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Sissejuhatus 
 

Tarbijakesksed keskkonnateemad on viimasel ajal kujunenud väga aktuaalseks ning 

erinevat infot edastavad mitmed kanalid. Mahepõllumajandustooted ehk mahetooted on 

üks keskkonnasõbraliku tarbimisega seotud teemasid. Enamasti räägitakse 

mahetoodetest tervislikkuse võtmes, rõhutades, et mahetooted on kasvatatud puhtamalt. 

Erinevad väljaanded annavad kas regulaarselt või ebaregulaarselt infot uute toodete ja 

ostuvõimaluste kohta. 

 

Mahepõllumajanduse all mõistetakse põllumajanduslikku tootmisviisi, mis põhineb 

tasakaalustatud looduslikul aineringlusel, mis toimib koos loodusega, mitte looduse 

arvel. Kasutatakse kohalikke ressursse, ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid ega 

mineraalväetisi. Loomakasvatuse puhul on keelatud sünteetilised ravimid ennetavaks 

raviks ning kasvustimulaatorid, ka loomade sööt peab olema mahepõllumajanduslik ja 

loomad vabapidamisel. Keelatud on GMO-de kasutamine. Mahepõllumajanduslik 

tootmine eeldab laiapõhjalisi teadmisi loodusest. Mahepõllumajanduse sünonüümid on 

ka ökoloogiline põllumajandus, bioloogiline põllumajandus, orgaaniline põllumajandus 

ja looduslik põllumajandus (Eesti Mahepõllumajanduse SA, 2008). 

 

Mahetootmist vastandatakse tava- ehk nn intensiivpõllumajandusele, kus kasutatakse 

sünteetilisi väetiseid ja putukatõrjevahendeid, ennetavat ravi ning kus tootmismahud on 

hoopis teises suurusjärgus. Mahetootmine tundub tihtipeale nagu huvitegevus, mis on 

tingitud väiksematest võimalustest, kuid selle taga võib olla ka näiteks missioonitunne 

ja teadlikkus, tõeline huvi keskkonna või tervise vastu ning tahtmine pakkuda midagi 

ehedat ja puhast. Paljud toodavad vaid oma pere ja tuttavate tarbeks, kuid on ka neid 

mahetootjaid, kelle tootmismahud võimaldavad neil müüki suurtesse kaubandus-

kettidesse. Suur hulk on aga väiketootjaid, kes toodavad rohkem, kui ise tarbida 

jõuavad, ning kes suudaksid oma toodangut turustada hooajati väiksemate koguste 

kaupa. Kesised müügivõimalused võivad hakata selliste tootjate arengut piirama. Just 

otseturustuskanalid on sobivaks müügiväljundiks väiksema tootmismahuga 

mahetootjatele.  
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Käesolev töö keskendub taluturgudele kui ajalooliselt levinud võimalusele talukaupade 

turustamiseks, sest väikeste mahetootjate toodangu puhul ongi tegu talukaubaga. 

Turgude nimetamisest „maheturgudeks“ hoidutakse, kuna sel juhul peaksid kõik turul 

leiduvad kaubad olema tunnustatud vastavalt Mahepõllumajanduse seadusele; selle 

tagamine ja kontroll aga oleks ilmselgelt liiga keeruline, kuna ühel tootjal võib olla nii 

mahedaid kui mittemahedaid tooteid (RT I 2006, 43, 327). Antud töös käsitletakse ka 

erinevaid koostöö vorme turustamisvõimaluste parandamiseks.  

 

Teema valimise üheks ajendiks on erinevate organisatsioonide tõusev huvi taluturgude 

vastu. Töö autorilt on turgude alal küsinud nõu uute taluturgude korraldajad Tallinnas 

(Rotermanni kvartal, Telliskivi loomelinnak, Uue Maailma Selts), kes on huvitatud ka 

mahetoodete müügist, ning käesolev töö aitab kaasa nende turgude elluviimisele, andes 

infot tootjate ootuste kohta turustamise osas. 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida väikese ja keskmise suurusega mahetootjate huvi ja 

võimalusi otseturustuskanalite kasutamiseks. Töös uuritakse tootjate ootusi koostööle ja 

soove turustamisvõimaluste kasutamiseks ning valmidust otseturustamiseks läbi 

taluturgude. Töös antakse ülevaade nii tootjate kui tarbijate arvamusest mahekauba 

turustamise ning selle kättesaadavuse osas. 

 

Töö valmimisel osutatud abi eest tänan Kadri Allikmäed, Anne Luike, Sirli Pehmet, 

Maie Kiiselit, Anu Nutti, Liisi Ojamaad, Kaili Müüriseppa ja Eve Aderit. 
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1. Mahepõllumajanduse ja -toodete turuolukord 
Eestis 

 

Mahepõllumajandus areneb kiirelt kogu maailmas. Rahvusvahelise 

Mahepõllumajanduse Liikumise Föderatsiooni (ingl k International Federation of 

Organic Agriculture Movements, IFOAM) andmetel oli aastal 2007 maailmas 

mahepõllumajanduslikku maad 32,2 miljonit ha ning see moodustas 0,69% kogu 

põllumajanduslikust maast. Euroopas oli mahepõllumajandusmaad 2007. aastal 7,8 

miljonit ha ning see moodustas 1,74% kogu põllumajandusmaast Euroopas (Willer, 

Kilcher, 2009). 

 

Eestis on mahepõllumajanduslik tootmine jõudsalt arenenud ning mahepõllumajandus-

maa pind ja tootjate ning töötlejate arv on pidevalt suurenenud. Mahepõllumajanduse 

instituudi (saksa k Forschungsinstitut für biologischen Landbau ehk FiBL) ja IFOAMi 

andmetel moodustas 2007. aastal mahepõllumajanduslik maa kogu Eesti põllumaast 

8,79%, millega olime maailmas seitsmendal kohal (Willer, Kilcher, 2009) 27.01.2009 

seisuga on Eestis registreeritud 1245 mahetootjat ning 22.04.2009 seisuga 35 ettevõtet, 

millel on õigus tegeleda mahepõllumajandusliku töötlemisega. Mahepõllu-

majanduslikku maad oli 31.12.2008 seisuga 87 347 ha (Mahepõllumajanduslik…, 

2009).  

 

IFOAM märgib, et mahepõllumajandus mõjutab positiivselt keskkonnakaitset, 

toidukvaliteeti, toiduohutust ning sotsiaalset õiglust. Mahepõllumajanduse peamiste 

põhimõtetena nähakse tervise põhimõtet, ökoloogilist põhimõtet, õigluse põhimõtet ja 

hoolimise põhimõtet (IFOAM, 2009). 

 

Eestis on mahepõllumajanduse arendamiseks riiklikul tasandil välja töötatud Eesti 

Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2007-2013. Selle eesmärk on suurendada 

2013 aastaks mahepõllumajandusliku maa pinda 120 000 ha-ni, tootvate ettevõtete arvu 

2000-ni, töötlevate ettevõtete arvu 70-ni ning kasvatada kodumaiste mahetoodete osa 

Eesti toiduturul 3%-le. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on arengukavas kirjas 

erinevad meetmed. Arengukava strateegiline eesmärk on mahepõllumajanduse 
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konkurentsivõime parandamine keskkonnasäästliku majandamise kaudu ning kohalike 

mahepõllumajandussaaduste parema kättesaadavuse tagamine tarbijale (Eesti 

Mahepõllumajanduse…, 2007). 

 

Suurendamaks mahetoiduturu osakaalu toiduturul on üldiseks eesmärgiks parandada 

mahetoidu kättesaadavust ning tõsta tarbijate teadlikkust sellest, laiendada kodumaiste 

mahetoodete sortimenti ja tutvustada Eesti riiklikku mahemärki. Meetmed turustamise 

arenguks on jagatud nelja kategooriasse: tarbijate, turustajate ja tootjate teadlikkuse 

tõstmine, turustusalase koostöö arendamine, mahetoodangu turustamiskeskuste loomine 

ja otseturustuse arendamine. Teadlikkuse tõstmise all nähakse ette erinevaid 

kampaaniaid ja koolitusi ning otseturustuse arendamiseks maheturgude- ja laatade 

korraldamist ning turustamisega seotud uuringuid. Aastatel 2007-2008 pidi projekti 

„Eesti toit“ raames valmima ka turustatavate mahepõllumajandussaaduste ja –toodete 

infoportaal, mida antud hetkeks valminud ei ole ning Eesti Toidu kodulehel on üleval 

vaid lühike üldine info mahetoidu kohta (Mahepõllumajanduse…, 2007).  

 

Põllumajandusministeeriumi tellimusel tehti Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt 

aastatel 2007-2008 uuring kodumaise mahetoidu turu kohta Eestis. Uuringust selgub, et 

kodumaise mahetoodangu osakaal kogu toidukaupade (s.h. importtooted) jaekäibest oli 

aastal 2007 vaid 0,23%, mahetooteid müüdi kokku 36 mln krooni eest. Erinevaid 

kodumaiseid mahetooteid oli aastal 2008 müügil veidi üle 300 erineva nimetuse, seda 

nii jae- kui spetsiaalpoodide kohta kokku. Uuringus ei kajastu otseturustus (müük otse 

talust, turgudel, laatadel, toiduvõrgustikes), välja arvatud mõned regulaarsed 

müügikohad turgudel (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2008).  

