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Sissejuhatus 
 

Viimastel aastakümnetel on inimeste ette kerkinud aina rohkem keerulisi keskkonna- ja 

arenguprobleeme. Tööstuse ja tehnika areng, mis esialgu viis hüvede ja 

tarbimisvõimaluste kasvule, on teiselt poolt kaasa toonud rida tõsiseid ebakõlasid, nagu 

puhta joogivee puudumine ja veekogude eutrofeerumine, hapestumine, osoonikihi 

hõrenemine, liikide hävimine, jäätme- ja energiaprobleemid ning globaalne kliima 

soojenemine (Agenda 21). 

 

Mainitud probleemid on tõsised ja ulatuslikud, nende lahendamisega reeglina riigid üksi 

toime ei tule. Seetõttu nimetataksegi neid globaalprobleemideks. Selliste probleemide 

lahendamisel on erinevad riigid asunud koostööle, sõlmides koostööplaane ja -leppeid. 

Läbivaks ühistegevuse jooneks on säästva arengu printsiip. 

 

Ideaalis ei kahanda säästev areng eluks vajalike ressursside, nagu puhas õhk ja vesi, 

kättesaadavust, vaid need säilivad ka tulevastele põlvedele. Taastumatute ressursside 

tarbimisel püütakse arvestada sellega, et need ei ammenduks enne, kui on leitud 

võimalusi asendada neid teiste ressurssidega. Ka taastuvaid ressursse kasutatakse nii, et 

nende varud ei lõpe. Kõik see nõuab märkimisväärset ressursikasutuse vähendamist 

globaalsel tasandil ning olemasolevate ressursside jagamist (Agenda 21). 

 

Säästva arengu printsiip eeldab muuhulgas ka tarbijate teadlikkuse tõstmist, et tarbijad 

teaksid eelistada tooteid, mis on toodetud jälgides säästva arengu põhimõtteid. Et aidata 

tarbijatel valida selliseid tooteid, on maailmas kasutusele võetud öko- ehk 

keskkonnamärgised.  

 

Eesti Roheline Liikumine on otsustanud tarbijate valikut lihtsustada ning tähistada 

vastavad kaubad kampaania jooksul ühtse lihtsa eestikeelse viidaga "Loodussõbralik 

toode". Kohalike ja imporditud valikul tuleks võimalusel eelistada kohalikust toorainest 
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tooted. Inimeste keskkonnateadlikkuse kasv ja mahetoidu ja ökokaupade silmatorkavam 

tähistamine suunab keskkonnahoidlikumale ressurssikasutusele. (Kokkota 2005). 

 

Eesti Rohelise Liikumise korraldatav loodussõbraliku toote kampaania toimus 

esmakordselt 2003.a. mais ja teist korda 2005.a. märtsis (www.roheline.ee).  

 

Käesoleva töö eesmärgiks on leida ökotoodete turupotentsiaal Eestis, saada ülevaade 

inimeste teadlikkusest ökomärgiste vallas ja uurida inimeste suhet säästvasse tarbimisse. 

Selleks on korraldatud tarbijaküsitlus ja uuritud tarbijate suhtumist 

keskkonnasõbralikesse toodetesse ning loodussõbraliku toote kampaaniasse. Uuriti, kui 

palju inimesed mõtlevad toodete keskkonnasõbralikkusele ostude sooritamisel ning 

millal neid viimati osteti. Samuti seda, kui palju on loodussõbraliku toote kampaania 

infot/märgiseid tähele pandud ning kui palju see on inimesi mõjutanud ja kui tihti võiks 

selliseid kampaaniaid korraldada. Uuriti ka konkreetsete märgiste tuntust. Küsiti samuti, 

kui palju ollakse nõus loodussõbralike toodete eest maksma ning kui määrav on hind ja 

millistest kaubagruppidest tuntakse enam puudust.  

 

Samuti tuvustatakse selles töös ökomärgiste süsteemi ja antakse ülevaade levinumatest 

ökomärgistest Eestis. 

 

Kogutud info aitab tootjatel hinnata ja otsustada ökoloogilisele tootmisele üleminekut, 

võimaldab ligikaudu hinnata loodussõbraliku toote kampaania tulemuslikkust ja 

planeerida järgmiste analoogsete kampaaniate läbiviimist. 

 

Tänan selle töö juures osutatud abi eest Allar Allast, Kaili Müüriseppa, Pille 

Pruulmann-Vengerfeldti ja Eve Suistet. 
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1. Töö materjal ja metoodika 
 

Küsitluse ajakava: 

• 02.-23. aprill 2005 – ettevalmistav periood 

• 23.aprill – 07.mai 2005 – küsitluse läbiviimine 

• 08. mai – 13.mai – tulemuste töötlemine ja analüüs 

 

Ettevalmistaval perioodil tutvuti kirjandusega ja koostati 15 põhiküsimuse ning 3 

lisaküsimusega küsimustik (lisa 1), viidi läbi prooviküsitlus. 

 

Käesolev uurimus viidi läbi peamiselt internetiküsitlusena. Tegu on mittejuhusliku 

(empiirilise) valimiga, segu mugavast väljavõtust ja lumepallimeetodist (Sirkel 2001; 

Vihalem 2001).  

 

Mittejuhuslik valimivõtt on subjektiivne protseduur, mille puhul ei saa määrata 

valimisse sattumise tõenäosust. Seega ei saa hinnata ka valimi viga. Seda meetodikat ei 

tohiks kasutada kirjeldavate, ennustavate ja põhjuslike uuringute tegemisel, küll aga 

tutvumisuuringutes, et püstitada täpsemaid eesmärke ja hüpoteese ning muuta ideid. 

(Vihalem 2001). Antud uuringu puhul, mille eesmärgiks on peamiselt suundumuste 

jälgimine ja ideede kogumine, on antud metoodika sobiv. 

 

Lumepallimeetod on üks empiirilise valiku alamliike, mille puhul esialgeid küsitletuid 

kasutatakse uute küsitletavate leidmiseks (Sirkel 2001). Käesolevas töös levitasid 

ankeedile vastanud inimesed seda ka oma tuttavate hulgas. 

 

Internetiküsitluse läbiviimisel tuleb arvestada, et vastata on võimalik vaid nendel, kes 

internetti kasutavad. Kõige suurema tõenäosusega on vastajad interneti igapäevased 

kasutajad. Reeglina tuleb internetiküsitluste tulemuste tõlgendamisel olla ettevaatlik, 

kuna sihtrühm on piiratud. Eestis kasutavad internetti kõige enam nooremad eestlased, 

 



 

avalik sektor mõnevõrra rohkem kui erasektor. Seega kajastab internetiküsitlus eelkõige 

selliste inimeste seisukohti. (Pärnoja 2002). 

 

• Küsimuste koostamisel olid aluseks Eesti Rohelise Liikumise loodussõbraliku 

toote kampaania taustinfo ning kasutatavad ökomärgised, seda nii 2003 kui 2005 

aasta kampaania kohta (Eesti Roheline Liikumine).  

• Samuti on kasutatud “Säästva tarbimise käsiraamatut” (ERL 2004). 

 

Küsitlus koosnes peamiselt kinnistest küsimustest, sisaldades põhiosas vaid kahte 

avatud küsimust (Sirkel 2001). Kinnised küsimused on küsimused, milledele on 

vastusevariandid ette antud ning vastaja valib nende hulgast selle, milline on kõige 

lähedasem tema seisukohtadele antud küsimuses. Avatud vastuse korral on vastajal 

võimalik ise vabalt kirjutada, mida ta soovib. Mida rohkem on suletud küsimusi, seda 

lihtsam on hiljem andmeid töödelda.  

 

Prooviküsitlus sai läbi viidud 20.- 21. aprillil 2005.a, lastes ankeet täita viiel tarbijal. 

Saadud arvamusi arvestati lõpliku küsimustiku väljatöötamisel. 

 

Küsitluse läbiviimine sisaldas endas küsitluse ülespanekut, info levitamist küsitluse 

kohta ning paberankeetide jaotamist. 

 

• Küsitlus pandi avalikuks vastamiseks üles 23. aprilli 2005 lõunal kell 12 ja 

küsimustik oli avatud kuni 07. mai 2005 kell 23.59.  

 

Küsitluse läbiviimiseks kasutati spetsiaalselt antud küsitluse jaoks Concept Industries 

OÜ poolt loodud veebipõhist rakendust. Rakendus katab järgmised kasutusjuhud: 

 

• Küsitlusankeedile vastuste kogumine. 

• Vastuste põhjal statistika genereerimine. 

 

Vastuste kogumise juures arvestati järgmiste piirangutega: 
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• Tagada vastaja anonüümsus. 

• Vastajalt nõuda kõikide kohustuslikele küsimustele vastamist (kinnised 

küsimused). 

• Välistada juhuslik korduvvastus. 

 

Esimene punkt on täidetud andmemudeliga, kaks viimast aga vastava dialoogiga 

kasutajaga, vastavalt kas vastaja või küsitluse tellijaga. 

 

Statistika genereeritakse järgmiste kasutaja poolt määratud kriteeriumide poolt: 

 

• 6 juhuvastuseid välistavat filtrit (valib küsitluse tellija) 

• Vanus (valib vastaja) 

• Elukoht (valib vastaja) 

• Sugu (valib vastaja) 

 

Rakenduse käitamise infrastruktuur - postgres 7.4, tomcat 4. 

 

Lisas 2 joonisel 1 on väljavõte küsitluselehe ekraanipildist internetis, joonisel 2 on 

ekraanipilt lehest, mis avanes peale küsitluse ärasaatmist internetis. 

 

Reaalselt kasutati antud töös 3 juhuvastust välistavat filtrit, nendest on toodud ülevaade 

tabelis 1.  

Tabel 1. Välistavad küsimused 

a b 

vastus 1a välistab vastused 2d,e 

vastus 10f välistab vastused 4d,e 6c,d 

vastus 8f välistab vastused 4d,e 6c,d 
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Et hõlmata ka internetti mittekasutavaid tarbijaid, sai osa ankeete jagatud 

paberversioonis - 20tk Põhja Tallinna sotsiaalhooldeosakonnas ning lumepallimeetodil 

mõningate küsitletute poolt oma kodukohas. Need andmed sai hiljem läbi interneti 

sisestatud üldisesse andmebaasi. 

 

• Küsitlusele avatud aja jooksul laekus 627 täidetud ankeeti.  

 

Küsitluse tulemuste töötlemine ja analüüs hõlmas täidetud ankeetide kontrollimist, 

kasutades ka eelpoolmainitud juhuvastuste filtreerimist, ning andmete analüüsimist. 

 

• Peale ebaloogiliste või muidu nõuetele mittevastavate ankeetide eraldamist sobis 

analüüsimiseks 569 täidetud ankeeti. 

 

Andmete analüüsimisel on kasutatud risttabelite (Sirkel 2001) metoodikat, kus saadud 

andmekogum on grupeeritud vastavalt vajadusele. Avatud küsimuste vastused kodeeriti 

(Sirkel 2001) ja seejärel grupeeriti, töös kasutati sel kombel saadud koondtulemusi. 

 

Andmete väljavõtul ja töötlemisel kasutati eespool mainitud Concepti andmebaasi. 

Avatud küsimuste vastuste grupeerimisel ning erinevate ülevaatlike graafikute tegemisel 

kasutati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel. 
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2. Varasemad selleteemalised uuringud Eestis 
 

Enne käesoleva küsitlusega alustamist sai uuritud, kas Eestis on eelnevalt analoogseid 

küsitlusi läbi viidud.  

