu kasutamisega koolitoidus 

jõudnud ning millised on võimalused viia 2024. aastaks mahetooraine osakaal 20 protsendini 

igas Võrumaa koolis. (Mahekokkulepe 2020) 

Võru linnas asuv Võru Kesklinna koolis pakub toitlustust P. Dussmann Eesti OÜ, kes on 

seadnud eesmärgiks kasutada koolitoidus mahetoorainet. Alates 2021. aastast on Võru 

Kesklinna kooli toitlustusettevõttele väljastatud mahesertifikaat, mis kohustab koolieine 

valmistamisel kasutada vähemalt 20 protsendi ulatuses mahepõllumajanduslikku toorainet. 

(Anton 2022) 

 

2.2. Töö andmed ja metoodika 

 

Antud bakalaureusetöös kasutati kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid. 

Kvantitatiivse uurimismeetodi puhul on töö autor loonud ankeetküsitluse (Lisa 1), mis viidi läbi 

Võrumaa üldhariduskoolides ja oli aluseks kvalitatiivsele uurimismeetodile. Kvalitatiivse 

uurimismeetodina on töös kasutatud poolstruktureeritud intervjuud (Lisa 2). 
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Eestis on mahetoorainete kasutamine aastatega tõusnud, kuid erinevaid uuringuid selles 

valdkonnas on vähe. Peamiselt on uuritud mahetootmise protsessi üldiselt ja selgitatud välja, 

millised on inimeste toitumisharjumused mahetoodete järele. Otsene info mahetoidu tarbimisest 

ja selle kasutamisega kaasnevatest takistavatest teguritest jääb vajaka. Töö autor on leidnud, et 

üheks potentsiaalsemaks mahetoidu pakkumise grupiks on üldhariduskoolid, mistõttu on valitud 

bakalaureusetöö uurimisobjektiks Võrumaa üldhariduskoolid. Võrumaa koolide valik tulenes 

Võrumaa omavalitsuste ja Võrumaa Arenduskeskuse vahel sõlmitud Hea Tahte kokkuleppest, 

mille eesmärk on viia 2024. aastaks koolides mahetooraine kasutus 20 protsendini. 

Töö uurimuses oli sihtrühmaks Võrumaa üldhariduskoolid, kelle käest oli soov teada saada 

maakonnapõhiselt mahetooraine pakkumise erinevustest ning millised on mahetoidu kasutamise 

mõjutegurid ja potentsiaalsed võimalused mahetooraine osakaalu suurendamiseks koolitoidus.   

 

2.3. Küsimustik Võrumaa koolidele 

 

Bakalaureusetöö raames viidi läbi Võrumaa üldhariduskoolides küsitlus, mis oli suunatud 

koolides toitlustajate või mahetooraine valdkonnaga tegelevale personalile. Küsitluse 

eesmärgiks oli teada saada, milline on hetkel Võrumaa koolides mahetooraine osakaal 

koolilõunas ning millised on peamised takistavad tegurid mahetoidu pakkumiseks koolitoidus. 

Küsitluse läbiviimiseks koostas töö autor Google Forms keskkonnas küsitluse, mis saadeti meili 

teel Võrumaa üldhariduskoolide direktoritele (Lisa 1). 

Küsimustik koosnes üheteistkümnest küsimusest, millest neli küsimust olid avatud ja seitse 

kinnist (Lisa 1). Kinnised küsimused andsid informatsiooni koolide mahetooraine kasutamisest 

ning nende kitsaskohtadest. Peale selle oli näha kui suur osa Võrumaa üldhariduskoolidest on 

eesmärgiks võtnud Hea Tahte kokkuleppe, saavutamaks koolides 2024. aastaks 20 protsendilise 

mahetooraine ulatuse. Avatud küsimuste näol said koolid esitada enda mahetooraine kasutamise 

osakaalu, pakkuda lisaks kinniste küsimuste vastusevariantidele, endapoolseid näiteid ja 

kommentaare ning jagada ettepanekuid teistele koolidele mahetooraine kasutamiseks ja selle 

osakaalu suurendamiseks koolitoidus. Kõik küsitluse vastused andsid töö autorile ülevaate, 

millises seisus on Võru maakonnas mahetooraine kasutamine ja millises suunas on võimalik 

koolidel areneda. 
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Ankeetküsitlus viidi läbi kahekümnes Võrumaa üldhariduskoolis, millest vastuseid laekus tagasi 

kümme ehk 50 protsendi ulatuses. Antud vastused ei anna täielikku ülevaadet Võru maakonna 

mahetooraine kasutamisest, kuid kuna vastuseid laekus eri Võrumaa piirkondadest ja koolide 

õpilaste arv varieerus, siis on võimalik välja tuua peamised mõjutegurid ja järeldused. 

Kõiki vastuseid on analüüsitud programmi MS Exceli abil, kus saadud vastuste põhjal leiti 

koolide valik, kellega viidi läbi põhjalikuma ülevaate saamiseks poolstruktureeritud intervjuud. 

 

2.4. Intervjuud Antsla Gümnaasiumi ja Orava Kooliga 

 

Võrumaa üldhariduskoolide mahetooraine kasutamise ja toitlustuskogemuse ülevaate saamiseks 

viidi läbi kahes Võrumaa koolis poolstruktureeritud intervjuud. Koolide valikul lähtuti 

ankeetküsitlusest, mille abil valiti välja väikseima ja suurima mahetooraine kasutamise 

osakaaluga üldhariduskoolid. Lisaks jälgiti valikul, et koolid oleksid oma olemuselt võimalikult 

erinevad, mis aitaksid välja selgitada erinevate tegurite mõjusid ja nende võimalusi koolides 

mahetoitlustamiseks. Koolid, mis osutusid valituks, olid Antsla Gümnaasium (suurima 

mahetooraine osakaaluga) ja Orava Kool (väikseima mahetooraine osakaaluga). 

Intervjuude peamisteks eesmärkideks oli teada saada, kuidas on koolid mahetooraineni jõudnud, 

kas tooraine kasutamisega kaasneb koolile järelevalve ning kuidas on kooli personal 

mahetooraine omaks võtnud. Intervjuu koosnes üheteistkümnest suunavast küsimusest (Lisa 2), 

millele intervjueerimise käigus lisandus juurde veel täiendavaid küsimusi. Intervjuud viidi läbi 

telefonivestluse kaudu, mille keskmine kestus oli 15 minutit. Nii Antsla Gümnaasiumi kui ka 

Orava Kooli intervjuud salvestati ning saadud informatsioon kanti üle MS Word dokumenti. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Ankeetküsitluse tulemused 

 

Võrumaa üldhariduskoolides läbiviidud küsitlusest selgus, et koolid on üha enam hakanud 

mahetoorainet kasutama tavatooraine kõrval, kes rohkem kes vähemal määral. Küsitlusest 

võtsid osa kümme Võrumaa kooli esindajat, kelleks olid Parksepa Keskkool, Mõniste Kool, 

Värska Gümnaasium, Orava Kool, Võru Gümnaasium, Antsla Gümnaasium, Mikitamäe Kool, 

Kääpa Põhikool, Rõuge Põhikool ja Varstu Kool. 