 

Kuigi mahepõllumajandusliku maa osakaal on suur, on mahetoodete turuosakaal sellega 

võrreldes väga väike. Mahepõllumajanduse arengukava rakendusplaanist on näha, et 

aastaks 2008 oleks pidanud olema mahepõllumajanduslikku maad 85 000 ha, 

mahetootjaid 1350, mahetöötlejaid 50 ning kodumaiste mahetoodete osa Eesti 

toiduturul 1%. Nagu eelnevast näha, on nendest täidetud ainult mahepõllumajandusliku 

maa suurus, vähem on aga nii tootjaid kui töötlejaid ning eriti väike on mahetoodete osa 

Eesti toiduturul (Mahepõllumajanduse…, 2007).  
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Üks võimalik seletus kodumaiste mahekaupade väikesele esindatusele toiduturul on 

olukord, et Eestis on väga vähe mahetoodete töötlejaid. See tuleb välja ka eespool 

nimetatud EKI korraldatud uuringust (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2008). Kui 

mahetoodangu pakendab ettevõte, millel pole mahetöötleja tunnistust, siis seda kaupa ei 

saa mahedana müüa. Ökoloogliste Tehnoloogiate Keskuse (ÖTK) poolt tehtud uuring 

näitas, et 2007. aastal müüdi üle poole mahekaubast tavavahendajatele – nii 

kokkuostjatele kui vahendajatele. Seega jõuab suur osa mahekaupa tarbijale 

tavakaubana (Ökoloogiliste Tehnoloogiate…, 2007). 

 

Probleemiks on ka see, et väiketootjate ja talude, sh. mahetalude toodangul on raske 

jõuda ketikaupluste lettidele, sest ketikauplused eeldavad pidevat ja ühtlast kaubavoogu, 

mida väiketootja ei suuda enamasti tagada (Ohvril, 2007). Väiketootja maht on liiga 

väike, et oma kartulit suures kaupluseketis müüa, teiselt poolt tuli juba eelnevalt välja, 

et mahetoodete töötlejaid on liiga vähe.  

 

Eestis on üks mahetoodete vahendajaid ja töötlejaid tulundusühistu Eesti Mahe. Ühistu 

liikmeid on üle 80, nende hulgas on talunikke erinevatest tootmisvaldkondadest, nii 

looma- kui taimekasvatusest. Eesti Mahe tegeleb nii saaduste varumise kui ka 

turustamisega (Eesti Mahe, 2009). TÜ Eesti Mahe omab ka litsentsi teraviljatoodete 

töötlemiseks ja pakendamiseks, nende kaubamärgi all turustatavat kaupa võib lisaks 

spetsialiseerunud mahepoodidele leida ka mitmetest tavapoodidest. Samuti kuulub neile 

51% Märjamaa Lihatööstuse aktsiatest ning TÜ Eesti Mahe on nende peamine turustaja 

(Kaasik, 2008).  

 

Väiketootjale on otseturustus hea võimalus toodangu müümiseks mahedana. Otse-

turustuse eelisteks on parem kontroll oma toodete jaotuse üle ning parem teadmine oma 

tarbijate kohta ning samuti võimaldab see kokku hoida vahendajatele mineva kasumi. 

Samas peab otseturustuse puhul välja mõtlema, kes on vahendaja puudumisel ladustaja 

ja transportija – kas tootja või tarbija? Otseturustuse miinuseks on suurem ajakulu kui 

vahendajale müümise korral (Ohvril, 2007).  

 

Otseturustuskanaliteks on Ohvrili (2007) järgi: 

• Müük otse talust ja talupood; 

• Maanteeäärne müügipunkt; 

 7



• Saagi korjamine kohapeal tarbija poolt; 

• Posti- ja veebikaubandus; 

• Talurestoran; 

• Taluturg. 

 

Tarbijate huvi mahetoidu vastu on suur ja piisava kättesaadavuse ning sobiva hinna 

korral oleks mahetoitu nõus ostma 60% inimesi. Erinevate uuringute järgi on tarbijate 

poolt aktsepteeritav hinnalisa mahetoodetele kuni 10% (Eesti Konjunktuuriinstituut, 

2005). Samas on tarbijate teadlikkus mahetoidust üsna üldine ning mahetoiduks 

peetakse ka mittemahedat kodumaist toodangut (Pehme, 2008).  

 

Kuna mahetoodangu puhul on tegemist enamasti talu- või väiketootja toodanguga, on 

oluline välja selgitada tarbijate huvi ja eelistusi talu- ja väiketoodangu kättesaadavuse 

kohta. Tarbijatel on huvi sellise kauba vastu olemas, selle eelistena tuuakse välja 

eelkõige just naturaalsust, värskust, head maitset ja usaldusväärsust. Peamiselt 

soovitakse osta just töötlemata tooteid, nagu mett, mune, kartuleid, köögivilju, sealiha; 

aga ka piimatooteid. Nõudlus oli aastal 2005 oluliselt suurem kui pakkumine ja on seda 

siiani. Ka talutoodete eest ollakse nõus maksma kuni 10% kõrgemat hinda, nagu ka 

kodumaise mahetoodangu eest (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2006). Neid tulemusi 

seletab eespool viidatud uuring, mille alusel tarbija ei tee suurt vahet põllumajandusliku 

mahetoodangu ning taludest pärit kodumaise põllumajandustoodangu vahel (Pehme 

2008).  

 

Talutoodete eelistatud ostukohtadeks on Konjunktuuriinstituudi andmetel turud 

(ostmine otse tootjalt) ja eripoed, alles seejärel suured jaekauplused, teised 

otseturustuskanalid (nt ostmine otse tootjalt kohapeal) on tarbija jaoks vähema 

tähtsusega (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2006). Samas aastal 2007 tehtud uuring 

„Tarbija teadlikkusest ja suhtumisest mahetoitu“ annab tulemuseks, et 85% vastanutest 

soovib mahetoitu osta jaekauplusest, kus ta sooritab suurema osa oma sisseostusid 

(Pehme, 2008). Siinkohal paistab, et mahetooteid ei nähta mitte alati talutoodetena. 

Võib-olla tuleneb see sellest, et tarbija on harjunud mahetoodetena nägema pigem 

pakendatud importkaupa.  
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Kui tarbija soovib toodet osta turult või jaekauplustest, siis mahetootja eelistatud 

müügikanal on müük otse talust, sellele järgneb müük mahetoodete kokkuostjale või 

vahendajale. Müük turgudel ja poodidesse ei ole tootjate esmaeelistuste hulgas. 

Otseturustuskanalitest on eelistatuim müük tarbijale otse koju (Ökoloogiliste 

Tehnoloogiate..., 2007). Kahjuks ei selgu uuringust, mida täpsemalt selle all mõeldakse: 

kas seda, et tarbija tuleb ise kaubale järgi, või et kaup toimetatakse tarbijani tootja 

vahenditega; ka ei selgu, kas see on seotud kuidagi näiteks ladustamisega – kui tarbija 

ostab sügisel kogu talvekartuli ära, siis ei pea tootja muretsema säilitusvõimaluste 

pärast.  

 

Jaekauplused, vastupidiselt tarbijate soovidele, tootjate eelistuste hulgas ei ole. 

Poodidest eelistab mahetootja pigem väikepoodi, suhteliselt ebapopulaarne on ökopood, 

jäädes soovitava ostukanalina alla jaekettidele (Ökoloogiliste Tehnoloogiate..., 2007). 

 

2009. aasta kevadel viis Lüneburgi ülikooli vahetustudeng Anna-Theresa Leitenberger 

Tartus läbi võrdlusuuringu, kus võrdles tava- ja maheostukorvi maksumust. Võrdlus ei 

ole päris täpne, kuna maheostukorvi ei õnnestunud saada kõiki tooteid, samuti on 

uuritud mahetooted väga erinevat teed pidi saadud (ketipoed, ökopoed, turg, Lõuna-

Eesti toiduvõrgustik). Uuringu tulemusena selgus, et suurema osa kodumaise mahetoidu 

hinnalisa võrreldes tavakaubaga jääb 10% sisse, ulatudes maksimaalselt 40%-ni, mõnel 

juhul aga on isegi odavam kui tavakaubal, peamiselt otseturustuse ja töötlemata kauba 

korral. Sissetoodud mahekaup on aga oluliselt kallim kui samaväärne tavakaup – 

hinnalisa võib olla isegi kuni 130%. Seega on kodumaisel mahekaubal just 

otseturustuses eeldused läbimüügi suurenemiseks olemas (Leitenberger, 2009). 

 

See, et kohalik talukaup võib olla supermarketi kaubast odavam, eriti otse tootjalt ostes, 

on leidnud kinnitust ka mujal maailmas. Näiteks on Suurbritannias Cardiffis võrreldud 

Riverside taluturu kaupade hinda Tesco supermarketi omadega ning selgus, et 

turuhinnad olid kuni 68% odavamad poehindadest, enamasti oli hinnavahe siiski kuni 

20% talutoodete kasuks (Riverside, 2008). Ameerikas Rutgersi poolt korraldatud 

uuringus võrreldi hindu taluturgudel ja viieteistkümnes Kalifornia jaekaupluses ning 

leiti, et turuhinnad on keskmiselt 34% madalamad kui poodides (Govindasamy jt., 

1998). 
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2. Taluturud 
 

Üks võimalusi, kuidas mahetooteid tarbijatele tutvustada ja teha neid kättesaadavamaks, 

on mahe- ja taluturud. Turgude all mõeldakse siinkohal regulaarselt toimuvaid üritusi 

kindlas füüsilises paigas, kus toimub kohalike põllumajandussaaduste ja muude toodete 

müük tootjalt või tema esindajalt tarbijale. Turud võivad olla väga erinevas vormis ja 

suuruses, neid võivad hallata väga erinevad organisatsioonid ja asutused. Siiski on turu 

juures oluline selle kohalik iseloom (Ohvril, 2007).  