 

Veebruaris – märtsis 2005 viis Eesti Konjunktuuriinstituut Eesti 

Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi küsitluse “Elanike suhtumine 

mahepõllumajandustoodetesse ja geneetiliselt muundatud põllumajandussaadustesse” 

(Eesti Konjunktuuriinstituut, 2005). Töö eesmärgiks oli selgitada välja elanike 

teadlikkus ja ettekujutus mahetoidust. Samuti uuriti elanike suhtumisi ja hoiakuid 

geneetiliselt muundatud toiduainetesse. 

 

Käesoleva töö seisukohalt pakub huvi selle küsitluse mahepõllumajandust ja 

mahemärgiseid puudutav kokkuvõtte osa.  

 

Küsitlusest selgub, et tarbijatel puudub konkreetne arusaam mahetoidust, selleks 

peetakse säilitusaineteta valmistatuid, mahedamaitselisi või ka Eestis kasvanud-

toodetud kaupu. Tihtipeale peetakse mahetoiduks igasuguseid köögi- ja juurvilju. Samas 

märgitakse, et kõige rohkem ongi puudu maheköögiviljast.  

 

Öko- ja mahemärgistega ei olda kursis ning nendest vajatakse rohkem informatsiooni, 

samuti on vajalik informatsioon mahe- ja tavatoidu erinevustest. Eriti suur infopuudus 

on venekeelsel elanikkonnal, vene keeles puudub otsene vaste mõistele “mahetoodang”. 

Kvaliteedi-, mahe- ja päritolumärgiseid tootel jälgivad umbes pooled tarbijad. 

 

Suur osa tarbijaid eelistaks osta mahetoitu, kuid peavad selle hinda liiga kõrgeks. 

Enamik tarbijaid eelistaks mahetoitu osta suurtest kauplustest. 

 

Uuringu kokkuvõte on toodud lisas 3. 

 



 

 

3. Ökomärgised 
 

Ökomärgised (ka keskkonnamärgised) on võetud kasutusele, et pakkuda tarbijatele 

võimalust leida ja valida tooteid/teenuseid, mis tekitavad loodusele vähem kahju. 

Ökomärgised on positiivsed märgid, mis paigaldatakse tootele/pakendile/teenusele ning 

mis näitab nende keskkonnasõbralikkust. 

 

3.1 .Mis on ökomärgis? 

 

Keskkonnasertifikaate saab jagada kaheks:  

• Tootja keskkonnasertifikaadid, mille alla kuuluvad rahvusvahelised 

keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid nagu näiteks ISO 14001 ja EMAS. 

Need tõendavad, et ettevõte arvestab oma tegevuste, toodete või teenustega 

kaasnevaid keskkonnariske ning hoiab neid kontrolli all. Need aga ei tõenda 

konkreetse toote keskkonnasõbralikkust, seega ei tohi neid toodetel/teenustel 

kasutada.  

• Toodete keskkonnasertifikaadid ehk nn. ökomärgised. Need antakse 

konkreetsetele toodetele ning need tõendavad et antud toode on kogu oma 

elutsükli (Life-Cycle Assessment, LCA) jooksul keskkonnasõbralikum kui 

teised analoogsed tooted. Ökomärgiste kriteeriumid on ranged, ökomärgised 

peavad olema kättesaadavad mitte enam kui kolmandikule turul leiduvatest 

analoogsetest toodetest/teenustest. (Aktiva, 2004) 

 

Nii eesmärgid kui ka kriteeriumid on erinevatel ökomärgistel erinevad. Ökomärgiste 

kasutamise eelduseks on, et tootja on saanud oma toote loodussõbralikkusele kinnituse 

konkreetsest ökomärgise komisjonist. Tootele ökomärgise andmise otsuse langetamisel 

lähtutakse toodete olelustsükli analüüsil, mis uurib toodete keskkonnamõjusid alates 

tooraine valikust ja valmistamisest kuni jäätmete kujul kasutusest kõrvaldamiseni. See 

 



 

märgis peaks tagama tarbijale teadmise, et antud märgiga toode või teenus on toodetud 

keskkonnasõbralikult. 

  

3.2. Ökomärgiste liigitamine 

 

Käibeolevaid ökomärgiseid võib nende saamise ja tüübi alusel jagada kolme suuremasse 

rühma: 

1. ISO klassifikatsiooni järgi „esimest tüüpi” ökomärgised, mis antakse välja 

erapooletu (tihti riikliku) institutsiooni poolt. Need põhinevad mitmel 

kriteeriumil ning hõlmavad kindlasti toote elutsükli analüüsi. Eestis on ainus 

seda tüüpi märgis Euroopa Ühenduse ökomärgis. 

2. ISO klassifikatsiooni kohaselt „teist tüüpi” märgised. Need on isedeklareeritavad 

märgid, millede abil tootjad ja edasimüüjad reklaamivad oma toodete 

keskkonnasõbralike omadusi. Nende märgiste puhul ei kontrolli keegi, kas need 

vastavad tegelikkusele või mitte, kuid vastava järelpärimise peale peab ettevõte 

suutma tõestada, et antud toode/teenus on keskkonnasõbralik. 

3. Kõik muud keskkonnaga seotud märgised (energiamärgised, ökoturismi 

märgised, põllumajanduse mahemärgised jne). Erinevatel põhjustel ei vasta need 

märgid „esimest tüüpi” ökomärgiste tasemele, kuid tavaliselt on ka nende 

saamiseks olemas teatud nõuded, mis on kehtestatud asjast huvitatud osapoolte 

poolt. (Keskkonnaministeerium). 

 

Ülemaailmselt eksisteerib ligikaudu 20 erinevat keskkonnamärgistuse süsteemi. 

Enamasti haldavad neid kas riiklikud- või iseseisvad organisatsioonid. Märgise 

omistamise kriteeriumide paikapanemisel kaasatakse ka kolmandaid osapooli ning 

kriteeriumid vaadatakse regulaarselt läbi ja vastavalt vajadusele (nt tehnoloogiate 

arengute tõttu) tehakse nendes muudatusi.  

 

Lisaks toote/teenuse märgistamisele on ka keskkonnasõbralikku käitumist või/ja 

tarbimist propageerivad märgised. Tavaliselt annavad need tarbijale informatiivset 
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teavet: toode on taaskasutatav, toodet võib põletada jms. Siia kuuluvad ka märgised, mis 

propageerivad näiteks puhtuse hoidmist.  

 

3.3. Ökomärgiste tähtsus 

 

Ökomärgised on olulised, sest: 

• Need informeerivad kliente nende ostust tulenevast keskkonnamõjust, annavad 

võimaluse vähendada energiakulu, ladustatava prügi hulka jne. 

• Parandavad majanduse efektiivsust, kuna tootmist püütakse arendada 

energiasäästlikumalt ja keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid kasutades. Uued 

tootmisprotsessid on ökonoomsemad ja säästavad loodust, et vastata 

ökomärgistuses nõutavatele kriteeriumitele. Paljudes riikides (näiteks Taani) on 

ökomärgistusega toodet müüa lihtsam kui ilma märgistuseta toodet (Lees). 

• Turu areng kiireneb. Kui tarbijad eelistavad aina enam ökomärgistega tooteid, 

siis on sellel otsene mõju tootjatele. Märgisega tootja, kes toodab 

loodussõbralikumalt, omab eelist märgiseta tootja ees. 

• Tooted arenevad. Tarbijate keskkonnateadlikkuse tõustes nõuavad nad aina 

rohkem ja seega tuleb ka tooteid pidevalt arendada. 

• Ka keskkonnamärgised arenevad, kuna tarbijatelt saadavad vastukajad aitavad 

neid arendada ning muuta informatiivsemateks ja arusaadavamaks; samuti 

arenevad ka märgiste kriteeriumid. (Keskkonnaveeb) 

 

Ka Eestis on kasutusel mitmeid keskkonnamärgiseid, kuid kahjuks need ei ole väga 

laialt levinud. Osa neist on alles väljatöötamisjärgus, mõned vajavad tutvustamiseks 

rahalist abi.  
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4. Levinumad ökomärgised Eestis 
 

4.1. Eesti ökomärgised 

4.1.1. Mahemärk 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Mahemärk, vana versioon Joonis 2. Mahemärk, uus versioon 

 

Mahemärk on kasutusel aastast 1998, ning on Mahepõllumajanduse seaduse alusel 

antav märgis. Seda kasutatakse mahepõllumajanduslikult toodetud toidu eritamiseks 

muust samaliigilisest toidust. Seda märgist haldab põllumajandusminister ning seda 

märgist antakse läbi Põllumajandusministeeriumi. Tegu on garantiimärgisega, mis peab 

tarbijale tagama, et toode on toodetud ja käideldud ökoloogiliselt ja biodünaamiliselt. 

See märgis on kõikidele ettevõtetele ühesugune ning selle võivad saada kõik ettevõtted, 

kellede tootmis- ja käitlustingimused vastavad etteantud kriteeriumitele (Säästva 

tarbimise käsiraamat 2004). 

Alates 1998. aastast on olnud kasutusel märk, milline on toodud joonisel 1. Alates 2005. 

aasta 10. aprillist, vastavalt põllumajandusministri määruse nr 32 (PM määrus nr 32, 

2005) alusel jõustub uus märk, millise variandid on joonisel 2. Seni kehtinud 

mahemärki võib kasutada 2005. aasta lõpuni . 

 

 

 



 

4.1.2. Öko 

Märgis „Öko”(joonis 3) on välja töötatud Eesti Biodünaamika Ühingu poolt ja on ka 

nende poolt patenteeritud; samuti omavad nemad kontrolli vastava märgise kasutamise 

üle.  

See märgis peab tagama, et toote kasvatamiseks ei ole vähemalt 

kahe viimase aasta jooksul tarvitatud kunstväetisi ega 

putukamürke. Märgis on kasutusel aastast 1990. Selle märgise 

võivad saada kõik ettevõtted, kellede tootmis- ja käitlustingimused 

vastavad etteantud kriteeriumitele (Säästva tarbimise käsiraamat 

2004). 

Joonis 3. „Öko” 

 

4.1.3. EHE 

Ökomärk EHE ehk „Ehtne ja Huvitav Eesti” (joonis 4) on Eesti tootemärk, mida 

kasutatakse ökoturismi toodete tähistamiseks. Sellega liitumine on 

turismiettevõtetele vabatahtlik. Turismiettevõttele annab märgi 

saamine konkurentsieelise aina keskkonnateadlikumaks muutuval 

turismiturul, samuti motiveerib näiteks kultuuripärandi säilitamist. 

Teiselt poolt aitab see tarbijal valida keskkonnasõbralikumat 

turismiettevõtet (Säästva tarbimise käsiraamat 2004). 
Joonis 4. „EHE” 

 

4.1.4. Hiiumaa roheline märk 

Hiiumaa roheline märk on Hiiumaa loodussõbraliku teeninduse märgis (joonis 5). Selle 

autor on Ott Lambing. Hiiumaa roheline märk tähistab 

loodussõbralikult majandavat majutus- või söögikohta, 

olles seega teenusmärgis. Selle märgiga ettevõtted peavad 

kasutama loodusressursse säästlikult, võimalusel 

korduvkasutama tooteid ning eelistama hiiumaiseid ning 

eestimaiseid tooteid; samuti propageerima neid ideid ka 

oma külastajatele (Säästva tarbimise käsiraamat 2004). 