Koolides mahetooraine kasutamise kindlaks tegemiseks uuriti, kas kool pakub mahetoorainetest 

valmistatud toitu. Kui vastus oli jaatav, paluti välja tuua toorained, mida koolides kasutatakse. 

Nimelt kümnest vastanud koolist kaks, Parksepa Keskkool ja Kääpa Põhikool, vastasid, et nende 

kool ei tegele hetkel mahetoorainest valmistatud koolitoidu pakkumisega. Selle eest Kääpa 

Põhikoolil oli aga soov mahetooraine tulevikus kasutusele võtta. Kõik teised kaheksa kooli, aga 

märkisid küsitluses kaks ja enam mahetoorainet, mida nende koolides kasutatakse. Kõige laiema 

mahetooraine valikuga paistsid silma kaks kooli: Antsla Gümnaasium ja Varstu Kool. Mõlema 

kooli puhul võib leida menüüdest mahejuurvilju, -lihatooteid, -piimatooteid, -teraviljatooteid, -

munasid ja -mahla. Väikseimat valikut võis näha Värska Gümnaasiumis ja Mõniste Koolis, kus 

mõlemad on võtnud enda menüüs kasutusele kaks mahetooraine gruppi. Tabelist 1 on näha, et 

enim mahetoorainetest kasutatakse Võrumaa koolides liha- ja piimatooteid, mida võib leida 

kuuest erinevast koolist. Veidi vähem, kuid siiski kasutuses, on mahepuuviljad ja -mahl, mida 

toodi küsitluse vastustest välja kahel korral. 

Lisaks mahetooraine kasutamisele uuriti koolidelt, kas ollakse teadlikud Võrumaa omavalitsuste 

ja Võrumaa Arenduskeskuse vahel sõlmitud Hea Tahte kokkuleppest, mille eesmärk on koolidel 

2024. aastaks kasutusele võtta 20 protsendi ulatuses mahetoorainet. Küsimuse teises osas sooviti 

teada saada, kas koolid on võtnud eesmärgiks saavutada 2024. aastaks 20 protsendilise 

mahetooraine osakaalu koolitoidus. Kõik kümme kooli, kes küsitluses osalesid, kinnitasid, et 

nad on teadlikud antud kokkuleppe olemasolust, kuid neist kaheksa kooli püüdlevad antud 

eesmärgi suunas. 



 
22 

 

 

Tabel 1 Mahetooraine kasutamine Võrumaa üldhariduskoolides 

 

 

Peale erinevate mahetoorainete kasutamise valikute oli oluline Võrumaa üldhariduskoolidelt 

teada saada kui suur on nende mahetooraine kasutamise osakaal koolitoidus. Küsitlusest selgus, 

et Võrumaa koolides on jõutud mahetooraine kasutamine viia kuni 50 protsendini, mis ületab 

Võrumaal sõlmitud Hea Tahte kokkuleppes määratud osakaalu 2,5- kordselt. Antud küsimuse 

vastustest sai välja lugeda nii konkreetset osakaalu kui ka protsendilisi vahemikke, mis oli 

põhjendatud erinevate tegurite muutustest kuude lõikes. Suurima osakaalu vahemiku tõi välja 

Rõuge Põhikool, mis võib kõikuda 20-50 protsendi vahel. Selle eest suurima saavutatud 

osakaaluga oli aga Varstu Kool, kes on tänaseks suutnud kasutusele võtta 41 protsendi ulatuses 

mahetoorainet. Antsla Gümnaasium on teine Võrumaa kool, kelle mahetoidu osakaal 

koolitoidust ulatub 40 protsendini. On koole, kus on võetud mahetoorained kasutusele, kuid 

osakaal jääb hetkel veel alla kümne protsendi. Väikseima mahetoidu osakaalu on saavutanud 

hetkel Orava Kool, kelle mahetooraine kasutamine jääb hetkel 4-10 protsendi vahele.    

Kooli nimi

Mahe-

juurviljad

Mahe-

puuviljad

Mahe-

lihatooted

Mahe-

piimatooted

Mahe-

teraviljatooted

Mahe-

munad

Mahe-

mahl

Ei kasuta Ei kasuta, 

kuid 

tulevikus on 

plaan

Parksepa Keskkool X

Värska Gümnaasium X X

Mõniste Kool X X

Orava Kool X X X

Võru Gümnaasium X

Antsla Gümnaasium X X X X X X

Mikitamäe Kool X X

Kääpa Põhikool X

Varstu Kool X X X X X X

Rõuge Põhikool X X X X

Kokku: 4 2 6 6 3 3 2 1 1
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Joonis 1. Mahetooraine kasutamise osakaal tavatoorainest koolitoidus 

 

Järgnevas küsimuses uuriti, kuidas on Võrumaa koolid rahul oma saavutatud mahetooraine 

kasutamise osakaaluga. Selgus, et pooled vastanutest ei ole enda hetkeolukorraga rahul ja 

sooviksid mahetooraine osakaalu veelgi suurendada (Joonis 2). Peamisteks vastajateks, antud 

valikuvariandi puhul, osutusid koolid, kelle mahetooraine osakaal jäi alla 30 protsendi. Peale 

nende leidus vastajate seas ka Antsla Gümnaasium, kes hetkel saavutatud 40 protsendilist 

mahetoidu osakaalu koolitoidus soovib veelgi suurendada. Kolm kooli, kes oma osatähtsusega 

rahule võisid jääda, olid: Värska Gümnaasium (34%), Mikitamäe Kool (30-40%) ja Varstu Kool 

(41%). 

Ankeetküsitluse teises pooles uuriti millised on mahetooraine kasutamisega kaasnevad 

kitsaskohad. Selgus, et uuritava küsimuse vastused olid tihedas seoses koolides saavutatud 

mahetooraine osatähtsuse rahulolu küsimusega. Nimelt koolid, kes leidsid, et on rahul enda 

mahetooraine osakaaluga koolitoidus, väitsid kitsaskohtade puudumist. Küsitlusele vastanute 

hulgast moodustas see 30 protsenti (Joonis 3). Kitsaskohti aga leidus 50 protsendi ulatuses 

koolidest, mis näitab samuti seost eelneva küsimusega. Lisaks tõi mahetoorainet mittekasutav 

Kääpa kool välja, et ka nende koolil esineb mahevaldkonna edendamisega murekohti. Vastavad 

kitsaskohad võivad olla üheks aluseks, miks Kääpa Põhikool pole enda koolis mahetoorainet 

siiani kasutusel võtnud. Küsimusele mahetoidu pakkumisega esinevatele kitsaskohtadele  leidus 

ka kaks kooli, Võru Gümnaasium ja Parksepa Keskkool, kes ei osanud seisukohta võtta. 