 

Turgudel, ka taluturgudel, on tavaliselt formaalne reeglistik. See võib olla vormistatud 

konkreetse juhendina või ka põhikirjana. Kuigi need võivad olla igal turul erinevad, on 

siiski olulised üheselt mõistetavad põhimõtted, mis aitavad kaasa taluturgude 

õnnestumisele. Üks oluline aspekt on turgude regulaarsus, kindlad päevad ja kellaajad, 

millal neid peetakse. Turud peavad moodustama terviku, lettide ja kauba paigutus peab 

olema läbimõeldud, müüjatel peaks olema pidevalt sama müügikoht, et tema kliendid ta 

üles leiaksid. Müüja peaks olema tootja või tema esindaja. Talutuurgude külastatavuse 

suurendamisele aitavad kaasa ka temaatilised üritused turul, näiteks mõne hooajakauba 

tutvustamine (Ohvril, 2007). 

 

Peab mainima, et Eestis leiduvad tavaturud on taluturgude mõistest üsnagi kaugenenud, 

kuna enamasti pole suurem osa müüdavat kaupa kohalik ning seda ei müü tootjad või 

nende esindajad. Näiteks 3.mai 2009. a hommikul oli Tallinnas Kajaka turul vaid kolm 

müüjat, kes müüsid oma saadusi, ülejäänud letid (ca 40 tükki sees ja väljas kokku) olid 

vahendajate päralt. 

 

Levinud otseturustuse võimaluseks on ka tootjate ühinemine organisatsiooni või 

ühingusse, et seeläbi pakkuda tarbijatele erinevaid võimalusi talu- ja mahetoodangu 

ostmiseks, olgu siis ühine esindatus turgudel, ühine talupood või ka toodete 

toimetamine otse tarbijatele. Eestis on sellised võrgustikud Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik 

(LET), MTÜ Saare Mahe, MTÜ Hiiu Mahe, MTÜ Läänemaa Mahetootjate Selts, MTÜ 

Pärnumaa Mahe ja MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, mis on eelkõige kohalikud ja 
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väiksemad ühingud, ning TÜ Eesti Mahe, mis on suurem, pea kogu Eestit hõlmav 

organisatsioon (Eesti Mahepõllumajanduse…, 2008). 

 

Turg omab suurt tähtust talutoodete ostukohana tarbijate hulgas, kuid tootjad ise seda 

niivõrd ei väärtusta. Ilmselt on see tingitud talutööde hooajalisusest, samuti paljude 

talude väikestest tootmismahtudest. Talunik soovib tegeleda pigem saagi koristamisega 

ning selle turustamisega talus, selle asemel et kulutada aega turul toodangut müües. 

Samuti ei ole talunikel väga palju võimalusi müüjate palkamiseks ning selline teguviis 

ei lähe kokku ka klassikaliste turureeglitega. Väikeste tootmismahtude juures pole 

mõistlik sõita turgudele oma toodangut turustama, kuna kulud võivad sel juhul olla 

suuremad kui tulud müügist (Pärisma, 2008). 

 

2002. aastal Ameerikas läbiviidud uuringus osalenud taluturgudest olid mahetooted 

esindatud enamikul taluturgudest, neist umbes pooltel küll vaid ühe-kahe müüjaga. 

Mahetootjate osalemine taluturgudel oli kasvuteel, uuringu põhjal selgus, et taluturud, 

kus juba osaleb mingi hulk mahetootjaid, on teistele mahetootjatele ligitõmbavamad 

(Kremen jt., 2007).  

 

Samas on taluturud hea võimalus oma toodangu tutvustamiseks ja kliendisuhete 

loomiseks. Oluline on, et talunik on seejuures ise tähtis osa turustusahelast ning seega 

saab oma toodete eest parema hinna kui vahendajatele müües. Paljud taluturgudel 

regulaarselt müüvad talunikud hindavad võimalust ostjaga otse suhelda. Loomulikult on 

taluturud hea müügikoht ka neile tootjatele, kellel pole piisavalt toodangut, et seda 

vahendajatele müüa; kuid rohkem, kui ise ära tarbida suudetakse (Hinrichs, 2000). 

 

Aberystwyth University uuring näitab, et aastal 2006 tõusis Suurbritannias mahetoidu 

müük kõige rohkem just otseturustuskanalites, sh taluturgudel 54%, samal ajal tõusis 

mahekauba müük supermarketites 21% (Organic Centre…, 2007).  

 

Tarbija nägemuses on turult ostetud talukaup eelkõige parema kvaliteediga ja värskem 

kui poest ostetud kaup, jõudes tarbijani isegi vähem kui 24h jooksul selle korjamisest. 

Järgmiseks hinnatakse kohaliku kauba laia valikut ning toodete madalaid hindu. Kõrgelt 

hinnatakse ka isikliku suhtlemise võimalust tootjaga. Suur osa ostjaid peab oluliseks 
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kauba kohalikku päritolu. Peamise ohuna näevad tarbijad toiduohutust. Peamine põhjus, 

miks turgusid ei külastata, on nendest mitteteadmine (Hinteregger, 2006). 

 

Tarbija eelistab käia turul, mille asukoht on talle soodne ning mis on ka autoga hõlpsasti 

ligipääsetav, kaubavalik on tähtsuselt teisel kohal. Reklaamikanalitena on efektiivsed 

turubännerid ja suured välireklaamid, ajalehereklaamid ning suusõnaline info 

(Govindasamy jt., 1998). 

 

Euroopas on levinud taluturud, kus müüakse ka mahetooteid, kuid leidub siiski ka päris 

maheturgusid. Turule lähedase vormina on mõnel pool levinud ka talupoed mitme talu 

peale. Mahekauba koju kättetoomise skeemid, mis on väga levinud näiteks Taanis, 

kaugenevad juba otseturustusest, olles sellest anonüümsemad, kuid jäädes personali-

seeritumaks kui jaekauplusest ostes (Torjusen jt., 2008).  

 

Regulaarsed taluturud toimuvad mõnel kindlal nädalapäeval, tavaliselt on see kas 

nädalvahetusel või ka mõne kindla tööpäeva pärastlõunal. Kõige levinum on turg kord 

nädalas, kuid võimalikud on ka muud variandid (Unsereoekostadt, 2009; Certified…, 

2009). 

 

Saksamaal on olemas virtuaalne andmebaas, kus on kirjas mahe- ja taluturud ning muud 

iganädalased turud. Üle Saksamaa on andmebaasis kirjas 235 taluturgu ja 48 maheturgu. 

Ainuüksi Berliinis on üheksa maheturgu, mis toimuvad korra või kaks nädalas 

(Unsereoekostadt, 2009). Sealjuures ei müüda neil turgudel ainult saadusi, vaid ka 

nendest valmistatud tooteid, näiteks vorste (Berlin isst…, 2009).  

 

Suurbritannias toimib edukalt FARMA (National Farmers' Retail & Markets 

Association) poolt sertifitseeritud taluturgude süsteem, kus on kirjas üle 500 taluturu. 

Nende turgude puhul ei ole tegu maheturgudega, kuid mahetooted on nendel esindatud. 

Enamasti on tegu kord nädalas toimuvate taluturgudega ning üsna levinud on põhimõte, 

et lähedastes asulates toimuvad turud ei leia aset ühel nädalapäeval – see annab 

talunikule soovi korral võimaluse osaleda rohkematel turgudel. Samas on paika pandud 

tingimused, kui kaugelt võib taluturule tulla. Samuti peab müüja olema talus töötav 

inimene, mitte vahendaja (Certified…, 2009).  
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Londoni virtuaalne mahekataloog annab ülevaate Londonis toimuvatest maheturgudest. 

Seal on aga rõhutatud, et alati ei pruugi kogu kaup nendel turgudel olla mahe. Nendest 

turgudest 15 on hallatud Londoni Taluturgude organisatsiooni poolt ning need turud 

kuuluvad FARMA poolt sertifitseeritud taluturgude süsteemi (The London …, 2009). 

Samas on seal nimekirjas ka The Stoke Newingtoni taluturg, mis on esimene ainult 

mahetoodetele spetsialiseerunud taluturg Suurbritannias, olles tegutsenud juba kuus 

aastat. (Growing, 2009).  

 

Suurbritannias, aga ka mujal, on levinud talunike koondumine võrgustikesse, kus 

eesmärgiks on ühisturustamine. Enamasti korraldatakse koos taluturgusid või peetakse 

ühist poodi või mõlemat koos. Selline koostöö võimaldab majandada koos ja odavamalt, 

hoides kokku aega ja raha. Kuna tihtipeale ei leia turuinventar pidevat kasutamist (turud 

on korra nädalas), siis renditakse seda välja teistele turukorraldajatele (Peetsmann, 

2009). 

 

Eestis on sellise võrgustiku näiteks Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik (LET), kuhu kuulub 9 

juriidilisest isikust liiget. Tooteid vahendab LET sõltuvalt hooajast kuni 24-st talust. 

LETi kuulub ka mõni talu, kus tegeletakse lisaks turismiga. Samuti ei ole 100% taludest 

mahetalud ning turustatav toodang pole 100% mahetoodang. LET toimetab kauba oma 

võrgustikust, Märjamaa Lihatööstusest ning Ökosahvrist Tartu tellijateni talve- ja 

kevadeperioodil üle nädala, suvel ja sügisel tihemini. Samuti on neil ühine pood, kus 

müüakse enamikku ühinenud talude toodangust. Ka on nad olnud koos esindatud 

turgudel ja laatadel. Praegu käib töö toitlustus- ja majutusasutustesse turustamise suunal 

(Kesküla, 2009). 
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3. Uuringu materjal ja metoodika 
 

Käesoleva töö raames teostati kvalitatiivuuring tootjate huvist ja võimalustest erinevate 

turustuskanalite kasutamiseks, samuti koostöövajadustest turustamisel. Kui kvantitatiiv-

uuringud (suure valimiga uuringud) annavad vastused küsimustele mida?, kui palju?, 

kes?, millal?, kus? ja tulemused on avaldatavad arvudena, siis kvalitatiivuuring annab 

vastused küsimustele miks?, kuidas?, millist? ning annab tulemused pigem hoiakutena. 