Joonis 5. Hiiumaa 
roheline märk 
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4.1.5. Puhas keskkond 

Ainus Eesti nn. esimese tasandi ökomärgis (joonis 6). Kehtestati vastavalt Eesti 

valitsuse 30. detsembri 1997. a. määrusega nr 261 "Eesti ökomärgise andmise korra 

kinnitamine". Selle märgise saanud toodetele on tehtud elutsükli analüüs ning on 

tõestatud, et selle märgisega tooted tekitavad teiste samaliigilistega võrreldes väiksemat  

kahju keskkonnale. Seda märgist ei saa anda toiduainetele ega 

ravimitele, küll aga nende pakenditele (Säästva tarbimise 

käsiraamat 2004). Seadusandluse puudujääkide tõttu ei ole seda 

märki ühelegi tootele antud. Alates ühinemisest Euroopa 

Liiduga võeti kastutusele sama rolli täitev Euroopa Ühenduse 

ökomärgis. (Keskkonnaministeerium).  
Joonis 6. Puhas 

keskkond 

 

4.1.6. Roheline Energia 

 

Roheline Energia (joonis 7) on kaubamärk, mida võivad 

kasutada Eesti Energia kliendid, kes kasutavad oma tegevuses 

Eesti Energia poolt pakutavat alternatiivenergiat. Rohelise 

Energia märgiga toodete valmistamisel on kasutatud 

loodushoidlikku taastuvenergiat (Roheline Energia).  Joonis 7. Roheline 
Energia 

 

 

4.2. Eestis levinud teiste riikide ökomärgised 

 

4.2.1. Euroopa Ühenduse ökomärgis  

Tuntud ka kui Euroopa Liidu lilleke (EU Eco- label, joonis 

8). Seda märki võib kasutada toodetel ning teenustel, 

millede tootmisel on vähene keskkonnamõju ning millede 

keskkonnasäästlikus on tõestatud kogu nende elutsükli 

vältel. See märgis on kasutusel aastast 1992. Selle märgi 

saamise nõuded on kõrged, märgi kasutamise õiguse eest 

 

 

 

 

Joonis 8. Euroopa 

Ühenduse ökomärgis 
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peab ettevõte maksma 0,15% toote müügikäibest. Tänaseks märgistavad 95 ettevõtet 

sellega ligi 350 toodet. Nende hulgas võivad olla nii kontori- kui kodumasinad nagu ka 

tekstiili- või paberitooted, samuti jalanõud ja riided (Säästva tarbimise käsiraamat). 

 

4.2.2. KRAV 

Krav märk (joonis 9) on kasutusel peamiselt 

Skandinaavias, mahepõllumajanduslikult toodetud 

toodete tähistamiseks. Selle märgi saavad taimsed tooted, 

millede kasvatamisel pole kasutatud kunstväetisi ja 

keemilisi tõrjevahendeid ning loomsete toodete (liha ja 

piim) puhul on eelduseks, et loomad saavad vabalt väljas käia ning vähemalt pool nende 

toidust on kasvatatud ilma kunstväetiste ja keemiliste tõrjevahenditeta. Seda märgist 

haldab samanimeline sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutus, mis on rahvusvahelise 

mahepõllumajandusliku organisatsiooni IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movement) liige (Säästva tarbimise käsiraamat).  

Joonis 9. KRAV 

 

4.2.3. Põhjamaade Luigemärk

Põhjamaade Luigemärk (The Nordic Swan Label, joonis 

10) on üks edukamaid ökomärgisüsteeme maailmas. See 

märk rajati 1989. a. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi 

keskkonnasõbralike toodete tähistamiseks. Selle märgise 

saamiseks on karmid keskkonna- ja kvaliteedinõuded. 

Sellest hoolimata on praeguseks märgistatud 700 

litsentsiga üle 3000 toote enam kui 53 tootekategoorias.  

Joonis 10. Põhjamaade 
Luigemärk 

Seda märki haldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu juures tegutsev nõukogu. Selle 

nõukokku kuuluvad nii tarbijate, riigivõimu, ühiskondlike organisatsioonide, 

kaubanduse ja tööstuse, samuti ka teadlaste esindajad. Märgi kasutamine maksab 

tootjale 2000$ aastas, mis moodustab tavaliselt 0,4% toodete aastasest käibest (Säästva 

tarbimise käsiraamat). 
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4.2.4. Hea keskkonnavalik 

Hea keskkonnavalik (Bra Miljöval, joonis 11) on Rootsi 

Looduskaitse Seltsi ökomärk. Toote pakendile kantuna 

eksisteerib see märk 1992. aastast. Selle märgi omistamise 

kriteeriumid on välja töötatud 13 tootegrupile, sealhulgas 

pesupulbrid ja –vedelikud, erinevad puhastusvahendid, 

šampoonid, pabertooted jm. Alates 1996 aastast saab seda märki taotleda ka 

keskkonnasõbralikule transpordile ja elektrile. See märk on omistatud kokku rohkem 

kui 1000-le tootele (Säästva tarbimise käsiraamat). 

Joonis 11. Hea 
keskkonnavalik 

 

4.2.5. Luomu  

See on Soome nn. päikesemärgis (joonis 12), mida võivad 

taotleda keskkonnasäästlikud tootjad, pakendajad ja käitlejad. 

Luomu märgis tagab, et vähemalt 95% toote 

põllumajanduslikust toorainest on toodetud 

keskkonnasõbralikult, jälgides mahepõllunduse põhimõtteid. 

Märgist annab välja Soome Taimetootmise Kontrollkeskus, mis 

allub Soome Põllu- ja Metsamajandusministeeriumile. Viimane on ühtlasi märgise 

haldaja. Selle märgise kasutusõigus on umbes 520-l ettevõtjal ja sellega märgistatakse 

umbe 3100 toodet (Finfood-Luomu). 

Joonis 12. Luomu 

 

4.2.6. Sinine ingel 

Sinine ingel (ka Der Blaue Engel, Blue Eco Angel, ametliku 

nimega Umweltzeichen, joonis 13) on Saksamaa ökomärk, mis 

on kasutusel juba aastast 1978. Selle märgi saamise eelduseks on 

toodete keskonnasõbralikkus, näiteks taaskasutatavus või 

loodusressursside väiksem kulutamine. Selle märgiga on 

tähistatud üle 4000 toote umbes 80s erinevad kaubagrupis. 

Konkureerib tugevalt põhjamaade luigemärgiga (Säästva tarbimise käsiraamat). 

Joonis 13. Sinine 
ingel 
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4.2.7. Roheline Võti 

Roheline võti ehk The Green Key (joonis 14) on 

rahvusvaheline majutusettevõtte ökomärk. Seda kasutatakse 

Taanis, Gröönimaal, Rootsis ja Eestis. See võeti Taanis 

kasutusele aastal 1994 Taani Hotellide ja Restoranide Liidu 

poolt. Märgi saamiseks on vaja täita 72 kriteeriumit, mis 

hõlmavad peamiselt vee, energia ja elektri kokkuhoidu ning 

jäätmekäitlust. Roheline võti omistatakse ettevõttele üheks aastaks, seda aega võidakse 

pikendada peale kontrollvisiiti (Säästva tarbimise käsiraamat).  

Joonis 14. Roheline 
võti 

 

4.2.8. Fair Trade 

Fair trade ehk õiglane kaubandus on kaubandus, mille 

eesmärgiks on väiketootjale tagada õiglane tasu tema töö 

eest, mitte kasumi tootmine suurtele kettidele ja 

vahendajatele. Fair Trade märki (joonis 15) haldab 

Rahvusvaheline Õiglase Kaubanduse Assotsiatsioon (IFAT). 

Assotsiatsioonil on hetkel ca 270 liiget (Õiglase Kaubanduse 

organisatsioonid) umbes 80st riigist (IFAT-i koduleht). Seda 

märki kandvate toodete turustamiseks on arengumaade (peamiselt Aafrika, Aasia ja 

Ladina-Ameerika riikide) tootmisühistutega sõlmitud pikaajalised otselepingud, 

kusjuures neile makstakse maailmaturust veidi kõrgemat hinda. Jälgitakse ka 

rahvusvahelisi inimõiguste ja lapse õiguse lepinguid. Kõige levinum õiglase kaubanduse 

toode on kohv (TerveIlm).  

Joonis 15. Fair Trade 
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5. Loodussõbraliku toote kampaania 
 

Erinevaid ökomärgiseid on palju ning enamused neist ei ole tootel/pakendil 

silmatorkavad, neid leiab tihti vaid spetsiaalselt otsides. Seetõttu teavad vastavate 

märgistega tooteid valida vaid need tarbijad, kes teevad seda teadlikult. Ülejäänute 

ostukorvi sattuvad need pigem juhuslikult. Tihti peetakse ökomärgisteks ka neid 

märgiseid, mis seda tegelikult pole, näiteks Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 

märgist “Tunnustatud Eesti Maitse”, mis on tegelikult hoopis kvaliteedimärgis.  

 

Et aidata teadlikul tarbijal valikuid lihtsamaks teha ning tõsta ökomärgistega tooteid ka 

teiste tarbijate jaoks esile, on Eesti Roheline Liikumine korraldanud kaks 

loodussõbraliku toote kampaaniat, esimene nendest mais 2003 ja teine märtsis 2005. 

Kampaania käigus on varustatud erinevate ökomärgistega tooted ühe silmatorkava 

sildiga “Loodussõbralik toode”, mis teeb need tooted kergemini märgatavaks ning 

keskkonnasõbraliku tarbimise mugavamaks. Ühtlasi peaks see suurendama öko- ja 

mahekaupade tarbimist.  

 

Kampaania pressiteates on Allan Kokkota Eesti Rohelise Liikumise säästva tarbimise 

töörühmast öelnud: “Keskkonnast hooliv ostja peaks eelistama kodumaist öko-toitu, aga 

kui vastavat kaupa (näiteks eksootilisi puuvilju või kohvi, pesupulbrit) Eestis ei toodeta, 

aitab loodust säästa ökomärgisega toote eelistamine.”  

 

Loodussõbraliku toote märgise võivad saada need ökomärgised, mis on heaks kiidetud 

Eesti Keskkonnaühenduse Koja komisjoni poolt. Samale komisjonile jääb ka õigus 

muuta ökomärgiste nimistut, mis võivad sada tähistatud kui loodussõbralik toode. 

Komisjon ja vabatahtlikud võivad kontrollida märgi õiget kasutamist. Komisjoni tööd 

koordineerib Eesti Roheline Liikumine.

 

 

 



 

Praeguse seisuga võivad loodussõbraliku toote märgise saada tooted, mis on varustatud 

ühega nimetatud märgistest: Eesti Mahemärk (joonised 1 ja 2), Euroopa Ühenduse 

ökomärgis (joonis 8), Hea Keskkonnavalik (joonis 11), KRAV (joonis 9), Põhjamaade 

luigemärk (joonis 10), Sinine ingel (joonis 13) või Fair Trade (joonis 15). 

 

Lisaks kaupade märgistamisele on kampaania raames kauplustesse üles pandud ka 

plakatid, mis kutsuvad säästlikult tarbima. 

 

Kaubanduskettidest ja poodidest on loodussõbraliku toote kampaaniaga liitunud 

Comarket, Elektra, Kaubamaja, Maksimarketid, Prisma, Rimi, Selver, Stockmann ja 

Tirsi.  
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6. Küsitlus loodussõbraliku toote kampaaniast 
 

Peale kahte korraldatud loodussõbraliku toote kampaaniat on ERL säästva tarbimise 

töörühm otsustanud koguda tagasisidet nende kampaaniate ja tarbijate eelistuste ning 

arvamuste kohta. See aitab planeerida tulevikus toimuvaid analoogseid kampaaniaid 

ning mõelda, kuidas saaks ökomärgistustega ning teisi mahetooteid tarbijatele 

silmatorkavamaks muuta ning tarbijate teadlikkust tõsta. 