2
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Hindamaks, millised tegurid takistavad Võrumaa üldhariduskoolides mahetooraine kasutamist, 

uuriti koolide esindajatelt koolides esinevaid kitsaskohti. Küsitlusele vastanud esitasid kokku 

seitse erinevat mõjutegurit, mis takistavad Võrumaa koolides mahetooraine kasutamist ja selle 

osakaalu suurendamist (Tabel 2). Tulemustest on näha, et enim mõjutab mahetooraine 

kasutamist koolitoidu maksumus ühe õpilase kohta, kus kümnest koolist kuus seda kinnitasid. 

Peale seda on probleemseteks kohtadeks ka vähese õpilaste arvuga koolid ning mahetooraine 

logistiline pool. Võru Gümnaasium tõi vähese õpilaste arvuga mõjutegurile näite, kus nende 

koolil on kogemust olnud väiksemate toorainete koguste tellimisega, millega on kaasnenud 

tarneraskused. See näitab, kui keeruliseks on tegelikult süsteemid üles ehitatud alustatava 

kasutaja jaoks, mis halva kogemuse näol võib inimesi eemale tõrjuda. Ka Mõniste Kool selgitas 

asjaolusid, kuid seda logistilise poole pealt. Nimelt asub kooli ümbruses ettevõtteid, kes 

kasvatavad toorainet mahedalt, kuid ametlik mahemärgis puudub. Et mahetooraine osakaalu 

koolis suurendada, tuleks transportida toorainet kaugemalt, mis tooks sisse liigseid kulutusi. 

Antud olukorra puhul tuleb lisaks nende poolt mainitud kitsaskohale täiendavalt juurde 

bürokraatia, mis kindlate seaduste kohaselt ei lase sertifitseerimata kohalikku mahetoorainet 

kooli mahetooraine kasutamise osakaalu sisse lugeda. Lisaks peale eelnevate tegurite toodi välja 

toitlustajate teadmiste puudumised, personali ajakulu ning mainiti, et paljude toodete 

mahelitsentsi saamine on raskendatud. Eelkõige viimane mõjutegur puudutab mahepuuvilja 

gruppi, mille vähest kasutust peegeldab ka tabel 1. 

Joonis 2. Saavutatud mahetooraine 

osatähtsuse rahulolu Võrumaa koolides 

 

30%

20%

50%

Jah

Kool ei tegele

mahetooraine

pakkumisega

Sooviksime

pakkuda rohkem

kui hetkel olev

osakaal

50%

30%

20%

Jah

Ei

Kahjuks ei

oska

küsimusele

vastata

Joonis 3. Mahetoidu pakkumisel esinevad 

kitsaskohad Võrumaa koolides 
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Tabel 2 Mahetoidu valmistamist takistavad tegurid Võrumaa üldhariduskoolides 

 

 

Järgneva küsimusega uuriti vastajatelt, mis oleksid nende arvates potentsiaalsed võimalused 

mahetooraine osakaalu suurendamiseks koolitoidus. Kõik kümme kooli nägid võimalusi 

muutmaks mahetooraine hulga suurendamist koolides. Vastuste põhjal on näha, et parimaks 

võimalikuks viisiks on mahetooraine puhul läbimõeldud menüüde koostamine, mille vastuseid 

kordus kaheksal korral (Tabel 3). Peale selle võib töötavateks lahendusteks pidada ka 

ühisürituste korraldamist koolis, kus tuntud tegijad köögimaastikul aitavad inimestel 

mahevaldkonnaga samastuda. Lisaks kasutatakse erinevate toetuste ja lisaraha jagamist, mis 

toetavad nii mahetooraine kasvatamist kui ka selle kasutamist. Kõige vähem näis koolidele 

töötamaks erinevate kampaaniate korraldamine ja mahetooraine pakkujate suurema hulga 

olemasolu, mida vastavalt koolide seas pakuti välja kahel ja ühel korral. Valikuvariantidena oli 

võimalus veel valida mahetoorainet puudutavatel koolitustel osalemine ja mahetootjate 

ettevõtetesse ekskursioonide tegemine, kus mõlemad olid vastajate arvu poolest kolmandal 

kohal ehk nelja vastuse kordusena. 

 

 

 

 

 

 

Kooli nimi

Koolis õppivaid 

õpilasi on liiga vähe

Koolis õppivaid 

õpilasi on liiga 

palju

Koolitoidu 

maksumuse limiit 

ühe õpilase kohta

Logistiline pool Õpilaste 

vanemad ei 

pea 

mahetoorainet 

tähtsaks

Toitlustajal 

puuduvad 

teadmised 

mahevaldkonna 

kohta

Paljusid tooteid 

pole mahedaks 

saada nt. 

puuviljad

Personali ajakulu Bürokraatia Takistavad 

tegurid 

puuudvad

Parksepa Keskkool X

Värska Gümnaasium X

Mõniste Kool X X X X

Orava Kool X X

Võru Gümnaasium X X

Antsla Gümnaasium X

Mikitamäe Kool X

Kääpa Põhikool X X

Varstu Kool X

Rõuge Põhikool X X

Kokku: 2 0 6 2 0 1 1 1 1 3
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Tabel 3 Võrumaa üldhariduskoolide potentsiaalsed võimalused mahetoidu suurendamiseks 

koolitoidus 

 

 

Küsitluse lõpus uuris autor vastajate käest nendepoolseid soovitusi teistele koolidele 

mahetooraine kasutamiseks ja selle suurendamiseks koolitoidus. Vastustest leidus soovitusi 

jätkata alustatut, kasutada esialgu kättesaadavamaid tooraineid, leida endale mahetoorainet 

kasutavate koolide seast eeskujud ja loomulikult usaldusväärne logistik, kellega mahetooraine 

suurendamine koolitoidus sujuks. 

 

3.2. Intervjuude tulemused 

 

Parema mahetooraine kasutamise ülevaate saamiseks viidi läbi kahes Võrumaa 

üldhariduskoolis, Antsla Gümnaasiumis ja Orava Koolis, poolstruktureeritud intervjuud. Välja 

sai valitud intervjuu jaoks need koolid, kelle mahetooraine osakaal oli ühel väike ning teisel 

suur. Lisaks laiema pildi saamiseks valiti suurimate osakaalude saavutanute seast välja kool, 

kelle õpilaste arv oleks võrdluseks Orava Kooli 32 õpilasega koolile mitmeid kordi suurem. 