Kvalitatiivuuringu tulemused ei ole laiendatavad üldkogumile, nagu on 

kvantitatiivuuringu omad, samas annavad need aimu käitumismotiividest (TNS Emor, 

2009).  

 

Küsimuste koostamisel lähtuti eelkõige sellest, et tootja saaks avaldada oma arvamust 

koostöö ning turustamise võimaluste ja vajaduste kohta. Eraldi uuriti ka talunike 

valmisolekut osaleda taluturgudel. Oma vastuseid paluti ka põhjendada. 

 

Uuringu küsimused on esitatud kaheksa osana. Esimene osa on sissejuhatav, kus 

uuritakse tootmise üldiseid suundasid. Teine ja kolmas osa esitavad küsimusi koostöö 

kohta, seda nii olemasoleva kui soovitava koostöö kohta. Nende osade eesmärgiks on 

uurida, millisena tajutakse koostöö võimalusi ja ohte, nii tootmise kui turustamise poole 

pealt. Neljas osa uurib toodete turustamist, selle osa eesmärgiks on selgitada välja 

olemasolevad kanalid ning võimalikud probleemid nõuete täitmisel. Viiendas osas on 

küsimused ideaalse turustamise kohta, uuritakse erinevaid ootusi ning ka tarbijapoolset 

tagasisidet. Viienda osa eesmärgiks on teada saada, millised turustuskanalid tunduvad 

väiketootjale ahvatlevad ning kas tarbijapoolsel tagasisidel on mõju. Kuues osa uurib 

maheviitega (suulise või kirjalikuga) turustamist ning selle eesmärgiks on teada saada 

oma toodangu mahedana müümise tähtsus. Seitsmes osa uurib tootjate huvi turgude ja 

müügivõrgustike osas. Eesmärgiks on teada saada, millised on võrgustike ja eriti 

taluturgude positiivsed ja negatiivsed küljed tootjate arvates. Kaheksas osa esitab 

statistilisi küsimusi, et vastajaid ning nende kogemusi eristada. Küsimustik on esitatud 

töö lisas 1. 

 

Intervjueeritavad valiti välja 2. mail 2009. aastal Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse 

mahetoodangu interneti andmebaasist aadressil http://www.ceet.ee/mahe/php/index.php, 
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kus on kirjas tootjad, kellel oli aastal 2007 müüa mahetoodangut. Eelistatud olid tootjad, 

kellel on nii taimseid kui loomseid saadusi, valimisse püüti saada erinevate 

tootegruppide (munad, piim, mesi, liha, aedvili, ürdid-teed) esindajaid (kokku 113 

tootjat) (Mahetoodangu…, 2007). Järgnevalt valiti nende hulgast viis tootjat, kes olid 

esindatud 2008. aastal Tartus toimunud messil Elukvaliteet 2008, eesmärgiks saada 

valimisse turu- või laadakogemusega tootjad, nende hulgas on ka üks mahetoodangu 

töötleja (AS Tartu Näitused, 2008). Võrgustiku kogemusega tootjate leidmiseks valiti 

kolm Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku liiget (TÜ Lõuna-Eesti…, 2009), kes on kirjas 

mahetoodangu andmebaasis, ning üks MTÜ Elu Helgem pool tootja, kes on 

mahetootjate registris, kuid kellel aastal 2007 veel mahetoodangut ei olnud (Maakaup, 

2009). Jaekaubanduses esindatud tootjate puhul võeti aluseks Ökosahvri partnerite 

nimekiri, kust valiti neli tootjat, kes on kirjas ka mahetoodangu andmebaasis (OÜ 

Ökosahver, 2009). Munade tootja valiti autori isikliku poevaatluse põhjal ning on kirjas 

ka mahetoodangu andmebaasis, üks maheliha tootja valiti töö autori isikliku kontakti 

põhjal ning teda mahetoodangu andmebaasis kirjas ei ole. Tootjate kontaktinfo saadi 

Mahepõllumajanduse registrist (Mahepõllumajanduslik…, 2009).  

 

Intervjuud viidi läbi telefonitsi perioodil 04.-09. mai 2009. Kolmeteistkümnest valitud 

tootjast saadi kontakt kaheteistkümnega, kelledest kaks keeldusid vastamisest, tuues 

põhjuseks ajanappuse. Kümnest vastanust olid kuus tootjat nõus vastama esimesel 

helistamisel, neljaga lepiti kokku neile sobilikum aeg, millal helistati tagasi. Intervjuu 

pikkuseks oli planeeritud 45 minutit, enamik intervjuusid said aga valmis veidi lühema 

ajaga, jäädes keskmiselt ajavahemikku 35-40 minutit. Ühe vastaja puhul võttis intervjuu 

aega vaid 25 minutit ja ühe puhul ligi tund. Töös on kasutatud kümne vastanud tootja 

või tootja esindaja tulemusi. Ülevaate vastanute tunnustest annab tabel 1. 

 

Kõik vastanud turustavad oma mahetoodangu maheviitega, mis mõnel juhul on kirjalik 

(ökomärk või veterinaarameti tunnustus tootepakendil) ja mõnel juhul suuline. 
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Tabel 1. Ülevaade intervjuule vastanutest. 

Nr. Asukoht Vanus, sugu Toodangu liik Mahetootmise aeg 

1 Harjumaa 41, M Liha, köögiviljad, 

marjad 

5 aastat 

2. Võrumaa 65, M Marjad 2 aastat 

3. Harjumaa 65, N Ürdid ja teed 20a kokku, 

mahedalt vähem 

4. Raplamaa 41, M Liha - 

5. Valgamaa 40, M Köögivili 7 aastat 

6. Raplamaa Ca 60, M Liha, köögiviljad, 

piim 

- 

7. Võrumaa 56, M Köögiviljad 10 aastat 

8. Põlvamaa 68, N Ürdid ja teed, liha 12 aastat 

9. Viljandimaa 48, N Munad 3 aastat 

10. Tartumaa 50ndates, M Mesi 9 aastat 
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4. Uuringu tulemused ja analüüs 
 

Järgnevalt on esitatud ülevaated uuringu tulemustest teemade kaupa. 

 

 

4.1. Koostöö turustamisel ja tootmisel 

 

Koostööküsimusi puudutasid intervjuu teine ja kolmas küsimusteosa.  

 

Olemasolevate koostöövõrgustikena nimetati TÜ Eesti Mahet ja Lõuna-Eesti 

Toiduvõrgustikku. Mitu vastanut olid ühe või teise või ka mõlema organisatsiooni 

liikmed. Koostöö organiseerijana nähti ka Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskust, mis 

korraldab erinevaid üritusi mahetoodete tutvustamiseks ning võimaldab tootjatel ühiselt 

osaleda suurematel messidel-laatadel, kuhu väiketootja üksi ei suuda minna.  

 

„Plusse on palju: saab teha neid asju, mida üksinda ei suudaks teha, töötlemist ja 

turustamist. Kaubamärk ja reklaam on tasuta.“ 

Vastaja 1. 

 

Samuti märgiti ära koostöö kohalike talunike vahel või koostöö sarnase tootmise 

talunikega ning Mahepõllumajanduse Sihtasutus. Kui osadele vastanutele piisas 

olemasolevast koostööst, siis enamik on valmis tegema rohkem koostööd ning seda 

eelkõige turustamise ning infovahetuse vallas. Koostöö eelistena nähti, et turustamise 

ühine organiseerimine on talunikule mugavam, hoiab kokku aega ja raha ning jõutakse 

suurema hulga klientideni. Oodatakse ühist mahetoodete kokkuostu, pakendamist, 

ladustamist, ühise kaubamärgi all müümist. Osaliselt katab selle osa praegu TÜ Eesti 

Mahe, mille mahud aga ei ole väga suured. Samas on talunikke, kelle vajadused on TÜ 

Eesti Mahe poolt kaetud.  

 

Organisatsiooni abil müümisel soovitakse kindlasti, et tarbijani jõuaks info ka tegeliku 

tootja kohta. Tootjad on nõus, et kaubamärk võib olla ühine, kuid peavad oluliseks, et 

tooted ei seguneks ega muutuks anonüümseks.  
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Ka tehnika jagamine on aktuaalne. See toimub pigem kohapeal, geograafilisest 

asukohast lähtudes ning aitab samuti kulusid kokku hoida. Osad tootjad vahetavad 

toodangut lähikonna teiste mahetalunikega või soovivad seda vahetada. Tegu võib olla 

sama liiki toodanguga (nt erinevad ürdid) kui ka erineva toodanguga. Üks vastaja tõi 

välja ka olukorra, kus ta saab tehnikat kasutada oma toodangu eest. 

 

Täiendava turustusorganisatsiooni suhtes oli vastakaid arvamusi. Need, kellel on juba 

toimiv koostöö kas TÜ Eesti Mahe või mõne teise organisatsiooniga, olid üldiselt 

olukorraga rahul. Rohkem väljendavad vajadust koondava organisatsiooni järele 

tootjad, kes hetkel ühtegi turustusorganisatsiooni või -võrgustikku ei kuulu. Viidati ka 

liigsele killustatusele ning sellele, et iga organisatsioon tähendab uusi ametnikke, keda 

talunik peab ülal pidama. Ka toodi välja, et turustusorganisatsioonis peab olema 

müügiinimesi, kuid on oht, et nemad hakkavad liigselt lähtuma majandusnäitajatest ning 

kasumitaotlusest ja see eemaldub mahetootjate poolt soovitud organisatsiooni ideest. 