 

Küsitluse vormiks otsustati valida internetiküsitlus, kuna selle kulud on väikesed ja 

potentsiaalsete vastajate arv piisav. Arvestatud on sellega, et internetiküsitluse tulemus 

ei ole laiendatav kogu elanikkonnale ega ka mitte kogu interneti kasutajaskonnale (Kaal 

2000). Hõlmates aga piisavalt erinevaid vanusegruppe ning elukohti, saab selle küsitluse 

tulemusi kasutada järgnevate loodussõbralike kampaaniate teostamisel. 

 

6.1. Küsitletute jagunemine ja jaotamine 

 

• Küsitluse 569st sobinud ankeedist olid 173 (30,4%) vastanud mehed ja 396 

(69,6%) naised, nende hulk vanusegruppide kaupa on toodud joonisel 1 lisas 4.  

 

Eesti Roheline Liikumine pidas vajalikuks saada eraldi infot suuremate linnade ja nende 

mõjupiirkondade (antud töös nimetatud “tiheasustusaladeks”) ning väiksemate asulate ja 

maakondade (antud töös nimetatud “maapiirkondadeks”) kohta. Linnadest on esindatud 

Tallinn, Tartu, Pärnu ja Keila, viimane kui Tallinna satelliitlinn, mis on tugevasti 

mõjutatud Tallinnast. Samuti sai samasse gruppi pandud kogu Harjumaa ning ka Saku, 

mis jäävad samuti Tallinna tugevasse mõjusfääri. Kõik ülejäänud asulad (linnad) ja 

maakonnad moodustavad teise grupi. 

 

• Selle jaotuse järgi on 456 vastajat esimeses grupis ja 113 vastajat teises grupis.

 



 

 

Vastajate jagunemist nn. tiheasustus- ja maapiirkondade vahel ehk elukohagruppidesse 

illustreerib joonis 17. 

 

 

Tiheasustusalad
80%

Maapiirkonnad
20%

 
Joonis 17. Vastajate jagunemine elukohagruppidesse, protsentides. 

 

 

6.2. Loodussõbraliku toote kampaania märgiste/reklaamide 

tähelepanemisest 

 

• Loodussõbraliku toote kampaania märgiseid/reklaame on tähele pannud 

keskmiselt 39% küsitletutest.  

• Inimesi, kes ei ole neid loodussõbraliku toote kampaania infot üldse näinud või 

tähele pannud, on 24%.  

• Ülejäänud vastajad (37%) arvavad, et nad võib-olla on vastavat infot tähele 

pannud, aga ei ole selles kindlad.  

 

Maapiirkondade tarbijad on neid märgiseid vähem näinud (joonis 18), ilmselt seetõttu, 

et kampaania ei hõlma maapiirkondade poode ega poekette. Kampaaniaga liitunud 
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kauplused on peamiselt linnades, seega on linnaelanike hulgas suurem protsent neid 

vastanuid, kes on kampaania märgiseid märganud või arvavad, et on märganud. 

33
%

34
%

31
%

40
%

38
%

22
%

Ei ole Vist olen Jah, olen

maapiirkonnad tiheasustuspiirkonnad
 

Joonis 18. Loodussõbraliku toote kampaania märgiseid tähele pannud vastajate 
jagunemine. 

 

 

6.3. Loodussõbraliku toote kampaania märgiste/reklaamide 

mõju ostude sooritamisel 

 

• Keskkonnasõbraliku toote kampaania märgised/reklaam on mõjutanud inimeste 

käitumist kauba valikul alati 3% vastanutest. 

• Enamasti on need märgised mõjutanud 13% vastanutest. 

• Üle kolmandikku (37%) vastajatest on see info mõjutanud oma valikuid tegema 

mõnikord.  

• Enamasti ei ole need märgised/reklaam mõjutanud ostueelistusi 20% 

vastanutest. 

• Kindlasti ei ole need märgised/reklaam mõjutanud 27% vastanutest.  

 

Kampaaniainfost on lasknud end vähem mõjutada maapiirkondade inimesed (joonis 19), 

samas on nende hulgas rohkem ka neid, kes enamasti lasevad end kampaania märgistest 
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mõjutada. Linnapiirkondade tarbijatest suurem osa laseb end nendest märgistest 

mõjutada mõnikord. Siin peegeldub ka vastajate mõningane ebakindlus ja impulsiivsus 

ostude tegemisel. 

32
%

19
%

27
%

18
%

26
%

20
%

39
%

12
%

2% 3%

Ei Enamasti mitte Mõnikord Enamasti on Alati on

maapiirkonnad tiheasustuspiirkonnad
 

Joonis 19 .Loodussõbraliku toote kampaania märgise mõju vastanutele. 

 

 

6.4. Toodete keskkonnasõbralikkusega arvestamine nende 

valimisel 

 

• Tooteid valides mõtleb nende keskkonnasõbralikkusele alati 6% vastanutest. 

• Enamasti mõtleb toodete keskkonnasõbralikkusele 25% vastanutest.. 

• Tooteid valides mõtleb nende keskkonnasõbralikkusele mõnikord 36% 

vastanutest.  

• Toodete keskkonnasõbralikkusele ei mõtle enamasti 20% vastanutest. 

• Keskkonnasõbralikkus ei mõjuta toodete valikut kunagi 14% vastanutest. 

 

Sealjuures maapiirkondade elanike hulgas on rohkem neid, kes ei mõtle toodete 

keskkonnasõbralikkusele üldse (joonis 20). Samas on linnaelanikud kahtlevamad ning 
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mõtlevad toodete keskkonnasõbralikkusele mõnikord, maal on omakorda rohkem neid, 

kes mõtlevad toodete keskkonnasõbralikkusele enamasti või alati.  

 

Selgub, et alla kolmandiku vastanutest mõtleb tooteid valides nende 

keskkonnasõbralikkusele enamasti või alati, samas neid, kes sellele tooteid valides ei 

mõtle, on üle kolmandiku. Selleks võivad olla üsna erinevad põhjused, kindlasti üks on 

keskkonnateadlikkuse tase.  

21
%
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%

27
%

27
%
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%
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%
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%

24
%

5%

Ei Enamasti mitte Mõnikord Enamasti jah Alati

maapiirkonnad tiheasustuspiirkonnad
 

Joonis 20. Vastanute jagunemine toodete keskkonnasõbralikkusele mõtlemise alusel. 
 

 

6.5. Ökomärgiste olemasolu jälgimine toodetel 

 

• Ökomärgiste olemasolu toodetel jälgib alati vaid 2% vastanutest. 

• Enamasti vaatab ökomärgiste olemasolu tootel 14% vastanutest. 

• Ökomärgise olemasolu vaatab mõnikord 25% vastanutest. 

• 26% vastanutest ei vaata enamasti ökomärgise olemasolu tootel. 

• Üldse ei jälgi ökomärgise olemasolu tootel umbes 1/3 ehk 33% küsitletutest. 
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Seega üle poolte tarbijatest ei vaata reeglina ökomärkide olemasolu tootel/teenusel. 

Selle põhjal võib oletada, et enamus inimesi ei teadvusta enesele ökomärgiste tähtsust 

toodetel või neid lihtsalt ei tunta piisavalt.  

 

Maa- ja tiheasustuspiirkondade vahel on pealtnäha suured erinevused (joonis 21). 

Selgub aga, et kuigi maapiirkondades on rohkem neid, kes üldse ei vaata ökomärkide 

olemasolu toodetel, on tiheasustuspiirkondades enam tarbijaid, kes enamasti ei vaata 

märkide olemasolu, kokku on mõlemas grupis märkide üldse või enamasti 

mittevaatajaid umbes 60%.  
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maapiirkonnad tiheasustuspiirkonnad
 

Joonis 21. Ökomärkide jälgimine toodete valiku tegemisel. 

 

 

6.6 Ökomärgiste süsteemist arusaamine 

 

• Ökomärgiste süsteem ei ole arusaadav ja kergelt jälgitav 41% vastanutest.  

• Mõnevõrra saavad sellest aru 28% vastanutest. 

• Süsteemi peavad kergelt arusaadavaks vaid 12% vastanuid.  

• Selle küsimuse põhjal ei jälgi ökomärgiste olemasolu tootel/teenusel 19% 

vastanutest. 
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Suuri kõikumisi vastajate protsentides eri piirkondade vahel ei ole. Illustreeriv joonis 

paikneb lisas 4, joonis 2.  

 

Selle küsimuse vastuste põhjal võib teha järelduse, et ökomärgistamise süsteem on 

suurele osale tarbijatest liiga keeruline jälgida. Ilmselt ei tehta vahet eri tüüpi 

märgistustel (öko-, kvaliteedi-, reklaamimärgised), samuti on erinevad märgised tootel 

tihti liiga väikeselt ning ei omata arusaamist, mida mingi märk tähendab. 

 

6.7. Ökomärgiste tähtsus tootel ostuotsuse tegemisel 

 

• Sarnase toote puhul eelistab ökomärgisega toodet alati 9% vastanutest. 

• Enamasti eelistab ökomärgisega toodet 29% vastanutest. 

• Ca 1/3 ehk 34% vastanutest valib kuidas kunagi. 

• Vaid 2% vastanutest eelistab alati märgistuseta toodet. 

• Selle küsimuse järgi ei jälgi ökomärgi olemasolu tootel veerand (26%) 

vastanutest. 

 

Maapiirkondades on märgistuseta toote eelistajaid oluliselt rohkem kui tiheasustusaladel 

(joonis 23). Tiheasustuspiirkondades on mõnevõrra rohkem neid tarbijaid, kes 

eelistavad enamasti või alati ökomärgistusega toodet. Ka märgi olemasolu mittejälgijaid 

on maapiirkondades mõnevõrra rohkem kui tiheasustuspiirkondades. 

 

Ilmselt on see tingitud maapiirkonna poodide väiksemast valikust ja ehk ka osa sealse 

elanikkonna vähesest teadlikkusest.  

 

Siinjuures tuleb välja, et selle küsimuse puhul on märgistuse mittejälgijaid 7% rohkem 

kui eelmise küsimuse puhul. Tegu võib olla küsitluse loomuliku veaga või küsimuste 

sisulise suure erinevusega. Ilmselt on see küsimus seotud rohkem konkreetse märgise 

vaatamisega ning märgise mittevaatajate osakaal oli 1/3 ringis (6.5). Eelmine küsimus ei 
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eeldanud tegelikult märgi vaatamist, vaid oma arusaamise võis kirja panna ka selline 

vastaja, kes tegelikult reaalselt märgiseid ei jälgi. 
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Joonis 23. Märgistatud toodete eelistamine samaliigiliste hulgas. 

 

Selle küsimuse puhul on samuti vaja eeldada, et tarbija on eelnevalt ökomärgise 

olemasolu tootel vaadanud. Seega on tegelikult märgistusega toodete eelistajate protsent 

ostu sooritades ilmselt väiksem, kuna eelnevalt selgus, et ökomärgiseid tootel vaatab 

alati või enamasti ainult 16% ning mõnikord vaatab 24,8% vastanutest. Ilmselt paljud 

vastasid oletuslikult – juhul kui nad panevad konkreetset märgistust tähele, siis nad 

ostaksid võrdse valiku puhul pigem märgisega toote kui ilma märgiseta.  

 

6.8. Toote hinna mõju ostuotsuse tegemisel 

6.8.1. Vastanute hinnatundlikkus 

• Hind on ostuotsuse tegemisel alati oluline 9% vastanutest. 

• Umbes kolmandikule (35%) vastanutele on hind enamasti oluline. 

• Mõnikord on hind oluline 27% le vastanutest. 

• 15% ei pea toote hinda ostuotsuse tegemisel enamasti oluliseks. 
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• Hind ei ole üldse tähtis 14%-le vastanutest. 