Antud valikute seast leidus Antsla Gümnaasium, kus õpib 320 õpilast (Lisa 3). Intervjuude 

eesmärgiks oli saada üldine ülevaade mahetooraine kasutamise võimalustest piirkonnas, kas 

mahetooraine kasutamisega käib kaasas järelevalve ning mida on vaja teha selleks, et 

mahetooraine kasutamine koolitoidus püsiks. Intervjuud viidi läbi telefonivestluse kaudu Antsla 

Gümnaasiumi majandusjuhataja Talvo Kondiga ja Orava Kooli koka Tiina Lõhmusega, mida 

salvestati ja transkribeeriti programmi MS Word. Järgnevad intervjueeritavate vastused on 

esitatud kaldkirjas, kus töö autori poolt eemaldatud tekst on märgistatud tähisega (---), 

Kooli nimi

Erinevate 

kampaaniate 

korraldamine koolis

Mahetoorainet 

puudutavatel 

koolitustel 

osalemine

Ühiskokkamised 

tuntud Eesti 

kokkadega (Nt. 

perepäevad 

koolis)

Ekskursioonid 

mahetoorainet 

tootvatesse 

ettevõtetesse

Läbimõeldud 

koolimenüüd

Erinevad 

toetused 

mahetooraine 

kasvatamisele ja 

kasutamisele

Mahetooraine 

pakkujate 

suurem hulk

Kahjuks ei näe 

kool 

potentsiaalseid 

võimalusi

Parksepa Keskkool X X X X X

Värska Gümnaasium X

Mõniste Kool X

Orava Kool X X

Võru Gümnaasium X X

Antsla Gümnaasium X X X X

Mikitamäe Kool X X X

Kääpa Põhikool X X X X X X

Varstu Kool X X

Rõuge Põhikool X X X X X

Kokku: 2 4 6 4 8 6 1 0
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esitatavad küsimused paksus kirjas ja intervjuu käigus tekkinud lisaküsimused allajoonitud 

kirjas.   

Mis ajendas Teie kooli pakkuma õpilastele mahetoorainest valmistatud toitu? 

Antsla Gümnaasiumi kogemus mahetooraine pakkumises on olnud pikk. „Tegelikult oleme me 

seda juba pakkunud viimased 30 aastat, kuna meil on enda kooli põld, aga vormistamise 

küsimus mahedana läks käiku eelmise aasta sügisest. (---) Varasemalt lähtusime teistmoodi. 

Meil oli siin linnaservas maalapp, kes üks inimene andis rendile. Tol hetkel kasvatasime 

omasoodu. (---) …kuna meil on see Mahe ja muhe projekt ka Võrumaal, kümme pilootkooli, et 

siis kogu nende poolt suunamine mõjutas ka meid…“ 

Orava Kooli kokk vastas: „Meie kooli ajendas pakkuma just Mahe ja muhe programm, mis meie 

kooli sellega kaasas.“ 

Kas mõni teine riik/omavalitsus oli eeskujuks mahetoidu pakkumisel koolitoidus? 

Antsla Gümnaasiumi esindaja sõnas: „Mina ei ole välismaal käinud, kuigi Võrumaa 

Arenduskeskus käis mingisuguste valla tegelastega Taanis, aga noh sellega ma pole kursis, isegi 

vald pole rääkinud, mis nad nägid. (---) Aga selle projekti käigus, Kaja Keskküla ja Margus 

Timmo. Nemad on sellest rääkinud küll, et seal pakutakse ligi 100 protsendi ulatuses 

mahetoorainet.“ 

Orava Kooli kokk tõi peamiselt esile taaskord Mahe ja muhe programmi, mida mainis ka 

esimese küsimuse juures. „…kui selle projektiga sai liitutud, seal nemad jah tõid näiteid ja 

ütleme nii, et avaldasid silmaringi.“ Töö autor uuris Orava Koolilt lisaks juurde: “ Kuna Te 

selle projektiga liitusite?“  „See on nüüd, ma pean mõtlema, äkki kolm aastat tagasi, praeguseks 

on see programm lõpetanud.“ 

Kus kohast või kelle käest Teie kool mahetoorainet tarnib? 

Antsla Gümnaasiumi mitmekesist tooraine valikut ja selle tarnimist saab kindlasti põhjendada 

nende pikaaegse kogemusega. „…eelmise aasta kevadest kasvatasime köögivilja mahetaluniku 

maadel. (---) Meil oli siin linnaservas maalapp, kes üks inimene andis rendile. Tol hetkel 

kasvatasime omasoodu, aga hetkel võtsime omakasvatatud köögivilja arvele nullhinnaga selle 

taluniku juurest ja seesama talunik pakkus omalt poolt osta sisse mahekartulit. (---) …kasutame 

mahedana veel mustsõstra mahla, mis on Setomaalt. Kohalikust toorainest on õunamahl, 
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Urvaste kiriku ehk Urbanuse koguduse õunaaias kasvatatud… (---) Hulgiladu on ka aeg-ajalt… 

(---) …veel lihaveise kuubikuid, mune ostame mahedalt. Metsavenna Talu hakkas pakkuma 

täispiima…“ 

Tiina Lõhmus rääkis kui keeruline tegelikkuses on väikese kooli puhul mahetoorainet tarnida. 

Kuna personali hulk köögis on väike, siis samaaegselt söögi tegemine, kaloraažide arvutamine 

ja paberite korrashoid, Veterinaar- ja Toiduameti jaoks, on väikesele koolile liig. „Muidugi, 

levitati küll seda infot, et kust need mahetoote talud on, et need kontaktid on kõik olemas. Aga 

ütleme nii, et meie vajadused on suhteliselt väiksed ja siis ikkagi AMF hulgilaost, et mis sinna 

sisse jõuab, seda me kasutame.“ 

Kas Teie koolis pakub toitlustust isiklik söökla või ostate toitlustusteenust sisse? 

Antsla Gümnaasiumist vastati:„ …meil on kohaliku omavalitsuse koolisöökla, kooli enda 

hallata. Kaudselt siis kohalik omavalitsus maksab kinni kulud: vesi, elekter, kõik seadmed, 

sisustus, kokkade ja köögitööliste palgad. (---) …koolilõuna maksumus on 1 euro ja siis sellega 

peame välja tulema,“ rääkis Kont. 