Organisatsiooni nõrkusena märgiti ka, et see ei pruugi olla väga ühtne ning paljudel 

liikmetel on oma ideed, neid aga kõiki pole võimalik teostada. 

 

„Ma ei leia, et neid organisatsioone, katuseid oleks liiga palju vaja. Et kui meil on Eesti 

Mahe, see on põhiliselt üle-Eestiline ja Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku moodustasime, et 

üheskoos Tartus turustada. Et nüüd nendele mingit katust veel teha… Samal ajal on 

igasugused kaubanduskojad ja põllumajandusministeeriumid ise. Et mis neid 

bürokraate rohkem juurde teha, see ei anna toodangut ega vii kedagi edasi.“  

Vastaja 7. 

 

Teise poolena koostööst nähti koostööd klientidega, eelkõige just talust otsemüügi osas. 

Paarile küsitletutest meeldiks, kui oleks konkreetne toetusvõrgustik väljaspool talu, kes 

tuleb ja osaleb talutöödel ning saab vastu omale vajalikku mahekaupa või vähemalt 

korjab saagi ise. Tootjale sobib ka see variant, kui kaup ostetakse otse talust, seda eriti 

väiksemate tootmiskoguste puhul. Olulise tegurina märkis üks vastaja ka tarbijate 

teadlikkust, mida ta hindas madalaks ning nägi selles probleemi turustamisel.  
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4.2. Turustamise hetkeolukord 

 

Turustamise hetkeolukorra kohta olid küsimused uuringu neljandas küsimusteosas. 

 

Hetkel turustab iga tootja läbi sellise kanali, mis on talle kättesaadav. Osa toodangut 

läheb turustamisse läbi võrgustike või vahendajate, osa müüakse otse talust kas tarbijale 

või väikepoodi ning osa laatadel-turgudel. Ühel tootjal läheb üks kaup otse ekspordiks. 

On tootjaid, kes kasutavad mitut müügikanalit ja on neid, kes ainult ühte. Toodangu 

tutvustamiseks jagatakse seda ka tasuta või müüakse omahinnaga, seda eelkõige 

tuttavatele ning seda teevad kõik vastanud. Raskeks peetakse alustamist ja turule 

pääsemist, kui korra juba sisse saada, siis on edasi lihtsam ning saab ka oma toodangut 

paremini planeerida. 

 

„Kes alustab, sellel on turule pääsemiseks väga raske, olen oma kogemustest selle läbi 

elanud. Alustasin köögiviljatootmist 2000 aastal, esimesed 3-4 aastat oli niimoodi, et Sa 

käisid ja kauplesid iga kilo, kuhu sai panna. Ja siis igaüks tahtis teist üle trumbata, kes 

sai Sulle kõige madalama hinna.“ 

Vastaja 7. 

 

Need tootjad, kes on mõne võrgustiku või organisatsiooni koosseisus, turustavad suure 

hulga või kogu oma toodangu läbi organisatsiooni. Ka on lihtsam nendel tootjatel, kes 

on tootnud kauem ning kelle toodangumahud on suuremad, sest neil on kujunenud välja 

oma partnerid.  

 

Osa toodangust müüakse ka mitteametlikult, makse maksmata. Põhjusena on välja 

toodud enamasti väikesed kogused, mida müüakse otse talust ning sel juhul ostja 

tavaliselt ei soovi tšekki. Mõnel tootjal moodustab selline müük enamiku. Suuremate 

koguste puhul ei ole selline müük võimalik – müües kauplusesse või kokkuostjale 

peavad vajalikud dokumendid korras olema. Samas peetakse mitteametlikku müüki 

võimalikuks, kui selle järele peaks vajadus tekkima. Põhjuseks võib olla näiteks 

tulumaksuvaba summa piir, mida ei taheta ametliku müügiga ületada. Teiselt poolt on 

olemas ka eetilised tootjad, kelle arvates mahetootmine ja mitteametlik müük ei sobi 

omavahel kokku.  
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Turustamisele ja tootmisele esitatavaid nõudeid ei peeta üldiselt väga karmideks, küll 

aga on probleemiks, et lõivud ja maksud on ühesugused nii suur- kui väiketootjale. 

Leitakse, et nõutavate dokumentide maht on väiketootmise jaoks liiga suur. Paljud 

mahetalunikud toodavad vaid oma pere ehk mõne inimesega, kuid rahalised nõuded 

ning nõuded dokumentidele on samad mis suurtootmisel.  

 

„Tervisetõend, sellest saan aru, aga käitlemisel enesekontrollid ja iga päev tempera-

tuure märkida, päevikut täita, siis polegi aega tööd teha, kui seda kõike täita.“ 

Vastaja 10. 

 

Üks tootja ütleb ka, et tema tootmist kontrolliva inspektori väitel peab kontrollija iga 

kord mingi puuduse leidma, muidu leitakse, et inspektor ei tee oma tööd korralikult. 

Seetõttu kontrollitaksegi kõike lausa pisiasjadeni välja. Teine tootja väidab 

vastupidiselt, et koostöö kontrollidega toimub hästi. 

 

Üldiselt tootjad siiski saavad aru, et nõuetele peab vastama, ning seega on vajalikud 

dokumendid ka korda tehtud. Enim probleeme on tootjatel, kes tegelevad ka toodete 

töötlemisega.  

 

Mahetoodangu müümisel kasutavad kõik vastanud maheviidet. Osadel tootjatel on see 

kirjalik ning märgitud ka tootele või selle pakendile, osa tootjaid kasutab ka suulist 

viitamist. Vastanute hulgas on nii neid, kellel on kirjalik maheviide 100% turustatavast 

toodangust, kui ka neid, kes müüvad kogu mahetoodangu vaid suulise viitega. Kirjaliku 

viitena kasutatakse nii Eesti mahemärki kui mahetootja või –töötlejana tunnustamise 

numbrit. 

 

 

4.3. Ootused turustamisele 

 

Paljud vastanutest on rahul praeguse Eesti Mahe süsteemiga, kus kokkulepitud päeval 

tullakse ja viiakse kaup ära vastavalt tellimusele. Eelisena tuuakse välja, et ei pea ise 

transpordiga tegelema, aga ise pakendatud kauba puhul jõuab ka tootja info tarbijani. 

 20



Logistikat ja sellega seonduvat peetakse üldiselt kalliks ning ebamugavaks. Seejuures 

on probleemid erinevad, välja on toodud nii transport, pakendamine kui ka ladustamine. 

Eesti Mahe kasuks räägib see, et selle puhul on tegemist vaid ühe vahepealse lüliga, 

mille kaudu saab ka vajadusel turustamiskohtadest tagasisidet. Kaup jõuab Eesti Mahe 

kaudu nii jaekettidesse kui ökopoodi.  

 

„Me oleme nii pisitootja, et meil jaekettidesse pole asja, et ikka otse, kes meid teavad. 

Niipalju on, et kes tuleks ja viiks kohapealt ära, see sobiks meile kõige rohkem, ükskõik, 

kuidas on organiseeritud.“ 

Vastaja 6. 

 

Jaekettide suhtes on vastakaid arvamusi. On tootjaid, kes soovivad oma kaupa jaeketti 

müügile saada, samas võib selle juures praegu saada takistuseks tootmismaht. Ka siin 

nähakse abi organiseeritud turustamisest. Jaekaupluste puhul nähakse probleemi, et seal 

ei ole mahekaup ära tuntav ning kaob muu kauba vahele ära. Spetsiaalseid ökokauplusi 

linnades nähakse mahekauba müümisel hea väljundina ning mitmed tootjad eelistavad 

väiksemaid poode ketikauplustele. Põhjustena on välja toodud, et ökopood annab 

kaubale lisaväärtuse ja väiksemas poes on tootjal oma kaubast parem ülevaade. Ka on 

küsimused mahtudes: väikese tootmismahuga tootjad ei üritagi ketipoodi oma 

toodanguga minna. Samas leiti, et kohalike poodide puhul on tarbijad enamasti 

hinnatundlikud ning ka sortiment on väike ning need tegurid takistavad kohaliku 

mahekauba müüki lähiümbruse tavapoes. 

 

Otseturustus tundub ideaalne müügikanal olevat juhul, kui tarbija ise tootmiskohta 

kaubale järgi tuleb, kuid ainult sellisest müümisest ei piisa.  

 

„Ma olen kõiki proovinud, aga kui talust müügiga, siis suurt ei tule sealt midagi välja.“ 

Vastaja 5. 

 

Tarbijate poolt saadud tagasiside  mahetoodetele on olnud postiivne. Tagasidet on 

saadud vahetus suhtluses, telefoni ja interneti teel. Inimesed, kes on kodumaist 

mahekaupa tarbinud, on sellega rahul. Telefoni teel saadakse tagasisidet peamiselt siis, 

kui tarbija on toote ostnud läbi vahendaja ning seejärel võtnud otse tootjaga ühendust. 

Väga hinnatakse seda, kui toodangut tullakse korduvalt ostma.  
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4.4. Turustamine taluturgudel 

 

Enamik intervjueeritavaid oleksid nõus turgudel osalema, kui turud toimuksid neile 

sobival ajal ja sobivas kohas. Aja määrangud on erinevad, siin on oluline nii toodangu 

saamise aeg (osadel aastaringselt, osadel hooajati) kui ka turgude toimumise sagedus ja 

aeg. Sobiva sagedusena on mainitud kaks korda nädalas ja kaks korda kuus.  