 

Seejuures on tiheasustuspiirkonnad hinna suhtes mõnevõrra tundlikumad kui 

maapiirkonnad (joonis 24). See võib olla tingitud ka sellest, et kuna küsimus käis 

ökomärgistega toodete kohta, siis näiteks maapiirkondades kasvatatakse aedvilju ise, 

samal ajal kui tiheasustuspiirkondades need enamasti ostetakse. Samas, nagu selgus 

eelpool tutvustatud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust, peab suur osa inimesi 

igasugust kodumaist aedvilja öko/mahetoiduks.  
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Joonis 24. Hinna olulisus vastanutele ostuotsuse tegemisel sõltuvalt elukohast. 

 

Selle küsimuse juures otsustati võrrelda ka hinnatundlikkuse erinevusi sõltuvalt vastaja 

soost (joonis 25). Antud küsitluses ei ole traditsioonilist küsimust leibkonna sissetuleku 

ja liikmete arvu kohta, vastajate hinnatundlikkuse määramiseks tundus selline küsimus 

sobivam, kuna inimesed ei soovi tihtipeale ka anonüümselt avalikustada oma 

sissetulekute suurust. 
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Joonis 25. Hinna olulisus vastanutele valiku tegemisel, sõltuvalt soost. 

 

• Selgus, et naised on tunduvalt hinnatundlikumad kui mehed. Tervelt 46% naisi 

(ehk pea pooled vastanutest) peab hinda alati või enamasti oluliseks teguriks 

toote/teenuse valikul, meeste hulgas on neid 38%.  

• Samas kui 25% naiste jaoks ei ole hind kunagi või enamasti oluline, siis meeste 

hulgas on neid tervelt 40%, kusjuures ainuüksi neid, kelledele hind ei ole üldse 

oluline, on 23%. 

 

Siinkohal peab arvestama, et tegu on internetiküsitlusega, millega seotud probleemidele 

on viidatud käesoleva töö metoodikas. Seega ei saa siin kajastatud hinnatundlikkust 

võtta põhjapanevate otsuste tegemiseks, vaid see nõuaks eraldi täpsemat uuringut.  

 

6.8.3. Ökomärgisega toote hind võrreldes märgiseta analoogse 
tootega 

 

• Ökomärgistusega toodete eest ei ole nõus juurde maksma 22% vastanutest. 

• Kuni 10% kõrgemat hinda on nõus maksma 46% vastanutest.  

• 16% vastanutest on nõus maksma kuni 25% kõrgemat hinda. 

• Kuni 50% on nõus juurde maksma 3% vastanutest. 
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• Üle 50% on nõus toote hinnale ökomärgise olemasolu eest juurde maksma alla 

1% vastanutest.  

• 13% vastanutest märkis selle küsimuse juures, et ei jälgi ökomärgise olemasolu 

tootel. 

 

Üldiselt on tiheasustuspiirkondade elanikud nõus maksma rohkem, kui maapiirkondade 

elanikud (joonis 26.), kuid vahe pole siiski väga oluline. 

 

• Järeldub, et enamik tarbijad on nõus ökomärgistega toodete eest maksma 

mõnevõrra rohkem, kuid samas ei tohiks see hind olla kallim kui ca 10% 

analoogse tavatoote eest. 
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Joonis 26. Eelistused ökomärgistustega toodete hinna osas võrreldes analoogsete 
märgistuseta toodetega, elukoha järgi.  

 

Ka seda küsimust vaadeldi samuti vastajate sugude järgi, kuna ka see, nagu eelminegi, 

puudutab vastajate materiaalseid võimalusi. Jooniselt 27 vaadeldes selgub, et kuigi 

naiste hulgas on rohkem neid, kes ei soovi ökomärgistega toodete eest rohkem maksta, 

on samas suurem osa naisi nõus märgisega toodete eest maksma rohkem kui mehed.  
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Joonis 27. Eelistused ökomärgistustega toodete hinna osas võrreldes analoogsete 
märgistuseta toodetega, vastaja soo järgi. 

 

Samal ajal on naised tundlikumad toote hinna osas. Arvata võib, et naiste jaoks on 

kauba kvaliteet ja päritolu mõnevõrra olulisem kui meeste jaoks.  

 

• Kui 17% mehi ei jälgi ökomärgiste olemasolu toodetel, siis naiste hulgas on 

sellised 6% vähem. 

• Naisi, kes on nõus märgisega toote eest maksma juurde 50% või rohkem, on 

poole rohkem kui selliseid mehi. 

• Märgisega toodete eest ei ole nõus rohkem juurde maksma enamvähem ühepalju 

naisi ja mehi. 

 

Ilmselt märkisid siin oma võimaliku eelistuse ära ka paljud need, kes ökomärgiste 

olemasolu hetkel tegelikult ei jälgi, kuid kergelt jälgitava süsteemi juures oleksid valmis 

neid tooteid ostma. 
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6.9. Erinevate märgiste tundmine 

 

Vastajatele anti ette valik märgiseid, millede hulgast pidi 

ära märkima kõik need märgised, mida ta tunneb. 

Valikusse kuulusid Eesti mahemärk (joonis 2), märgis Öko 

(joonis 3), Roheline Võti (joonis 14), Hea keskkonnavalik 

(joonis 11), Põhjamaade luigemärk (joonis 10), KRAV 

(joonis 9), Euroopa Ühenduse ökomärgis (joonis 8), 

Luomu (joonis 12), Sinine ingel (joonis 13), Fair Trade 

(joonis 15) ja Loodussõbraliku toote kampaania märgis 

(joonis 28). Kõik need märgised on osalenud Loodussõbraliku toote kampaanias, kas 

2003 või 2005 aastal või mõlemail.  

Joonis 28. 
Loodussõraliku toote 
kampaania märgis. 

 

• Kõige tuntumaks osutus Loodussõbraliku toote kampaania märgis, mida teadis 

koguni 75% vastanutest.  

• Tiheasustusalade elanikud teavad seda märgist oluliselt paremini kui 

maapiirkondade elanikud, vahe on peaaegu 20% (joonis 29). See on tingitud 

ilmselt sellest, et kampaaniaga on liitunud peamiselt linnades tegutsevad poed ja 

poeketid. 

 

Lähtuvalt esimesest küsimusest teavad seda märgist seega ilmselt ka need, kes pole 

kindlad, kas nad on selle kampaania silte/reklaami tähele pannud. Samas on see märgis 

poes kõige kergemini silmatorkav, kuna see on pandud riiulitesse toodete hinnasiltide 

juurde.  

 

• Üllatav on Eesti mahemärgi teadjate suur hulk, kolmandik (34%) vastanutest 

märkis, et nad teavad seda märgist.  

 

Kuna tegu on uue märgisega (kasutusel alles 10ndast aprillist 2005), siis on võimalikud 

oletused, et arvamust on mõjutanud küsitud märkide järjekord – see oli küsitluses 

esimene. Samuti võivad inimesed mäletada, et tegu on olnud mingi rohelise ümmarguse 

märgiga (milliseid on tegelikult mitu) ning on selle ära märkinud.  
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Joonis 29. Erinevate märgiste tundmine. 

 

• Ülejäänud märgistest teatakse kõige enam Põhjamaade luigemärki, seda tunneb 

samuti kolmandik (34%) vastanutest.  

• Luomu märgist teab 12% vastanutest. 

• Euroopa Ühenduse ökomärgis (joonisel 29. lühendatult Eco) tuli tuttav ette 

11%-le vastanutest. 

• Märgist Sinine ingel teab 10% vastanutest. 

• 8% vastanutest teadis märki Roheline Võti. 

• Hea keskkonnavaliku märk oli tuttav 7%-le vastanutest. 

• Märgist Öko teab 6% vastanutest. 

• 3% vastanud teab märgist Fair Trade 

• Märgist KRAV teab 3% vastanutest. 

 

Luigemärgi tuntus on üsna ootuskohane, sest selle märgisega tooteid on meie 

kaubanduses üsna palju leida, eriti hügieenipabertoodete hulgas. 

 

Selgub, et Loodussõbraliku toote kampaania on kohati oma eesmärki täitnud, nende 

kampaania märgis tuli tuttav ette kolmveerandile vastanutest. 
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6.10. Millal on viimati ostetud loodussõbralikke tooteid 

 

Uuriti ka, millal on küsitlusele vastajad viimati ostnud loodussõbralikke tooteid. viimati 

ostnud. 

 

• Viimase nädala jooksul on loodussõbralikke tooteid ostnud 25% küsitletutest.  

• Viimase kuu jooksul vaid mõnevõrra vähem vastanuid ehk 24% 

• Viimase 3 kuu jooksul on loodussõbralikke tooteid ostnud 10% vastanutest. 

• 5% vastanutest on neid ostnud viimase aasta jooksul. 

• Rohkem kui aasta tagasi on loodussõbralikke tooteid ostnud alla 1% vastanutest. 

• Teadlikult ei ole loodussõbralikke tooteid kunagi ostnud natuke rohkem kui 

kolmandik küsitletuid, 36%.  

 

Üldiselt ostavad tiheasustusalade elanikud selliseid tooteid tihedamini kui 

maapiirkondade elanikud(joonis 30). 

 

• Maapiirkondades nende hulk, kes pole selliseid tooteid ostnud, peaaegu 10% 

suurem kui tiheasustusaladel. 
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Joonis 30. Loodussõbralike toodete ostmine viimati. 
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Ilmselt on see tingitud loodussõbralike toodete suurema valikuga linnades ning samuti 

toimub Loodussõbraliku toote kampaania peamiselt linnades. 

 

Samas ei ole küsimuses täpsustatud, milliseid tooteid täpselt silmas peetakse, nii et siin 

ei pruugi tegu olla ökomärgistatud toodetega, vaid toodetega, millede puhul vastaja 

arvas, et see võiks olla loodussõbralik. 

 

6.11. Loodussõbralike toodete piisavus turul 

 

Vastajatel paluti hinnata, kas nende meelest on loodussõbralikke tooteid piisavalt saada. 

 

• Üle kolmandiku (39%) vastanuid arvab, et loodussõbralikke tooteid ei ole 

saadaval piisaval hulgal.  

• Vaid mõnevõrra vähem, 37% arvab, et mõnedes kaubagruppides on tooteid 

piisavalt. 

• Toodete valikuga on rahul vaid 3% vastanutest.  

• 21% vastanute jaoks ei oma loodussõbralike toodete valik mingit tähtsust.  

 

Vaadates vastuseid elukohtade järgi (joonis 31) võib oletada, et tiheasustuspiirkondades 

on loodussõbralikke tooteid saada mõnevõrra rohkem kui maapiirkondades, kuna 

sealsed elanikud arvavad rohkem, et tooteid on saada piisavalt või on mõnedes 

kaubagruppides.  

 

Nende hulk, kellele loodussõbralike toodete piisavus turul ei oma tähtsust, läheb enam-

vähem kokku selle hulgaga, kes ei jälgi ökomärgiseid. 
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Joonis 31. Loodussõbralike toodete saadavus turul. 

 

 

6.11.1. Kaubagrupid, milledest enam puudust tuntakse 

Täpsustavale küsimusele, milles uuriti, millest enam puudust tuntakse, vastas 137 

küsitletut ehk 24% küsitletute üldarvust.  

Grupeeritult tuli kokku 147 erinevat vastust.  

 

• Kõige enam mainiti toidukaupu – 74 korral.  

 

Mainiti nii aedvilju kui piimatooteid, eraldi ka veel nii lastetoite kui ka näiteks kohvi. 

Kommentaaridest järeldus, et Tallinna elanike jaoks leevendab seda probleemi 

mõnevõrra Ökosahver, mujal sellist võimalust pole. Maheliha- ja piimaprobleeme ei 

lahenda ka see mitte.  

 

• 17 vastajat mainis oma vastuses kodukeemiat, nagu pesupulbreid ja 

puhastusvahendeid.  