Ka Orava Koolil on oma isiklik söökla. „Koolil on söökla, mis valmistab toitu ka lasteaiale. (--

-) …ja kui rääkida üleüldse hindadest, siis kooliõpilase lõuna on üks euro. (---) …PRIA  piim ja 

köögivili, mis on lapse kohta ette nähtud. Kuidas see oligi, köögivili oli umbes neli senti lapse 

kohta päevas ja seda kuni vist viienda klassi lõpuni.“ 

Kas Teie kool on õpilasi, töötajaid ja lapsevanemaid informeerinud mahetoidu 

kasutamisest koolitoidus? Olete saanud nendelt ka erinevat tagasisidet? 

Antsla Gümnaasiumi majandusjuhataja sõnas: „Jaa… (---) Me oleme tervisliku toidu nädalale 

rõhku pööranud ja siis lisaks oleme kodulehele pannud vastavad märgised. (---) …vahepeal 

oleme teinud natuke ka sotsiaalmeedias. Meil ongi nagu koolielu all eraldi Mahe ja muhe ja siis 

seal on ka veel sellest ökomärgisest juttu.“ Ja tagasiside poole pealt mainis Talvo Kont selliselt: 

„Seda tegi kuidagi see programm, seal oli küll mingi mahesaadik määratud, nemad tegid 

küsitluse. Kohe sööklas oli selline küsitlus, et oli valmistatud mahetoorainest toit ja siis lapsed 

said panna värve, et meeldis ja ei meeldinud (---) …mahedat aetakse segi, mingi taimetoiduga, 

et see eriti oli nagu üllatav“ 
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Orava Kooli kokk mainib, et on päris palju kajastatud ning leitud võimalusi kõigi harimiseks. 

„…kui maheda projektiga sai liitutud siis… (---) Kaja Keskküla ja nad käisid lastevanemate 

koosolekul ja nad tegid seal enda ettekandeid. (---) On olnud ka Joel Ostratiga ühine 

kokkamine… (---)…veebipõhine ja siis lapsed said perega kodus kokata. Said mahetooraine 

kotid koju… (---) ka kooli kokkadega oli veebi põhiselt Orava Koolis, Angelica Udeküll 

juhendas… (---) … kahjuks väga paljud ajavad seda segadusse veganlusega.,“ 

Kas Teie koolile osutab järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet kui ka Võrumaa 

omavalitsus koos Võrumaa Arenduskeskusega Hea Tahte kokkuleppe raames? 

Kuna mahetooraine osakaal on Antsla Gümnaasiumil suur, siis sellega kaasneb ka erinev 

kontroll. „Jaa ikka. (---) Põllumajandus ja Toiduamet käib meid iga aasta kontrollimas, mis 

puudutab kogu hügieeni ja paberimajandust ja enesekontrolli plaanid jne.“ Kuna Antsla 

Gümnaasiumil on Hea Tahte kokkuleppe osakaal saavutatud siis otsene kontroll puudub. 

Majandusjuhataja lisas: „Selle kohta oleme lihtsalt teinud selliselt, et mahetooraine kohta 

peame arvestust ühisdokumendis, mida me siis jagame nendega iga kuu.“ 

Tavapärane kontroll toimub ka Orava Koolis. „Jah, (---) …mul peavad need saatelehed olema 

kõik eraldi kaustas, et kui minule tuleb kontroll, siis kohe saab vaadata. (---) Aga nad veel meid 

kontrollima pole jõudnud“ (---) Paberimajandus näitab, et projektist on samm edasi astutud ja 

et see projekt on läbitud ja tulemus on selline.“ Kuna Orava Koolil pole 20 protsendiline osakaal 

saavutatud siis esineb ka Arenduskeskuse poolt kontroll. „…praegu on sealt vaikus. Niipalju 

kui oli uuring, seda peaks tegema EMÜ inimene… (---) Kas see oli kolme või nelja kuu väljavõte, 

niimoodi gruppide kaupa, et siis nad saavad ise oma pilguga seal lahterdada, et kui palju on 

võimalik sellest mahedat tõsta.“ 

Kas Teie kool on enda koolile/menüüdele taotlenud mahemärgist? 

Kuna Antsla Gümnaasiumil on 40 protsendiline osakaal saavutatud, siis on taotletud 

mahemärgis. „Me taotlesime ökomärgise oktoobrikuust. (---) …meil on 20-50 protsenti see 

märgis. (---) …ja seda arvestab kool kogusest.“ 

Orava Koolil aga on asi keerulisem, kuna osakaal on väike siis mahemärgist taotleda ei saa. 

Lõhmus mainib, et tegelikult ilma mahemärgiseta on tööd mitu korda rohkem. „Lihtsalt 

teavitasime, et meie kasutame mahetoorainet. (---) Ja menüüdest peab olema nähtav, et kui ma 
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teen täna värskekapsa suppi, siis mul peab olema sinna taha lisatud märge, et kasutatud 

mahekartulit. Ja see on menüüde tegemises üsna tülikas…“ 

Millised on Teie kooli edasised plaanid seoses mahetoidu pakkumisega koolieines? 

Antsla Gümnaasiumi vaated tulevikku on suured. „Nii palju ma võin öelda, et praegust on 

valitsuse tasandil ringi liikumas ja kooskõlastust selles osas, et koolid ja lasteasutused, kellel 

on taotletud ökomärgis, et nendele on plaanis tagasiulatuvalt teisest kvartalist maksta 

lisatoetust koolilõunale. Koolides siis 15 senti õpilase kohta ja lasteaedades 25 senti. (---) Plaan 

on siis selline, et kuni 50 protsendini järgmisel aastal tahaks jõuda. (---) Hulgiladudega on 

käidud läbirääkimised piima osas. (---) …ei ole ühtegi piirkonnas sellist pakkujat, kes pakuks 

puuvilja. Ka sellega tegeldakse ja Setomaal on üks kasvataja tegelikult olemas, et tema tegeleb 

nüüd kevadel säilitamistingimuste loomisega. 

Kuna Orava Kooli kollektiiv on pisike, siis raske on ennustada, kuidas tulevikus tegutseda. 

Kooli kokk on kindel, et edasine mahetooraine kasutamine vajab rohkem rahalisi vahendeid. 

„Vaatab, kuna meil on hommikupuder, mida lasteaed sööb nagunii ja kool sööb ka, siis vald 

doteerib, et 20 senti õpilase kohta. (---) …sellega annab natuke turgutada seda rahalist poolt.“ 

Kas Teie kool saab mahetooraine pakkumisest kasu või kahju? 