 

Asukoht peaks olema geograafiliselt lähedal. Lõuna-Eesti talunikud ei ole valmis ise 

Tallinnasse sõitma, samas Põhja-Eesti talunikud on huvitatud müügist just Tallinnas.  

 

Turu positiivse küljena on enamik vastajaid nimetanud vahetut suhtlust ostjaga ja 

võimalust oma toodangut ise tutvustada, milles nähaksegi turu suurimat kasu. Vaid kaks 

vastajat ütleb otse, et ise turule ei tuleks, küll aga saadaks oma toodangut. Ülejäänud on 

huvitatud turul ise müümisest, kui eespoolnimetatud tingimused aja ja koha suhtes 

sobivad. Hinnatakse ka turul levivat suust-suhu informatsiooni toodete kohta, mida 

peetakse heaks reklaamiks. Üks vastaja leiab, et see on hea võimalus tuua toodang linna 

tarbijale lähemale.  

 

„Jah, oleks valmis müüma. Lapsed panna müüma, et lastel oleks tegevust ja tagasisidet, 

et mida üldse tehakse talus. Kui näevad, et inimestele on see tähtis, siis nad on 

motiveeritud ka ise kasvatamisega tegelema.“ 

Vastaja 4. 

 

Mainiti veel turgudel osalemise väikest motiveeritust, kuna tootja kaotab sellel päeval 

väärtuslikku aega. Samuti jääb turgude läbimüük liiga väikseks. Väljakujunenud 

võrgustikuga müüjad, kelle kogu kaup turustatakse võrgustiku kaudu, ei leia vajadust 

turgudel osaleda.  
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5. Arutelu 
 

Käesolevas töös uuritud probleemistikuga (mahetootjate turustusvõimalused ja –

vajadused) on kursis mahepõllumajandustootjatega kokku puutuvad inimesed, kuid 

süsteemsemat kvalitatiivuuringut mahetalunike turustusprobleemide kohta tehtud ei ole. 

Küll aga on sellel alal tehtud kvantitatiivuuringuid. Need on näidanud, et mahetootjate 

praegused turustamisvõimalused ei ole need, mida nad sooviksid, samas erinevad tootja 

soovidest ka tarbijate ootused. Oluline on leida võimalusi, mis sobivad nii mahe-

tootjatele kui ka mahetoodete tarbijatele.  

 

Nii tootja kui tarbija huvides on, et turustamisahel oleks võimalikult lühike. Sel juhul on 

võimalik toodet müüa tarbijale vastuvõetava hinnaga ning tootja saab õiglase hinna. 

Tarbija poolt aktsepteeritav hinnalisa mahetootele on 10%, üle selle on nõus maksma 

vähesed. Otseturustuse korral võib mahetoode olla aga analoogsest tavatootest isegi 

odavam ning see võimaldab läbimüüki suurendada. Seega on otseturustus mõlemale 

poolele kasulik. 

 

Väike- ja keskmise suurusega tootja puhul on turustamise, ka otseturustamise puhul, abi 

koostööst. Talupoe avamine vaid ühe talu baasil ei ole enamasti mõistlik, kuna 

toodangu valik võib jääda väikeseks. Ka ei ole keskkonnasõbralik igal väikesel talul 

oma toodanguga tarbijani sõita. Sellistel puhkudel on kasu organisatsioonidest, mis 

müüvad ühes poes oma liikmete toodangut ning viivad seda ka ühiselt tarbijatele 

lähemale, kas siis kauplustesse või tellimuste peale, nagu toimib LET. Suurbritannia 

näitel on näha, et mõnel pool on just talunike organisatsioonid ise turgude haldajad ja 

organiseerijad. 

 

Küsitluse tulemuste põhjal võib järeldada, et mahetalunikud on üldiselt koostööaltid ja 

valmis oma teadmisi-kogemusi jagama ning teeksid hea meelega rohkem koostööd. 

Seda nii tootmise kui turustamise vallas ning nii omavahel kui tarbijaga. Omavahelise 

koostöö puhul võib takistuseks osutuda sobiva koostöövormi puudumine või ootused, 

mida koostöövorm ei suuda täita.   
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Koostöö ja liigse tsentraliseerituse puhul nähakse ohuna toodangu segunemist ja tootja 

tähistuse kadumist. Vaadates Eesti suurima mahetoodete vahendaja TÜ Eesti Mahe 

poolt vahendatavat toodangut, on neil sortimendis nii neid tooteid, kus tootja on kergelt 

ja selgelt tuvastatav (aedvili) kui ka neid tooteid, millelt peab tootja infot eraldi otsima 

või see puudub hoopis (jahutooted, lihatooted). Selgelt on vahe sees, kas toode on 

pakendatud tootja või vahendaja poolt: tootja poolt pakitud toote puhul on ka tootja 

andmed tootel kindlasti olemas. Osa tootjaid aga eelistaks vahendaja pakendamist, kuid 

puudub info, kas tootja on teadlik, et sel puhul võib täpne tootjainfo tarbija eest 

varjatuks jääda. 

 

Selgub, et mahetoodete turustamisorganisatsioone ei peaks olema liiga palju, pigem 

peaks arendama olemasolevaid ning ärgitama talunikke looma oma ühistuid, läbi mille 

koostööd teha. Piirkondlikud organisatsioonid on olemas Lääne- ja Lõuna-Eestis ning 

Harjumaal, puudu on ühingud eelkõige Kirde- ja Kesk-Eestis.  

 

Toimivate organisatsioonidega ollakse üldiselt rahul. Võib täheldada, et praegu nähakse 

organisatsioone pigem millegi väljaspoolsena, seda ka ise mõne taolise organisatsiooni 

liige olles. Probleem näib olevat selles, et osade organisatsioonide juhtimine jääb 

nõrgaks või siis ei oska liikmed oma suhtumist organisatsiooni määrata. Igal 

organisatsiooni liikmel on organisatsiooni ees oma kohustused ja õigused ning kui 

nendest kinnipidamisega tekib probleeme, siis ei mõju ka organisatsioon enam toimiva 

ja tugevana.  

 

Ühise organisatsiooni vajadus on eelkõige turustamise arendamiseks. Väikeste 

toodangumahtudega talunikul on üksi tegutsedes raske oma toodangut turustada. Ilma 

organisatsioonita jäävadki tema väljunditeks ilmselt vaid otsemüügi kanalid nagu müük 

otse talust ja turud. Oluline on, et ka sellised tootjad leiaksid omale sobiva 

organisatsiooni või võrgustiku, mis aitab neil turustamisprobleeme lahendada. Sobiva 

asukoha korral on aga ka võimalus kasutada taluturgu oma müügikanalina. 

 

Kuigi tootja eelistab müüa otse talust, ootab tarbija, et tooted toodaks talle lähemale 

ning otse talust ostmine ei ole tarbija ootuste hulgas. Talust tulevad ostma pigem need 

tarbijad, kellel on selle tootjaga eelnev kogemus ja kontaktid. Nii otsib klient kindlat 

toodet kindlalt tootjalt ja teab, kust seda leida. Sel juhul on juba tegemist püsikliendiga. 
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Väiketootja eelistabki püsiklienti, olgu see siis tarbija või vahendaja, sest püsiklient 

annab kindlustunde ja teadmise, et toodangule on tarbija olemas. See teadmine aitab 

talunikku vajalike tööde ning tootmismahtude planeerimisel. Taluturud on samuti hea 

võimalus püsiklientide leidmiseks. Tarbijad hindavad võimalust osta talutooteid turult 

otse tootja käest ning turu kaupa usaldatakse just selle värskuse ja naturaalsuse osas. 

Tarbijad soovivad turult osta just töötlemata kaupa, mis annab hea võimaluse 

mahetootjatele, kellel ei olegi võimalust oma toodangut töödelda.  

 

Uuringust selgus, et kuigipalju esineb ka mitteametlikku turustamist ehk müüki, kus 

tooteid turustatakse maksuvabalt. Selle põhjustena võib välja tuua, et väikeste koguste 

puhul ei peeta dokumentide vormistamist alati vajalikuks.  

 

Nõudeid mahetootmisele ei peeta üldiselt liiga kõrgeteks ja karmideks, küll aga on 

probleeme riigilõivude ja maksudega, mis on samad nii suuremale kui väiksemale 

tootjale-turustajale. Summa, mis suurfirmale ei ole probleem, võib mõnele väiketootjale 

olla väga suur takistus oma tootmise arendamiseks. Turustamisest rääkides võivad just 

väiketootja jaoks ülejõu käivad maksud olla põhjused, miks ta müüb oma kaupa 

mitteametlikult.  

 

Probleemi nähakse ka mahetootmiseks vajalike dokumentide suhteliselt suures hulgas. 

Kui tootja tegeleb ka turustamisega, siis on vajalikke dokumente veel rohkem kui ainult 

tootmise korral. Võib juhtuda, et talus lihtsalt ei ole piisavalt inimressurssi, et teha ära 

talus vajalik töö ning samal ajal täita ka kõik vajalikud dokumendid. Talunikele oleks 

abiks, kui nii maksude kui dokumentide juures oleksid erinevused eri suuruses 

tootjatele. 

 

Siinkohal võib siiski teha järelduse, et üldiselt ei ole talunikud nõuete vastu. Kuna 

mahetootmise nõudeid kontrollitakse ametlikult Taimetoodangu Inspektsiooni (TTI) 

ning mahetöötlemise nõudeid Veterinaar- ja Toiduameti poolt (VTA), annab see 

mahetootele riikliku garantii ja tootja oskab seda hinnata. Vajadus on vaid mõnede 

nõuete väiketootjatele sobivamaks muutmise osas, eriti toodete töötlemisel. 