• Nii infopuudusele kui ka pakendiprobleemile viitas 16 vastajat.  
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Viidati plastpakendite rohkusele ning liigsele pakendamisele, ka suurele ühekordsete 

pakendite hulgale. Samuti pole inimestele päris täpselt selge, millised tooted on 

loodussõbralikud ja millised mitte; paljud tunnevad puudust ühisest märgistamisest, mis 

teeks nende toodete leidmise lihtsamaks.  

 

Märgiti veel hügieenitarbeid ja esmatarbekaupu (13 vastanut), tekstiilitooteid ja 

jalanõusid (10 vastanut) ning pabertooteid (4 vastanut) - näiteks raamatuid, mis on 

trükitud loodussõbraliku värviga vanapaberist toodetud paberile. Eraldi märgiti eri 

kaubagruppides tooteid lastele ja vanuritele. Leidub inimesi, kes ei usu ökomärgistatud 

toodete loodussõbralikkusesse, väites, et tegu on vaid reklaamiga või et neid märke 

jagatakse liiga kergekäeliselt.  

 

Viidati ka sellele, et loodussõbralikud tooted on kallimad kui muud ning pakuti välja, et 

märgisteta tooted tuleks kallimalt maksustada ning seeläbi suunata inimesi ostma 

loodussõbralikke tooteid. 

 

Joonisel 32 on näha vastuste protsendiline jaotus sellele küsimusele vastanute vahel.. 
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Joonis 32. Toodete grupid, millede puhul tuntakse enam puudust loodussõbralikest 
alternatiividest. 

 

 

39 



 

6.12. Loodussõbraliku toote kampaania korraldaja tundmine 

 

Küsimusele, mis puudutas kampaania korraldajat, vastas 45 inimest ehk kõigest 8% 

küsitlusele vastanutest. Grupeeritult tuli kokku 48 eri vastust – osad pakkusid mitut 

organisatsiooni-ühingut.  

 

• Õigesti – Eesti Roheline Liikumine - vastasid 20 küsitletut ehk 4% üldisest 

küsitlusele vastanute arvust.  

• Pakuti veel Eestimaa Looduse Fondi (5 vastanut), Ökosahvrit (3 vastanut) jm.  

 

Kampaania puhul ei olegi tihti oluline, kes või mis seda korraldab, samas näitab see 

inimeste vähest teadlikku huvi korraldaja vastu. 

 

Kuidas jagunesid vastused protsentuaalselt sellele küsimusele vastanute vahel, näitab 

joonis 33. 
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Joonis 33. Arvamused loodussõbraliku toote kampaania korraldaja kohta. 
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6.13. Eelmise loodussõbraliku toote kampaania mäletamine 

 

• Eelmist (2003 aastal toimunud) loodussõbraliku toote kampaaniat mäletas vaid 

5% vastanutest. 

• Neid, kes arvasid, et nad vist mäletavad eelmist kampaaniat, oli 18%. 

• Peaaegu kolmveerand (73%) ei mäleta aga eelmist kampaaniat üldse. 

• 4% vastas, et see ei oma nende jaoks tähtsust. 

 

Selgub, et inimestele ei jää sellised mitte-agressiivsed kampaaniaid eriti meelde, kuigi 

loodussõbralike toodete sildid olid poes üleval ka peale eelmise kampaania lõppu.  

 

Tiheasustusaladelt vastajad mäletasid eelmist kampaaniat paremini (joonis 34), mis on 

seletatav kampaania toimumisega linnades asuvate kaupluste kettides.  
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Joonis 34. Eelmise loodussõbraliku toote kampaania mäletamine. 
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6.14. Analoogsete kampaaniate vajadus  

 

• 68% vastanutest arvas, et analoogseid kampaaniaid peaks korraldama tihemini 

kui kord aastas. 

• Aastas korra toimuva kampaania poolt oli 10% vastanutest. 

• Kord kahe aasta tagant toimuvat kampaaniat pooldas alla 1% vastanutest. 

• Samuti alla 1% arvas, et kampaania võiks toimuda harvemini kui kord kahe 

aasta tagant. 

• 22% vastanute jaoks ei oma kampaaniate toimumise sagedus tähtsust. 

 

Seega on praegune, kord kahe aasta tagant kampaania enamike jaoks liiga harva toimuv 

ning sellest teemast soovitakse rohkem teada. 

 

Variandi, et kampaaniate toimumise sagedus ei oma tähtsust, võisid siin valida ka need 

vastajad, kes eelistavad loodussõbralikke tooteid hoolimata kampaaniatest. 
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maapiirkonnad tiheasustuspiirkonnad
 

Joonis 35. Taoliste kampaaniate korraldamise soovituslik tihedus. 
 

Joonis 35 annab ülevaate, et see huvi on võrdselt suur hoolimata elukohast, olles vaid 

mõnevõrra suurem tiheasustuspiirkondades.
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6.15. Järeldused 

 

Käesolevast küsitlusest selgub, et kuigi inimestel on huvi keskkonnasõbralike toodete 

vastu, ei osata infot selle kohta ilmselt otsida ning praegune Loodussõbraliku toote 

kampaania ei kata neid vajadusi piisavalt.  

 

Linnades ja nende mõjupiirkondades elavad inimesed on enamasti mõnevõrra 

keskkonnateadlikumad kui maapiirkondade elanikud, kui see vahe ei ole väga suur ja 

huvi on mõlemas elukohagrupis piisav.  

 

Tarbijad saaksid oma keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ka ise palju ära teha, näiteks 

jälgides rohkem erinevaid märgiseid jm. infot toodetel/teenustel. Nagu selgus, ei 

vaadata ökomärgiste (ja seega ilmselt ka enamike muude märgiste) olemasolu toodetel 

rohkem kui poolte antud küsitlusele vastanute poolt ning enamasti või alati jälgib vaid 

umbes kuuendik. Konjunktuuriinstituudi andmetel jälgivad küll peaaegu pooled 

tarbijaid öko-, kvaliteedi- või päritolumärgi olemasolu toodetel; selline suur vahe tuleb 

nii küsimuse erinevast esitusest ja sisust kui ka erinevatest küsitlusmeetoditest, samuti 

valimite erinevast profiilist, seega ei saa väita, et kumbki vastus on tugevasti nihkes.  

 

Kuigi Loodussõbraliku toote kampaania märgiseid/reklaame väitis end kindlalt olevat 

märganud veidi üle kolmandiku vastanutest, tundis seda märki visuaalselt kolmveerand 

küsitletutest, mis näitab, et inimesed ei vii kokku antud märki ja kampaaniat ning 

ilmselt seega ei ole Loodussõbraliku toote kampaaniat teadvustanud. 

 

Ökomärgiste süsteem ei ole kergelt arusaadav pooltele nendest, kellel on selle vastu 

huvi. See näitab Loodussõbraliku kampaania tähtsust – selle raames püütakse 

ökomärgiste süsteemi inimeste jaoks lihtsustada, varustades erinevad loodussõbralikud 

tooted ühtlase märgistusega. Võib öelda, et selle kampaania idee õigustab ennast ja 

muudab erinevate märgistega toodete leidmise nendes huvitatud tarbijatele lihtsamaks. 
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Seega ei pea tarbija uurima ökomärgise olemasolu tootel/teenusel ega erinevaid 

märgiseid tundma, vaid saab oma valiku teha, jälgides kampaaniamärgiseid.  

 

Küllalt suurele hulgale vastanutest on argumendiks raha ning nad ei ole valmis 

ökomärgistega toodetele kulutama oluliselt rohkem raha kui analoogsetele märgistuseta 

toodetele. Kuigi naised on põhimõtteliselt nõus keskkonnasõbralike toodete eest 

maksma mõnevõrra rohkem kui mehed, on naised samas oluliselt hinnatundlikumad 

tarbijad. Kahjuks on praegu kogu maailmas suund sedapidi, et ökotooted on kallimad 

kui tavatooted, sest nende tootmise tehnoloogia on tihtipeale rohkem raha ja ka aega 

nõudev. Kuna tingimused aegajalt karmistuvad, nõuavad need uusi investeeringuid ning 

need peab tarbija omakorda kinni maksma. Seega ei ole lähiajal loota, et ökomärgistega 

toodete hinnad ühtlustuksid märgistuseta toodete hindadega ning hinnatundlikule 

tarbijale jääb suur osa märgistega tooteid ilmselt kättesaamatuks. 

 

Samas on inimestel vajadus ökoloogiliste ja mahetoodete järele olemas ja leitakse, et 

enamikes kaubagruppides ei ole neid piisavalt saada. Eraldi on rõhutatud just 

lastetoodete ja –toitude tähtsust, samas praegu turul olevaid peetakse tihti jällegi liiga 

kalliks. Ka on terav vajadus vastava info järele, see selgus ka Eesti 

Konjunktuuriinstituudi uuringust. Infot on vaja nii eri märgiste kohta, märgistatud 

toodete kohta kui ka tava- ja mahe/ökokauba erinevuste kohta.  

 

Kuigi eelmist Loodussõbraliku toote kampaaniat mäletavad vähesed vastanutest, on 

nõudlus selliste kampaaniate vastu olemas, üle 2/3 vastanutest leidis, et analoogseid 

kampaaniaid peaks korraldama sagedamini kui kord aastas. 

 

Seega peaks inimeste huvi selle teema vastu ära kasutama ning korraldama analoogseid 

kampaaniaid tihedamini kui praegu – vähemalt kord aastas. Seda võiks teha Eesti 

Roheline Liikumine sellesama ühe kampaania raames, kuna ei ole mõtet tekitada uusi 

analoogseid kampaaniaid, mis muudaks tarbijate jaoks nende jälgimise segasemaks. 

 

Ilmselt peaks püüdma leida ka laiemat kõlapinda näiteks meedias, et inimestel oleks 

kergem kampaaniat endale teadvustada. Tänapäeva reklaamirikkas maailmas kaovad 
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üksikud sildid ja plakatid kauplustes teise hulka ära ning tarbija ei suuda neid piisavalt 

eristada. 

 

Võimalusel peaks Eesti Roheline Liikumine kaasama kampaaniasse rohkem toetajaid, 

kes aitaksid kampaania läbiviimist nii materiaalselt kui ka füüsiliselt (abitööjõuna). 

Samas on oht, et see võib tekitada tarbijates väärarusaama, nagu oleks kampaania 

konkreetsete firmade/asutuste poolt kinni makstud ning seega kahandaks selle 

usaldusväärsust. 

 

Ilmselt oleks oluline tuua välja konkreetseid näiteid märgisega toodete ja tavatoodete 

erinevustest, näiteks erinevad võrdlustestid kauba omadustega – see oleks kindlasti väga 

mõjuv argument eriti toidukaupade puhul. Ka lihtsustatud elutsüklid oleksid arvatavasti 

mõningate toodete puhul abiks (näiteks ühekordsed mähkmed). Samuti peaks inimesi 

rohkem teadvustama nii ökoloogilise seljakoti (Ökoloogiline seljakott), kui ka 

ökoloogilise jalajälje (Ecological Footprint) ideedest, need näitavad üsna selgelt, miks 

eelistada keskkonnasõbralikke tooteid. Ökoloogilise seljakoti ja ökoloogilise jalajälje 

ingliskeelsed mõisted on toodud lisas 5. 

 

Kindlasti peaks taolisi küsitlusi korraldama ka peale järgnevaid kampaaniaid. 

Ühekordne küsitlus on ajas staatiline, puudub dünaamika ja ei saa määrata tarbijate 

teadlikkuse ning eelistuste arengusuundi. Nende teadmine aga aitaks omakorda kaasa 

iga uue kampaania nüansside väljatöötamisele. 