Antsla Gümnaasiumi arvates on kasutegur olemas. „Ma arvan küll jah, et kasu, sest see on laste 

tervis… (---) …emeriitprofessor käis rääkimas, Anne Luik oli vist tema nimi. Rääkiski nendest 

kemikaalidest, kõik nendest, mis tegelikult mulla seest leitakse, siis ma arvangi, et see mahe on 

ongi õige suund.“ 

Orava Kool näeb, et ettevõtmine on hea, kuid kasu on pigem minimaalne. „Kindlasti on 

kasutegur juures. (---) …aga üldiselt ma näen et suurelt organiseeritud ei ole õige. Iga kool 

peaks saama ise otsustada kuidas ta teeb, kui palju ta teeb ja kas ta üldse teeb.“ 

 

3.3. Järeldused ja ettepanekud 

 

Mahetooraine kasutamine Võrumaa üldhariduskoolides on heaks näiteks teistele Eesti 

koolidele. Võrumaa koolide näitelt on näha, kui paljud tegurid võivad tegelikkuses, väikese 

piirkonnaga alal, mõjutada mahetooraine kasutamist kooliti. Lisaks mõjuteguritele pakuvad 
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koolid uuringu käigus välja potentsiaalseid võimalusi, mis aitavad suurendada neil endil kui ka 

kõigil teistel mahetooraine osakaalu hulka tavatoorainest koolitoidus.   

Võrumaa üldhariduskoolide peamiseks kitsaskohaks on mahetooraine hind. Küsitlusele 

vastanutest kuus kooli andsid teada, et nende jaoks ületab mahetoorainet kasutades koolitoidu 

maksumuse limiit ühe õpilase kohta. Riigi poolt on alates 2017. aastast määratud igale õpilasele 

koolilõuna kohta üks euro, mis kehtib tänaseni (Koolilõuna toetus... 2017). Toidukaupade 

hindade tõusu ja iseenesest kallima toidukauba ehk mahetooraine kasutuselevõtuga koolitoidus 

jääb riigipoolsest toetusest väheseks, mille tõttu paljud ei suuda seda pakkuda (Hindade tõus... 

2021).  Kõike seda kinnitab ka vestlus Orava Kooli koka Tiina Lõhmusega, kes andis märku, et 

ilma suuremate rahaliste toetusteta pole võimalik koolis mahetooraine kasutamise osakaalu 

soovitud eesmärgini tõsta.   

Parimaks toimivaks lahenduseks hinnateguri leevendamiseks toodi Võrumaa koolide poolt välja 

läbimõeldud menüüde koostamine. Lahenduse efektiivsust kinnitab Soomes läbiviidud uuring, 

kus tänu hoolikalt kalkuleeritud mahetooraine valikule suudeti säilitada tavatoorainetest 

valmistatud toiduga samaväärne hind (Nuutila et al. 2019). Antsla Gümnaasium on heaks 

näiteks, et soovitud tulemuse saavutamiseks on suur roll ka erinevatel toetustel ja kokkulepetel, 

mis on koolidele heaks aluseks mahevõrgustiku loomisele. Ühise mahevõrgustikuga on 

võimalik säästa suuri kulusid ja samaaegselt garanteerib koolidele igal ajal mahetooraine 

saadavuse.   

Peale hinna tekitab Võrumaal muret ka madal õpilaste arv koolis ning mahetooraine logistiline 

pool. Kuna Võrumaal suur osa koolidest asuvad kas väiksemates asulates või maapiirkondades, 

kus inimesi elab vähem kui linnades ja selle vahetusläheduses, siis tänu sellele on koolides 

õpilaste arv madalam. Lisaks ka ettevõtted, sealhulgas maheettevõtted on koondunud 

suurlinnade lähedusse, kuna tarbijate osakaal on seal suurem (Organic Estonia 2017). Antsla 

Gümnaasiumi ja Orava Kooli intervjuust selgub, kuidas kooli suurus mõjutab mahetooraine 

kasutamist koolitoidus. Antsla Gümnaasiumis tänu suurele personalile on võimalik töökoormust 

mahevaldkonnas jagada, mis muudab protsessi kiiremaks ja efektiivsemaks. Selle eest Orava 

Koolis tegeleb mahetooraine osakaalu suurendamisega üks  kokk, kes lisaks toidu 

valmistamisele tarnib mahetoorainet ja hoiab silma peal paberimajandusel. Töös väljatulev 

kitsaskoht, kus madala õpilaste arvuga koolides on mahetooraine pakkumine raskendatud, ei 

ühti teoorias tooduga. Põhjuseks võib olla Eesti rahvaarv ja selle asustustihedus, mis võrreldes 
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teiste riikidega, näiteks Taaniga, viis korda on  madalam. Mahetooraine tarnimise seisukohalt 

ühtib Võrumaa üldhariduskoolide kitsaskoht teoreetilise poolega. Nimelt suur osa 

sertifitseeritud mahetootjaid asub Võrumaa koolidest kaugemal, mis on paljudele koolidele 

mahetooraine kasutamisele võtmise loobumise põhjuseks, kuna sellega kaasneb suur rahaline 

väljaminek. Antud juhul jäävad koolid kasutama kooli läheduses olevate tootjate tooraineid, mis 

on odavam, kuid millega mahetooraine osakaalu koolitoidus pole võimalik suurendada. 

Mõlema teguri parandamiseks aitab kindlasti kaasa eelnevalt väljatoodud toetused, mis 

võimaldaksid mahetoorainet tarnida kaugemalt. Loomulikult tasub ette võtta ekskursioone 

ettevõtetesse, mis aitavad selgitada mahetooraine kõrge hinna kujunemist, aga ka omavahelise 

koostöö loomist. 

Mahetooraine kasutamise  juures on kasulik teada toorainest üleüldiselt. Üsna uue valdkonnaga 

on oluline olla pidevas õppeprotsessis sees, kuna järjepidev arendamine võimaldab 

mahetooraine osakaalu hulka suurendada koolitoidus. Uuringu põhjal näeb, et üheks 

murekohaks on ka Võrumaa koolides toitlustajate teadmiste puudumine. Orava Kooli sõnul 

esineb mahetooraine kasutamisega mitmeid puudujääke, kus näiteks üheks on toidukorra 

kaloraaži arvutamine. Taani kogemuse põhjal on näha, et erinevate koolituste läbimine aitab 

kaasa teadlikkuse suurendamisele. Selleks, et seda ka Eestis parandada, tasub Võrumaal jätkata 

Mahe ja muhe programmiga, läbi viia ühiseid arutelusid mahekonverentside näol ning 

korraldada ka suurüritusi, näiteks Uma mekk. 

Peale toitlustajate harimise on oluline teha ka teadvustustööd õpilaste, kooli personali ja 

lastevanemate seas. Võrumaal mõlemast läbiviidud intervjuust jäi kõlama laused, kus õpilased 

ajavad mahetoitu segamini taimetoiduga. Ka teised koostatud uuringud kinnitavad fakti. Näiteks 

Konjuktuuriinstituudi poolt läbiviidud uuringus selgus, et neljandik vastanutest pidasid 

mahedaks hoopis Eestis kasvatatud toitu (Konjuktuuriinstituut 2018). Kuigi mahevaldkond on 

Eesti mõttes veel uus, siis on hetke ressurssidega suudetud luua hea põhi edasiseks 

tegutsemiseks. Selle edasi arendamiseks on vaja teha suuremat teavitustööd meedias, aga ka 

suurendada olemasolevaid maheorganisatsioone, kes järk-järgult püüdlevad 

keskkonnasäästlikuma mõtteviisi poole. 