 

Küsitletud mahetootjatest turustavad kõik oma kaupa maheviitega. Kirjalik viide on 

oluline juhul, kui toode on pakendatud või kui see müüakse läbi vahendaja. Kirjalik 

 25



viide võib olla Eesti mahemärk või ka viide vastavalt kas TTI või VTA tunnustusele. 

Tootjatele, kes oma kaupa suuremas koguses turustavad, on oluline, et tarbija teaks, et 

tegu on mahetootega. Kui kirjalikku viidet ei ole, siis vahendaja kasutamise korral võib 

vastav teave kaduma minna. Suulist viidet kasutatakse enam otseturustuse korral, kui 

tootja müüb kauba otse tarbijale. Sel juhul on tarbijal muidugi õigus küsida ka 

tunnustamisdokumente. Võib arvata, et mõningal juhul müüakse suulise maheviitega ka 

neid tooteid, millel on küll tooraine mahetunnustusega, kuid tunnustust ei ole 

töötlemisprotsessil. 

 

Turustamisel nähakse ideaalvariandina ühistegevust erinevates vormides ning müüki 

otse talust. Tootjad, kes on juba ühistutes või organisatsioonides, on nende tegevusega 

üldiselt rahul. Enamasti rahuldavad need tootja vajadusi, kuna kaup viiakse ära otse 

tootja juurest ning ta ei pea ise logistikaga tegelema. Mahetootjate puhul on enamasti 

tegu ühe pere ettevõtmisega ning kuigi võib olla, et inimesi on piisavalt, ei pruugi neist 

kellelgi olla huvi või kogemust tegeleda müügiga. Sel juhul on väga mugav, kui tootja 

ei pea ise turustamisele mõtlema. Ka väldib see ajakulu ning rahalisi kulutusi, mis ise 

turustamisel tekiksid.  

 

Samas võib näha suurt erinevust tootja ja tarbijate poolt eelistatud müügikanali osas. 

Üldjuhul eelistab tarbija sooritada oma ostud jaekaupluses, kuigi talutoodangu 

ostmiseks on paljud valmis minema taluturgudele. Tootja aga eelistab müüki talust ning 

läbi mahetoodete vahendajate ja töötlejate. Mahetootjate hulgas eristub selgelt grupp, 

kes ei tahagi oma toodangut müüa suures ketipoes. Leitakse, et seal on liiga palju kaupa 

ning mahekaup ei eristu seal, milles on küll teatav tõde. Samas teevad juba paljud 

kaupluseketid oma kampaaniaid, tuues esile kas kodumaiseid tooteid või öko-

mahetooteid. Ka on tarbijale mugav sooritada oma ostud ühest kohast.  

 

Teiselt poolt võib arvata, et soovitava müügikanali uurimisel lähtuvad paljud tootjad 

reaalsusest ning saavad aru, et oma tootmismahtudega nad ketipoodidesse praeguste 

tingimuste juures ei saa, seega välistavad selle müügikanali. Nende tootjate puhul võib 

arvata, et sobiva koostöövormi ja ühise turustamise korral oleksid nad valmis oma 

tooteid ketipoodidesse müüma.  
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Hinda turustusargumendina või vastuargumendina peaaegu ei mainitudki. Välja toodi 

vaid, et kohalikus poes eelistab tarbija odavamat hinda ning seetõttu mahetoodangut 

sinna ei võeta. Kuigi mahetoodangu hind otseturustamise puhul on paljudel juhtudel 

odavam kui analoogse kauba hind jaekaupluses, kaob see hinnavahe jaekauplusesse 

jõudmisel. Hinnale lisandub kaupluse kulude kate ning lõpphind võib tõusta kõrgemaks, 

kui tarbija on nõus toote eest maksma. Kuna ka tarbijate teadlikkus mahetoodangust on 

puudulik, siis ei tea ta, mille eest peab rohkem maksma ning pigem loobub sellise 

toodangu ostmisest, tuues põhjuseks hinna. 

 

Hinna turustusargumendina mittemainimise põhjuseks võib tuua ka asjaolu, et ilmselt 

mahetootjad teavad, et on üsna väljakujunenud tarbijad, kes hetkel mahetooteid ostavad 

ning kellele olemasolev hind on vastuvõetav. Siinkohal on mõistetav nende tootjate 

arvamus, kes eelistavad oma toodangut müüa ökopoodides. Ökopoodides käivad 

enamasti teadlikumad inimesed, kes on nõus mahetoodangu eest rohkem maksma, kuna 

teavad, mida see endast kujutab. Siiski võiks mõelda turu laiendamisele ning selle 

juures on hind kindlasti oluline tegur.  

 

Tarbijapoolse tagasiside suhtes oli erinevaid suhtumisi. Suur osa tootjaid peab tarbijatelt 

saadud tagasisidet oluliseks, osad tootjad aga suhtusid sellesse veidi ükskõiksemalt. 

Tarbijapoolne tagasiside annab tootjale infot tema toodete kohta ning aitab kaasa 

tootearendusele ja sortimendi valikule. Kui tootjal on tarbijaga kontakt, siis on tal 

võimalik tarbijapoolseid ootuseid võimaluste piires täita, kontakti puudumisel aga ei tea 

ta, mida tarbija ootab, ning turgu tundmata võib teha valesid otsuseid.  

 

Selge on see, et otseturustuse korral või juhul, kui tootja andmed on tootel kergelt 

leitavad, on ka tagasiside saamise võimalus suurem. Kui turustamine käib läbi 

vahendaja, on ka tagasiside saamise võimalused märksa väiksemad või lausa olematud, 

viimast juhul, kui toote pakendil reaalse tootja andmed ei kajastu. Tavakaubanduse 

toodete puhul see nii ongi, enamasti ka imporditud mahekauba korral. 

 

Turgusid turustuskanalitena tootjate poolt ei mainitud, aga vastav küsimus tekitas küll 

huvi. Peamiselt leiti, et turul on väärtus tarbijaga isikliku kontakti loomise kohana. Mõte 

aeg-ajalt ise tarbijale lähemale minna, oma toodet tutvustada tundub tootjatele 

atraktiivne, kui turgude toimumise ajad ja graafikud vastavad tootja soovidele. Ei 
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soovita minna müüma väga kaugele, 200 km on Eestis juba liiga kauge distants ühe 

taluniku jaoks. Nii kaugele ollakse nõus minema müüma ühiselt ehk üks müüja 

turustaks mitme erineva tootja kaupa. See kaugeneb klassikalise taluturu ideest, ilmselt 

aga oleks mingis mahus siiski mõeldav, pakkumaks turul laiemat tootesortimenti. 

 

Saadud vastustest võib teha järelduse, et suurem osa mahetootjaid, kes on turgudel 

osalemisest huvitatud, ei pea võimalikuks osaleda neil rohkem kui korra nädalas. On 

tootjaid, kes soovivad osaleda veel harvemini, näiteks üle nädala. Nende puhul oleks 

mõeldav, et sarnase toodangu tootjad osalevad turul üle nädala, kasutades selleks ühte 

turuplatsi. Nii teab tarbija, et sellel platsil on alati sama toode, ning ka seda, milliselt 

tootjalt mingil nädalal. 

 

On tootjaid, kes hindavad turgude kasumlikkust väikeseks ning kulusid suureks. Ilmselt 

sõltub see toodangust, selle hinnast, turu kaugusest ja ka turul käimise regulaarsusest.  

 

Ameerikas läbi viidud uuringust selgus, et kui turul on mahetootjad juba esindatud, siis 

on ka teistel mahetootjatel suurem huvi sinna turule saada. Seega on oluline kutsuda 

turule mitmeid mahetootjaid ning seejuures rõhutada, et esindatud on ka teisi 

mahetootjaid. Sobivaks turgude toimumise sageduseks oleks kord nädalas. 

 

Et alustaval turul oleks piisavalt tarbijaid, on samuti vaja täita mõningad tingimused. 

Turul peab olema esinduslik kaubavalik – mida rohkem on taluturul erinevaid 

tootegruppe, seda atraktiivsem on turg tarbijale. Turg peab olema kergesti ligipääsetav 

nii ühistranspordi kui ka autoga, autode jaoks peab olema piisavalt parkimisruumi. 

Olulised on turust teavitavad kohtreklaamid kas bännerite või suurte plakatite kujul. 

Kindlasti ei peaks need olema vaid turuväravas, vaid juba kaugemal ning eelinfona ka 

mõned päevad enne turupäeva, et info jõuaks tarbijani õigeaegselt. Eelteavitamiseks 

sobivad ka ajalehereklaamid kohalikus lehes. Tallinna puhul peaks reklaamid kindlasti 

olema linnaosade lehtedes ning ka näiteks Linnalehes. 
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Kokkuvõte 
 

Käesolevas töös anti ülevaade Eesti mahepõllumajandussaaduste turustamise olukorrast. 

Peamiselt keskenduti taluturgudele kui võimalusele oma toodangut tarbijale lähemale 

tuua. Teema on aktuaalne, kuna mitmed organisatsioonid soovivad taluturge korraldada 

ning ootavad sinna ka mahetalunikke. Käesolev töö võimaldab anda neile infot 

mahetalunike ootustest turustamise osas.  