 

Järgmisel korral peaks vältima mõningaid seekordse küsitluse vigu, mis muudaksid 

andmete töötlemise lihtsamaks ning vältima lahtiseid küsimusi, asendades need 

eelgrupeeritud valikutega (Sirkel 2001) näiteks rippmenüü vormis. Ka nõuavad 

mõningad vastusevariandid täiendamist või muutmist. Praegu ei selgu näiteks küsimuse 

8 vastusevariandist “Ei oma tähtust mu jaoks” kas inimene ei jälgi ökomärgist ja 

seetõttu ei oma toote hind tema jaoks tähtsust või pole märgistatud toote hinnal tema 

jaoks tähtsust, ta ostab selle nagunii, ka on 15. küsimuse viimane vastusevariant 

ebatäpne. 
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Kokkuvõte 
 

Käesolevas töös tutvustati ökomärgiste olemust ja süsteemi ning räägiti lähemalt 13-st 

Eestis levinumast märgist, samuti anti ülevaade Eesti Rohelise Liikumise korraldatud 

Loodussõbraliku toote kampaaniast ning uuriti Loodussõbraliku toote kampaania mõju 

tarbijatele ning tarbijate üldist keskkonnateadlikkust ja hinnatundlikkust 

toodete/teenuste ostmisel. 

 

Selleks viidi tarbijate hulgas läbi küsitlus, kus neil paluti vastata 15-le küsimusele, mis 

puudutasid üldist keskkonnateadlikkust ja Loodussõbraliku toote kampaaniat. Küsitlus 

viidi läbi peamiselt internetis. Kvaliteetseid vastuseid kogunes 569, seega sai uuringu 

läbiviiduks pidada. Võrreldi eraldi linnades ja nende mõjupiirkondades elavaid 

tarbijagruppe ning maapiirkondades elavaid tarbijagruppe, suuri erinevusi nende 

suhtumistes ja teadlikkuses ei täheldatud. 

 

Selgus, et tarbijate keskkonnateadlikkus ei ole väga kõrge, küll aga on selle teema vastu 

suur huvi. Loodussõbralikke tooteid tutvustava info järele tuntakse suurt vajadust. Eesti 

Rohelise Liikumise korraldatav Loodussõbraliku toote kampaania tundub oma 

olemuselt sobivat, kuna koondab erinevate ökomärgistega tooted ühe märgise alla, mis 

teeb nende leidmise poes hõlpsamaks ja aitab orienteeruda tarbijate jaoks keerulises 

märgistemaailmas. Kindlasti peaks selliseid kampaaniaid ka rohkem kajastama, et 

tarbijatel oleks neid kergem tähele panna. 

 

Samas vajavad tarbijad rohkem ka üldist infot loodussõbralike toodete kohta, mitte 

ainult märgiste väljatoomist. Vajalik oleks nii tutvustav info kui võrdlused märgistega ja 

tavatoodete vahel. 

 

Eesti Roheliste Liikumise Loodussõbraliku toote kampaania idee õigustab ennast, kuna 

täidab mõningaid lünki märgistega toodete tarbijatele lähemale toomisel. Kindlasti aga 

peaks seda kampaaniat korraldama tihedamini ning veidi agressiivsemalt kui seni. 

 



 

Samuti tuleks leida enam võimalusi informeerimaks inimesi keskkonnasõbralikest 

toodetest ning nende eelistest

 

 

Taolisi küsitlusi peaks korraldama ka peale järgmisi kampaaniat, et selguks tarbijate 

eelistuste/teadlikkuse dünaamika, mis on oluline edaspidiste kampaaniate 

korraldamiseks.  
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Lisa 1. Küsimustik loodussõbraliku toote kampaaniast. 
 

Olen Räpina aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpilane ja teen lõputööks 

uurimust loodussõbraliku toote kampaania ning sellega seonduvate 

teemade kohta. Sellega seoses palun täita alljärgnev küsimustik. 

Garanteerin, et Teie vastused ei jõua minust kaugemale ning oma töös 

kasutan ainult üldistatud tulemusi kõikide laekunud vastuste põhjal.  

 

 

1. Kas olete tähele pannud loodussõbraliku toote kampaania silte? 
a) Ei ole 
b) Vist olen 
c) Jah, olen 

 
2. Kas need sildid on mõjutanud teie käitumist poes? 

a) Ei 
b) Enamasti mitte 
c) Mõnikord 
d) Enamasti on 
e) Alati on 

 

3. Kas mõtlete tooteid valides nende keskkonnasõbralikkusele? 
a) Ei 
b) Enamasti mitte 
c) Mõnikord 
d) Enamasti jah 
e) Alati 

 

4. Kas vaatate kaupa valides, kas konkreetsel tootel on mõni 
öko/mahemärk? 
a) Ei 
b) Enamasti mitte 
c) Mõnikord 
d) Enamasti vaatan 
e) Alati vaatan 

 

5. Kas öko/mahemärgistuse süsteem on Teie jaoks kergelt jälgitav? 
a) Ei ole 
b) Mõnevõrra on 
c) Jah, on 
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d) Ei jälgi märgi olemasolu 
 

6. Kas eelistate sarnase toote puhul pigem loodussõbralikku (ökomärgiga) 
toodet või vastava märgistuseta toodet? 
a) Märgistuseta toodet 
b) Kuidas kunagi 
c) Enamasti märgistusega toodet 
d) Alati märgistusega toodet 
e) Ei jälgi märgi olemasolu 
 

7. Kui oluline on eelistuse puhul hind, lähtuvalt eelmisest küsimusest? 
a) Ei ole 
b) Enamasti ei ole 
c) Mõnikord 
d) Enamasti on 
e) On alati oluline 
 

8. Kas ja kui palju oleksite nõus rohkem maksma öko/mahemärgistusega 
toodete eest, võrreldes analoogse märgistuseta tootega?  
a) Ei ole nõus rohkem maksma 
b) Kuni 10%  
c) Kuni 25% 
d) Kuni 50%  
e) Üle 50% rohkem 
f) Ei oma tähtsust mu jaoks 

 

9. Millised nendest märkidest on teile tuttavad? Märkige ära kõik, mida 
olete tähele pannud. 

 

a)  

 

 

 

 

b)  

 

 

 

c) 
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d)   

 

 

 

 

e)  

 

 

 

f)  

 

 

 

g)  

 

 

 

h)  

 

 

 

i)  

 

 

 

j)  
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k)  

 

 

 

10. Millal ostsite viimati loodussõbralikke tooteid? 
a) Viimase nädala jooksul 
b) Viimase kuu jooksul 
c) Viimase 3 kuu jooksul 
d) Viimase aasta jooksul 
e) Rohkem kui aasta tagasi 
f) Ei ole teadlikult ostnudki 

 

11. Kas arvate, et loodussõbralikke tooteid on turul piisavalt? 
a) Ei ole 
b) Mõnedes kaubagruppides on 
c) On küll 
d) Ei oma tähtsust mu jaoks 
 

12. Kui ei, siis millistest tunnete enam puudust?  
.................................................................................................................... 

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

 

13. Kes korraldab loodussõbraliku toote kampaaniat? Kui ei oska midagi 
pakkuda, siis jätta tühjaks. 
.................................................................................................................... 

 

14. Kas mäletate eelmist loodussõbraliku toote kampaaniat? 
a) Ei mäleta 
b) Vist mäletan 
c) Mäletan 
d) Ei oma tähtsust mu jaoks 

 

15. Kui tihti peaks korraldama taolisi kampaaniaid? 
a) Tihemini kui kord aastas 
b) Kord aastas 
c) Kord kahe aasta tagant 
d) Harvemini kui kahe aasta tagant 
e) Ei oma tähtsust mu jaoks 
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Veidi taustinfot statistika jaoks: 

Olen: 

a) mees 
b) naine 
 

Elukoht (asula või maakond) ............................................................ 

 

Vanus 

a) kuni 25 aastat 
b) 26-30 aastat 
c) 31-40 aastat 
d) 41-50 aastat 
e) 51-64 aastat 
f) üle 65 aasta 

 

 

Aitäh vastamast! 

 

Enda Pärisma 

enda@pilleriin.ee 
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Lisa 2. Internetiküsitluse ekraanipildid. 
 

 

 
 

Joonis 1. Internetiküstiluse ekraanipilt. Küsimustik. 
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Joonis 2. Internetiküsitluse ekraanipilt. Peale vastuse ärasaatmist avanev lehekülg. 
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Lisa 3. “Elanike suhtumine 
mahepõllumajandustoodetesse ja geneetiliselt 
muundatud põllumajandussaadustesse” 

 
 
 

EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT 
ESTONIAN INSTITUTE 

OF ECONOMIC RESEARCH 
Rävala 6 19080 Tallinn Estonia tel +372 681 4650 fax +372 667 8399 E-mail eki@ki.ee

 
 
 
 
 
 
 
 

Elanike suhtumine 
mahepõllumajandustoodetesse ja 

geneetiliselt muundatud 
põllumajandussaadustesse 
(elanike küsitlusuuringu tulemused) 

 
 
 
 

Tallinn 2005
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SISSEJUHATUS 

Käesolev töö on teostatud Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja läbi viidud Eesti 

Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt ajavahemikul veebruar - märts 2005. a. 

Töö eesmärgiks oli selgitada välja mahepõllumajanduslike toiduainete kuvand ja elanike 

teadlikkus mahetoidust. Samuti uuriti elanike suhtumisi ja hoiakuid geneetiliselt 

muundatud toiduainetesse. Uuringu tulemusi on võrreldud EKI eelnevate uurimistöödega. 

Käesoleva töö ülesanded olid järgnevad: 

I 

•  analüüsida Eesti elanike teadlikkust mahepõllumajanduslikest toiduainetest; 

•  uurida elanike huvi toidukaupade märgistuste vastu, märgistuste jälgimist, nende 

tähtsust ostuotsuse (valiku) tegemisel ja tähendustest arusaamist (sh. 

Mahemärgist); 

•  selgitada välja elanike teadmised mahe- ja tavatoidu erinevuste kohta; 

•  uurida mahetoodete ostueelistusi, ostmiste või mitteostmiste põhjusi ja huvi 

konkreetsete mahetoodete vastu; 

•  selgitada välja mahetoitude müügikohtade eelistused; 

•  uurida, millist hinda on elanikud valmis maksma mahetoitude eest, nn 

hinnaelastsust; 

•  analüüsida mahetoitude ostmist mõjutavaid tegureid; 

II 

•  uurida tarbijate suhtumisi ja hoiakuid geneetiliselt muundatud toiduainetesse; 

•  analüüsida elanike infovajadust geneetiliselt muundatud organismide kohta; 

•  selgitada välja elanike huvi osta geneetiliselt muundatud põllumajandussaadusi. 

Töö aluseks on EKI tarbijapaneeli küsitlus, mis viidi läbi veebruaris-märtsis 2005. 
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Küsitluslehed saadeti elanikele posti teel ning vastajatel paluti ankeet täita 5 päeva 

jooksul ning saata see juurdepandud ümbrikus tagasi EKI-sse. Õigeaegselt ja kvaliteetselt 

täidetud küsitluslehti laekus kokku 730. 

Aruandes on ära toodud küsitluse tulemused vastavalt püstitatud eesmärkidele ja 

ülesannetele. 

Antud uuringu valim on piisavalt suur ja esinduslik vanuse (18-74 aastat), soo, rahvuse ja 

regiooni lõikes, mistõttu on tulemused laiendatavad kogu Eesti elanikkonnale. 