Töö põhineb Võrumaa üldhariduskoolide näitel, mis selgitab mahetooraine kasutamist sealsete 

kitsaskohtade ja potentsiaalsete võimaluste abil. Läbiviidud uuringuga on näha, et suurematel 

koolidel saab olla eelis mahetooraine pakkumise osas, kuna sealne personali arv ületab väikeste 
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koolide personali arvu mitmekordselt. See aitab mõista, miks piirkonniti võib mahetooraine 

kasutamise osakaal oluliselt erineda või hoopis puududa. 
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KOKKUVÕTE 

 

Mahetooraine kasutamine on viimase aastakümne jooksul nii Eestis kui ka Euroopas mitu korda 

kasvanud. Kasv on tingitud sellest, et põllumajandussektoris liigutakse toorainete kasvatamise 

ja selle töötlemisega järk-järgult keskkonnasäästlikuma tegutsemise suunas. Mahetooraine 

kasvatamine aitab parandada ökosüsteemi ja on aluseks bioloogilise mitmekesisuse 

taastamiseks. Lisaks tootmisprotsessile on vajalik leida tarbijate hulk, kellele mahetoitu 

pakkuda. Kuna lapsepõlves kujunevad inimeste harjumused, sealhulgas ka toitumisharjumused, 

siis on mahetooraine kasutamise parimaks sihtrühmaks lasteasutused. 

Võrumaa omavalitsused ja Võrumaa Arenduskeskus koos Setomaa Liiduga sõlmisid 2020. 

aastal Hea Tahte kokkuleppe, mille eesmärgiks on Võrumaa koolides 2024. aastaks viia 

mahetooraine kasutamise osakaal koolitoidus 20 protsendini. Kokkulepe on saanud alguse 

Võrumaal korraldavast arendusfestivalist Vunki mano, kus 2018. aastal esikoha saavutanud 

projekt Mahe ja muhe lõid  maheda koolivõrgustiku. 

Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida, millised tegurid takistavad mahetooraine kasutamist ja 

selle osakaalu suurendamist Võrumaa üldhariduskoolide näitel. Eesmärgi saavutamiseks viidi 

läbi Võrumaa üldhariduskoolide seas ankeetküsitlus, mis oli poolstruktureeritud  intervjuu 

aluseks. Uurimistööst võttis osa kümme Võrumaa kooli, kelle andmete põhjal on 

bakalaureusetöö üles ehitatud. 

Ankeetküsitluse käigus selgus, et Võrumaa üldhariduskoolides peamiseks mahetooraine 

pakkumise kitsaskohaks on hind. Kuna mahetooraine on tavatoorainest kallim ja toidukaupade 

hinnad on tõusnud, siis riigi poolt määratud üks euro õpilase kohta, jääb väheks. Seda kinnitasid 

ka Antsla Gümnaasiumi ja Orava Kooli intervjuud, kus mõlemad koolid väitsid, et peavad ühe 

euroga hakkama saama, sest suuremat toetust ei ole. 

Töö raames selgus, et mahetooraine kasutamine on seda lihtsam, mida suurem on kool. 

Võrumaal tegutsevad väikesed koolid tõid kitsaskohana välja enda kooli suuruse, kus väikese 

personali arvuga jäädakse hätta mahetooraine osakaalu suurendamisega koolitoidus. Orava 

Kooli koka sõnul on ta üle koormatud, kuna peab tegelema lisaks toidu valmistamisele ka 
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mahetooraine tarnimise ja sellega kaasneva paberimajandusega. Selle eest Antsla Gümnaasium 

on suutnud tekitada mahevaldkonnaga tegelevate inimeste töögrupi, kus jagatud tööjaotusele, 

suudetakse koolis mahetooraine osakaalu tõsta lühema perioodi jooksul. Lisaks leidub 

Võrumaal samuti tooraine tarnimisega  probleeme. Võru Gümnaasium tõi välja, kuidas nende 

kool väikese mahetooraine koguse tellimisega on sattunud tarneprobleemidesse. Ka Mõniste 

Kool tõi välja nende läheduses sertifitseeritud mahetootjate puuduse, kus koolis oleva 

mahetooraine osakaalu suurendamiseks on vaja kaupa tellida kaugemalt. Kaugemalt tarnimine 

toob kaasa lisaväljaminekuid, mida paljud koolid lubada ei saa. 

Mahetooraine kasutamisega kaasneb üldjuhul õppeprotsess. Kuna tegemist on üsna uue tootega 

turul, siis ei pruugi kõik nende eripärasid teada. Võrumaa koolide vastustest on näha, et 

mahevaldkonna teadmistest jääb vajaka, kus näiteks Orava Kool leidis raskust toidu kaloraaži 

arvutamisel. Peale koolide toitlustajate teadmiste puudumisele tuli välja, et ka õpilased ei tea, 

mida mahetooraine sisaldab. Nii Antsla Gümnaasiumi kui ka Orava Kooli intervjuudest selgus, 

et õpilased ajavad mahetoorainet segi taimetoiduga. 

Kõikide kitsaskohtade parandamiseks leidus Võrumaa üldhariduskoolide poolt potentsiaalseid 

võimalusi mahetooraine osakaalu suurendamiseks koolitoidus. Parimaks võimaluseks leiti 

läbimõeldud menüüde koostamist, mis võimaldab saavutada tavatoorainetest valmistatud 

toiduga võrdväärse hinna. Peale selle on oluline koolidel enda rahalisi ressursse suurendada, 

seda aitab teostada erinevate projektide rahastused ja kokkulepped omavalitsuste või 

ettevõtetega. Ettevõtetega kontaktide loomiseks on hea võimalus neid külastada. Nimelt tasub 

korraldada nii kooliõpilastele kui ka töötajatele ekskursioone maheettevõtetesse, kus saab aimu 

mahetooraine olemusest aga ka tooraine kõrgema hinna kujunemisest. Lisaks saab enda 

teadlikkust suurendada osaledes mahevaldkonda puudutavatel konverentsidel, aga ka 

suurüritustega nagu Uma mekk. 

Kõik väljatoodud potentsiaalsed võimalused aitavad koolidel leida enda kitsaskohtadele 

lahendused, millega on võimalus Võrumaa üldhariduskoolidel saavutada vähemalt 20 

protsendiline mahetooraine osakaal koolitoidus. 
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Lisa 1. Ankeetküsitlus Võrumaa üldhariduskoolidele  

 

Lugupeetud vastaja! 