 

Töö eesmärgiks oli uurida väikeste ja keskmise suurusega mahetootjate huvi ja 

võimalusi otseturustuskanalite kasutamisel. Uuriti tootjate ootusi koostööle ja soove 

turustamisvõimalustele ning valmidust otseturustamiseks läbi taluturgude. Selleks võeti 

kümnelt mahetootjalt intervjuud ning analüüsiti neid. Töös jõuti järgmistele 

järeldustele: 

 

1. Väga paljude uute mahetoodete turustamisorganisatsioonide järele ei ole 

vajadust, eelkõige peaks arendama olemasolevaid (TÜ Eesti Mahe, LET jt.). 

Luua võiks veel mõne piirkondliku organisatsiooni, näiteks Kirde- ja Kesk-

Eestis.  

 

2. Turustamisega on vähem probleeme või probleemid puuduvad suurema 

toodanguhulgaga mahetalunikel, kellel on otsekontaktid müügikohtadega, 

samuti on vähem turustamisprobleeme neil talunikel, kes on mõne võrgustiku 

(TÜ Eesti Mahe, LET jt.) liige. Enamikele talunikele selline ühisturustamise 

vorm sobib, kuna ei kuluta väga palju nende aega. Üksikult tegutsevatel väikese 

toodangumahuga mahetalunikel on vaja abi toodete turustamisel. Selleks võib 

neid ärgitata liituma mõne olemasoleva võrgustikuga või aidata luua kontakt 

taluturgude korraldajatega.  

 

3. Osa mahetootjaid on nõus osalema taluturgudel, kui need toimuvad sobivas 

kohas ja sobiva regulaarsusega. Sobiv koht on suurem asula samas Eesti 

piirkonnas, kus tootja tegutseb, ning sobiv regulaarsus on kord nädalas või üle 

nädala ühel päeval. Turgude peamise väärtusena nähakse lähenemist tarbijale, 

seda nii asukoha kui ka suhtlemise mõttes. Taluturg on ka sobiv väljund 
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väiksema toodangumahuga tootjale. Seega peavad taluturgude korraldajad 

otsima turgudele lähedalasuvate piirkondade mahetootjaid, kellel ei ole veel 

piisavaid turustamisvõimalusi. Turgude korraldajad peavad arvestama tootjate 

soovidega turu sageduse osas, samuti on oluline hea kaubavalik. Turu 

atraktiivsust mahetootjate hulgas tõstab turul osalevate mahetootjate arv, seega 

on oluline kutsuda turule mitu erinevat mahetootjat. 

 

Kuna tarbijal on huvi kodumaise mahekauba vastu olemas, siis võib öelda, et 

mahetoodetel on turupotentsiaali. Oluline on leida võimalused mahekaupade 

turustamise arendamiseks ning taluturg on selleks hea võimalus. 
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Summary 
 

This thesis provides an overview of the current marketing situation of Estonian organic 

farming products. The main emphasis is on farmers’ markets which constitute a feasible 

possibility to bring organic products closer to the consumers. This subject is highly 

relevant, as several organisations aim at organising farmers’ markets and they expect 

organic farmers to participate in such events. This thesis establishes grounds for 

providing them with information on the expectations of organic farmers regarding 

marketing activities.  

  

The goal of the thesis is to study the interest and possibilities of smaller and mid-sized 

producers of organic products in the use of direct marketing channels. The author 

researched the producers’ expectations to cooperation and marketing possibilities, as 

well as their readiness for direct marketing through farmers’ markets. To achieve this 

goal, ten organic producers were interviewed and the interviews were analysed. The 

following conclusions were drawn in the process: 

  

1) There is no need for a great number of new marketing organisations for organic 

products. Instead, it is reasonable to develop the ones already existing (TÜ Eesti 

Mahe, Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik etc). A few additional regional organisations 

should be created, for example in North-East and Central Estonia. 

  

2) Organic farmers with greater production volumes and existing direct contacts with 

points of sale, as well as farmers belonging to a marketing network (TÜ Eesti Mahe, 

Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik etc) tend to have less or no problematic issues 

regarding marketing. Such format of communal marketing seems to fit most of the 

farmers, as it helps to save their time. Organic farmers who operate individually and 

have smaller production volumes are in a need for assistance in marketing. To 

facilitate their development, such farmers’ motivation to join an existing network 

could be increased, or assistance could be provided to them for establishing contacts 

with organisers of farmers’ markets. 
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3) Organic farmers are willing to participate in farmers’ markets if they take place in 

suitable locations and with convenient intervals. A suitable location would be a 

bigger settlement in the same area of Estonia, and convenient timing would be once 

a week or once in every other week in one day. The most significant value of 

farmers’ markets is considered to be the possibility to get closer to the consumer in 

terms of location and communication. A farmers’ market is also suitable for 

producers with smaller production volumes. Therefore, organisers of farmers’ 

markets should seek organic producers, who lack sufficient means of marketing, 

from nearby territories to participate in the markets. The organisers should consider 

the producers’ wishes relating to the frequency of farmers’ markets, as well as the 

proper selection of products sold. The attractiveness of the market in the eyes of 

producers of organic products is greatly dependant on the number of organic 

producers present at any market event, it is therefore important to involve several 

different organic producers in any market event.  

 

Considering the fact that consumers have a relatively strong interest in domestic organic 

products, it can be assumed that organic products have a significant market potential. It 

is important to find possibilities for developing the process of marketing organic 

products, and farmers’ markets constitute a feasible manner to do so. 
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Lisa 1. 

Mahetootjate uuringu intevjuu alus. 

 

Tootjate hinnangud turustusvõimaluste ja koostöö arendamisele ning valmisolek 

osaleda taluturgudel. 

 

Tere, olen Enda Pärisma Eesti Rohelisest Liikumisest ning soovin Teiega teha intervjuu 

Tartu Ülikooli Türi Kolledži lõputöö jaoks. Õpin seal keskkonnateadust ning lõputöös 

uurin mahetalunike ootusi koostööle ning huvi otseturustuskanalite vastu. Teie andmeid 

ei avalikustata, töös kasutan vaid üldistatud tulemusi.  

Intervjuu võtab aega ca 45 minutit. Kas Teil on selleks aega? 

 

1) Milliseid tooteid toodate mahedalt? Kas on ka mitte mahetoodangut (üleminekuajal 

või täiesti mittemahedat)? Palju oma mahetoodangut tarbite ise? Edasi räägimegi 

ainult mahetoodangust, kui sobib. 

 

2) Kui palju teete koostööd teiste mahetootjatega, kas tootmisel või turustamisel?  

i) Kui teete, siis mis on selle plussid-miinused?  

ii) Kui ei tee, siis kas oleks huvi teha või ei? Miks? 

iii) Kas soovite rohkem koostööd teiste tootjatega? Mis kujul? 

 

3) Millisena näete väiketootja turutulevikku? Kas oleks vaja mingit nn 

ülemorganisatsiooni? Mida ootaksite selliselt organisatsioonilt? 

 

4) (Hinnanguliselt) Kui palju mahetoodangut jagate (st, kas tasuta või väikese tasu 

eest) laiali tutvusringkonnas? Palju müüte otseturustuskanalites (talust otse, 

turgudel, koostöövõrgustike läbi), palju vahendajatele-kokkuostjatele, palju otse 

kauplustele? Või on veel mingi muu turustamiskanal? Kui läheb kauplustesse, siis 

kas otse jaeketti või pisemasse (mahe)poodi? Kui suur osa müügist on mitteametlik 

(ei kajastu dokumentides, vastused jäävad anonüümseks)? Kui suur takistus 

turustamisel on ametlik asjaajamine (nt enesekontrolliplaan, tervisetõend, riigilõivud 

jms)? 
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5) Millised on ootused turustamisele? Milline oleks ideaalne mahetoodete turustamine 

Teie arvates (jaeketid, eripoed, otseturustus või midagi muud)? Milliseid vahelülisid 

ootate turustamisel (ladustamine, transport, vastamise juures vajadusel suunata), 

mida olete nõus omalt poolt tegema? Kas soovite müüa väiksemat kogust kohalikus 

jaekaupluses? Kuidas tajute tarbijapoolset tagasisidet, nõudlust või kas üldse tajute? 

 

6) Kui suure osa mahetoodangust turustate maheviitega (kas siis kirjaliku või suulise 

viitega, hinnanguliselt)? Kui suurt osa mahetoodangust olete huvitatud turustamast 

maheviitega? Põhjendage oma vastust. 

 

7) (Tutvustan Teile lühidalt taluturge ja võrgustikke. Taluturg: toimub 2 korda 

nädalas, kord nädalas või üle nädala kindlas kohas kindlal ajal, müüjateks on 

kohalikud talunikud (kilometraaž võib olla määratud), müüma peab tootmisega 

kokkupuutuv inimene. Võrgustik: üks vahendaja, kes korjab mingi piirkonna  

taludest toodangu kokku ja seejärel viib tarbijale, kas mingitesse punktidesse või 

koju) Kas mõni nendest kanalitest oleks huvitav? Millist eelistaksite ja millist abi 

vajaksite selle juures? Kas oleksite nõus oma mahetoodangut müüma (regulaarsetel) 

taluturgudel, maheviitega, seda üleminekuaja läbinud toodangu osas? Või läbi mõne 

võrgustiku? 

i) Kui ei, siis miks? Tooge välja positiivsed ja negatiivsed küljed turgude 

juures. 

ii) Kui jah, siis miks? Tooge välja positiivsed ja negatiivsed küljed turgude 

juures.  

iii) Kas olete nõus müüma toodangut ise või laseksite seda teha pigem 

vahendajal? Mida selliselt turult ootaksite? 

 

8) Ja lõpuks paar statistilist küsimust: mitu aastat olete mahedalt tootnud? Mis 

maakonnas toodate? Kui vana olete? Aitäh aega leidmast ja vastamast. 
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