 

KOKKUVÕTE 

MAHETOOTED JA MAHEPÕLLUMAJANDUS 

 

1. Mahetoit on elanike arvates vähese lisaainete sisaldusega, looduslik, tervislik, ei 

sisalda ei taimekaitsevahendite jääke ega geneetiliselt muundatud koostisosi, on 

kvaliteetne, värske, usaldusväärne ja maitsev ning märgistatud Mahemärgiga. Pole ühtset 

arusaama hindadest, kuid pigem peetakse mahetooteid kalliteks. 

 

2. Mahetoodete mõiste osas puudub ühtne arusaam elanike ja tootjate vahel. Elanike 

jaoks on mõiste laiem, ei eristata mahepõllumajanduslikult toodetud toodangut talu- või 

Eesti toiduainetetööstuste toodangust. Lisaks puudub vene keeles otsene vaste mõistele 

”mahetoodang” või “Mahemärk”, eestikeelsest infost ei saada aru. 

 

3. Teadmised mahepõllumajanduslike põhimõtete kasutamisest tootmises mõjutavad 

tarbijate ostuotsuseid: neid peab ostuotsuse tegemisel tähtsaks 88% tarbijatest (väga + 

mõnevõrra tähtis). 

 

4. Eesti tarbijad ei ole hästi kursis toidukaupade märgistustega ja vajaksid 

lisainformatsiooni. Mahemärgist omab piisavalt informatsiooni viiendik elanikest (22%), 
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soovib aga 7 tarbijat kümnest (70%). Infovajadus on suurem märkide osas, mida tuntakse 

vähem. Venekeelse info vajadus toidukauba märkide ja märgistuste tähenduste kohta on 

väga terav, informeeritus kõikidest toidukaupade märkidest on madal. Huvi on aga mitte-

eestlastel oluliselt kõrgem võrreldes nn tüüpilise või keskmise Eesti tarbijaga. 

 

5. Toidukauba etiketilt uuritakse eelkõige toote säilivusaega (93% etiketi vaatajatest), 

nime (80%) ja tootja riiki (66%). Huvi öko-, kvaliteedi või päritolumärgi vastu tunneb iga 

teine tarbija (47%). Toiduainete GMO sisalduse vastu tuntakse järjest suuremat huvi, 

etiketilt uurib GMO sisaldust 32% tarbijatest (eelmisel aastal 28%). 

 

6. Elanikel on informeeritus tava- ja mahetoidu erinevustest puudulik. Vaid 11% 

tarbijatest omab piisavalt infot, 54% omab infot, kuid sellest ei piisa ja 32% ei oma 

mingit infot. Ainult 3% tarbijatest ei ole vastavast informatsioonist huvitatud, mis näitab 

teema tähtsust tarbijate jaoks. Puudu on infost, mis seoks Mahemärgi (uue Ökomärgi) 

mahetoodetega ja selgitaks märgistatud toodete erinevust tavatoodetest. 

 

7. Suur osa Eesti tarbijatest eelistaks ostmisel mahetoitu tavatoidule (51%), tavatoitu 

eelistaks kolmandik tarbijaist (34%). Geneetiliselt muundatud toit välistataks täiesti, seda 

eelistaks osta vaid 1% tarbijatest. Mitte-eestlased on innukamad mahetoidu pooldajad, 

mahetoitu eelistab 62% mitte-eestlastest ja 47% eestlastest. Mida madalama hariduse ja 

väiksema sissetulekuga on tarbija, seda enam esineb ükskõiksust toidu valikul, inimesed 

ei näe toitudel vahet ja/või ostavad seda, mida sissetulekud võimaldavad. 

 

8. Mahetoodanguks peetakse Eestis elanike poolt ka sellist toodangut, mis ei ole toodetud 

mahepõllumajanduslikult, mistõttu on pooled tarbijatest (51%) enda väitel ostnud eelmise 

aasta jooksul mahetoitu, kusjuures mitte-eestlased eestlastest enam (63% ja 46%). Eesti 

tarbijad (eriti mitte-eestlased) liigitavad mahetoodangu alla enda arvates säilitusaineteta 

valmistatud, puhtad, mahedamaitselised või Eestis kasvanud – toodetud kaubad. Kõige 

rohkem on väidetavalt mahetoiduna ostetud köögi- ja juurvilju, millele järgnevad 
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puuviljad, piimatooted, mesi, liha ja piim. Juur- ja köögivilja võibki praegu pidada Eestis 

mahetoodete sünonüümiks, sest domineerivad väga tugevalt ostetu sortimendis. 

 

9. Huvi mahetoidu vastu on väga suur, 60% tarbijatest soovib seda osta käesoleva aasta 

jooksul, millele lisandub 37% kahtlejaid, kes ei osanud küsitluse hetkel öelda, kuid kelle 

otsus sõltub teatud tingimustest. Kõige rohkem soovitakse osta köögi- ja puuvilju (75% ja 

72% vastanutest). Üle poole vastanutest soovib osta mahepõllumajanduslikult toodetud 

piima ja -tooteid, mett, liha- ja lihatooteid ning pagaritooteid (54-60%). Õli, ravimtaimi, 

jahu ja muid kuivaineid sooviks osta veidi alla poole (43-46%) ning moose ja mahlu, 

maitseaineid ja lastetoite kuni kolmandik vastanutest (27-32%). Mahetoodete ostusoove 

mõjutab eelkõige keelekeskkond (rahvus): mitte-eestlased on enam huvitatud kogu 

tootevalikust ja huvi on suurem Põhja- ja Kirde-Eestis, Tallinnas ja suurtes linnades, kus 

antud rahvusrühma osakaal rahvastikus suurem. 

 

10. Mahetoit jääb ostmata eelkõige kõrgema hinna tõttu (31% lahtisele küsimusele 

vastanutest). Inimestel puudub mahetoidu kohta informatsioon, samuti ei olda rahul 

toodete kättesaadavusega (19%) ja ei teata, kust mahetoitu osta (10%). Probleemiks on ka 

eristatavus muudest toidukaupadest, kuna puudub vastav märgistus või see on liiga 

väikese kirjaga (10%). 

 

11. Eesti tarbija eelistaks osta mahetoitu suurtest toidukauplustest (44% vastanutest). 

Üleveerandi tarbijatest (28%) eelistaks ostukohana eripoodi (mahe- või loodustoodete 

poodi)kaubanduskeskuses. Väikest toidukauplust või otse tootjalt ostmist eelistaks veidi 

vähem kui veerand tarbijatest (23%). Turgu eelistaks vähem kui viiendik tarbijatest 

(18%). 

 

12. Pooled tarbijatest on valmis maksma mahetoodangu eest kuni 10% rohkem (55%), 

neljandik(25%) maksaks tavatoodanguga võrdset hinda ja vaid viiendik (20%) on nõus 
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maksma rohkem kui 11% kõrgemat hinda. Tarbijate hinnatundlikkus ei ole oluliselt 

vähenenud. 

13. Mahetoitu mõjutaks (rohkem) ostma soodne hind (47%), toodete parem kvaliteet 

(45%) ja info toodete kohta (43%). Kõige suuremasse sissetulekurühma kuuluvaid 

tarbijaid, kelle teadmised mahetoidust on kõige reaalsemad, mõjutaks ostma parem 

toodete kättesaadavus, märgistatus ja suurem valik. 

 

GENEETILISELT MUUNDATUD PÕLLUMAJANDUSSAADUSED 

1. Teave geneetiliselt muundatud organismide olemasolust või puudumisest toidukaubas 

mõjutab oluliselt Eesti tarbijate ostuotsuseid, GMO-de puudumist toidus peab ostuotsuse 

(valiku) tegemisel tähtsaks 86% tarbijatest (väga + mõnevõrra tähtis). 

 

2. Toiduainete GMO sisalduse vastu tuntakse aga järjest suuremat huvi, etiketilt uurib 

GMO sisaldust 32% tarbijatest (eelmisel aastal 28%). 

 

3. Elanikud on GMO-dest ebapiisavalt informeeritud: 59% elanikkonnast ei oma 

informatsiooni, neist 51% tunneb huvi ja soovib infot saada, kuid 8% ei ole üldse infost 

huvitatud. 41% elanikest on mingil tasemel informeeritud, kuid neist vaid 8% piisavalt. 

Võrreldes 2001. aastaga ei ole olukord informeerituse osas oluliselt paranenud. Tase on 

endiselt madal, huvi aga suur – infot sooviks 84% elanikest. 

 

4. Uuringu järgi ei ole elanikud valmis lubama GMO-sid sisaldavate kultuuride 

kasvatamist Eestis ja võrreldes 2001. aastaga on elanike eitav suhtumine oluliselt 

kasvanud. 45% vastajatest on arvamusel, et geneetiliselt muundatud kultuuride 

kasvatamist Eesti põldudel ei tohiks mitte mingil juhul lubada, kusjuures informeeritud 

tarbijate suhtumine on oluliselt kategoorilisem. Peaaegu sama palju (42%) on neid, kes 

leiavad, et selliste kultuuride kasvatamine võiks toimuda range järelvalve all. Vähesed 
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(9%) leiavad, et kasvatamine võiks toimuda sarnaselt tavalise põllumajandusega ning 

veel vähem on neid, kes on väljendanud soodustavat suhtumist (4%). 

 

5. 46% elanikest ei ostaks kindlasti geneetiliselt muundatud toitu, mis on oluliselt rohkem 

kui 2001. aastal. Toimunud on põhimõtteline muutus kahtlusest (“võib-olla ostaksin”) 

kindla eituseni (“kindlasti ei ostaks”). Vaid 2% Eesti inimestest ostaks kindlasti 

muundtoitu. Oluliselt on vähenenud potentsiaalse tarbijaskonna osa. Informeeritus GMO-

dest mõjutab oluliselt tarbijate ostukavatsusi: informeeritud tarbijad väljendavad enam 

kindlat vastuseisu ja neil on kindlasti oma (eitav) seisukoht. 

 

6. Eesti elanikud peavad põllumajanduskultuuride geneetilist muundamist eelkõige 

ebaeetiliseks sekkumiseks loodusesse (51%) ja see seisukoht ei ole nelja aastaga 

muutunud. Mida teadlikum on Eesti inimene GMO-dest, seda enam on tema seisukohad 

välja kujunenud ja seda enam on ta vastu GMO-dele. 49% vastanutest arvab, et tooted 

võivad mõjuda halvasti tervisele, 40% usub tootmisviisi keskkonnaohtlikkust. GMO-

kultuuride kasvatamise kaudu põllumajanduse olukorra parandamine on ebamäärane, 

elanikel puudub selle kohta arvamus (54% - “ei oska öelda”). Pooled tarbijatest ei oska 

öelda, kas GMO tooted on kvaliteetsemad tavalistest (48%) või kas neid sisaldavad 

toiduained on ohutud (48%), kuid teine pool on seda ei arva (vastavalt 45% ja 47%). 

GMO toodete kvaliteetsuse argumenti usub vaid 7% ja ohutuks peab neid 5% elanikest. 
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Lisa 4. Täiendavad joonised 
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Joonis 1. Küsitluses vastanute vanuseline ja sooline jagunemine. 
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Joonis 2. Ökomärgistuste süsteemist arusaamine. 
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Lisa 5. Ökoloogilise jalajälje ja ökoloogilise seljakoti 
mõisted (ingl. k) 
 

Ecological footprint is the area of land and water required to support a defined economy 

or population at a specified standard of living. Industrialized economies are considered to 

require far more land than they have, thus, through trade, impacting on resources in other 

countries. Also known as 'appropriated carrying capacity', this concept also incorporates 

the distributional aspects of sustainable production and consumption. 

 

Ecological rucksack is the total weight of material flow 'carried by' an item of 

consumption in the course of its life cycle. Like the ecological footprint, the ecological 

rucksack concept deals with displaced environmental impacts but has a more technical 

focus. It is concerned with reducing material intensity and resource inefficiency. 
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