Olen Laura Nagel, Eesti Maaülikooli maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise 

bakalaureuseõppe 3.kursuse tudeng. 

Lõputöö raames olen läbi viimas küsitlust Võrumaa üldhariduskoolide mahetoidu kasutamise 

kohta koolitoidus. Ankeet sisaldab küsimusi, mis annab infot, kui suures osas kasutatakse 

koolitoidus mahetoorainet ning millised on tegurid, mis takistavad või soodustavad 

mahetooraine kasutamist koolieines. 

Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 5 minutit. 

Tänan Teid juba ette! 

 

1. Kooli nimi 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Kas Teie kool pakub mahetoorainest valmistatud koolitoitu? Kui "Jah", siis milliseid 

tooraineid Te kasutate? 

• Mahejuurviljad 

• Mahepuuviljad 

• Mahelihatooted 

• Mahepiimatooted 

• Hetkel mitte, kuid tulevikus plaanime võtta mahetooraine kasutusse 

• Muu   ………………………………. 

3. Milline on Teie kooli mahetooraine kasutamise osakaal tavatoorainest koolitoidus? 

(Mahetoidu pakkumisel kirjutada lahtrisse täisarv) 

…………………………………………………………………………………………………… 
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4. Kas Teie kool on hetkel saavutatud mahetooraine osatähtsusega rahul? 

• Jah 

• Sooviksime pakkuda rohkem kui hetkel olev osatähtsus 

• Kahjuks kool ei tegele mahetoidu pakkumisega 

5. Võrumaa omavalitsused koos Võrumaa Arenduskeskusega sõlmised 2020. aastal Hea 

Tahte kokkuleppe, kus 2024. aastaks on eesmärk kasutusele võtta Võrumaa koolides 

20 % ulatuses mahetoorainet. Kas Teie kool on antud kokkuleppest teadlik ja püüdleb 

eesmärgi suunas? 

• Jah 

• Oleme teadlikud, kuid eesmärgi saavutamisega ei tegele 

• Kahjuks kool ei tegele mahetoidu pakkumisega 

6. Kas Teie koolis esineb kitsaskohti mahetoidu pakkumises? 

• Jah 

• Ei 

• Kahjuks ei oska küsimusele vastata 

7. Millised on / on olnud takistavad tegurid pakkuda õpilastele mahetoorainest 

valmistatud koolitoitu? 

• Koolis õppivaid õpilasi on liiga vähe 

• Koolis õppivaid õpilasi on liiga palju 

• Koolitoidu maksumuse limiit ühe õpilase kohta 

• Logistiline pool (Mahetootjad asuvad koolist kaugel) 

• Õpilaste vanemad on mahetooraine vastu või ei pea mahetoorainet 

tähtsaks 

• Koolisööklal / toitlustusettevõttel puuduvad teadmised mahevaldkonna 

kohta 

• Takistavad tegurid puuduvad 

• Muu   …………………………………………………… 
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8. Palun lisada vastus, kui eelnevas küsimuses valitud takistavate tegurite osas leidub 

näiteid või kommentaare 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Millised on Teie kooli potentsiaalsed võimalused mahetoidu suurendamiseks 

koolitoidus? 

• Erinevate kampaaniate korraldamine koolis 

• Mahetoorainet puudutavatel koolitustel osalemine 

• Ühiskokkamised tuntud Eesti kokkadega (Nt. perepäevad koolis) 

• Ekskursioonid mahetoorainet tootvatesse ettevõtetesse 

• Läbimõeldud koolimenüüd 

• Erinevad toetused mahetooraine kasvatamisele ja kasutamisele 

• Kahjuks ei näe kool potentsiaalseid võimalusi 

• Muu  …………………………………………………………………………. 

10. Palun lisada vastus, kui eelnevas küsimuses valitud potentsiaalsete võimaluste osas 

leidub näiteid või kommentaare 

…………………………………………………………………………………………………… 

11. Millised on Teiepoolsed ettepanekud teistele koolidele mahetooraine kasutamiseks ja 

mahetooraine suurendamiseks koolitoidus? 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Lisa 2. Intervjuu kava Antsla Gümnaasiumi ja Orava Kooli esindajatele 

 

1. Mis ajendas Teie kooli pakkuma õpilastele mahetoorainest valmistatud toitu? 

2. Kas mõni teine riik/omavalitsus oli eeskujuks mahetoidu pakkumisel koolitoidus? 

3. Kus kohast või kelle käest Teie kool mahetoorainet tarnib? 

4. Kas Teie koolis pakub toitlustust isiklik söökla või ostate toitlustusteenust sisse? 

5. Kas Teie kool on õpilasi, töötajaid ja lapsevanemaid informeerinud mahetoidu kasuta-

misest koolitoidus? Kui jah, siis kuidas? 

6. Kas Te olete saanud tagasisidet õpilastelt, kooli töötajatelt, lastevanematelt mahetoidu 

pakkumise osas? Kui jah, siis millist? 

7. Kas Võrumaa omavalitsuste ja Võrumaa Arenduskeskuse vahel sõlmitud Hea Tahte 

kokkuleppega on kaasnenud Teie koolile kontroll/järelevalve 20%-lise osakaalu saavu-

tamiseks? Kui jah, siis kuidas? 

8. Kas Teie koolile osutab järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet? Kui jah, siis kuidas? 

9. Kas Teie kool on enda koolile/menüüdele taotlenud mahemärgist? 

10. Millised on Teie kooli edasised plaanid seoses mahetoidu pakkumisega koolieines? 

11. Kas Teie kool saab mahetooraine pakkumisest kasu või kahju? 
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Lisa 3. Võrumaa üldhariduskoolide õpilaste arv 01.01.2022 seisuga 

 

  

Kooli nimi Õpilaste arv (01.01.2022 

seisuga) 

1. Antsla Gümnaasium 310 

2. Haanja Kool 59 

3. Kuldre Kool 99 

4. Kääpa Kool 160 

5. Meremäe Kool 44 

6. Mikitamäe Kool 43 

7. Mõniste Kool 46 

8. Orava Põhikool 32 

9. Osula Põhikool 139 

10. Parksepa Keskkool 300 

11. Puiga Põhikool 181 

12. Rõuge Põhikool 177 

13. Varstu Kool 57 

14. Vastseliina Gümnaasium 274 

15. Võru Gümnaasium 217 

16. Võru Järve Kool 22 

17. Võru Keskklinna Kool 476 

18. Võru Kreutzwaldi Kool 691 

19. Värska Gümnaasium 119 

20. Leiutajate Külakool Erakool 

    3446 
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