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Sissejuhatus 
 

Mahepõllumajanduse areng on viimasel aastakümnel olnud kiire. Suurenenud on 

mahepõllumajandusmaa pind ja juurde tulnud palju uusi mahetootjaid ja –töötlejaid.. 

22.07.2008 seisuga on Eestis registreeritud 1244 mahetootjat ning 10.11.2008 seisuga 

31 ettevõtet, millel on õigus tegeleda mahepõllumajandusliku töötlemisega. 

Mahepõllumajanduslikku maad oli 31.12.2007 seisuga 81 528 ha (Mahepõllu-

majanduse..). Eesti Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2007-2013 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 (Eesti Mahepõllumajanduse..). 

 

Hoolimata nendest suhteliselt suurtest arvudest on kodumaise mahetoodangu osakaal 

Eesti kauplustes väike. Leida võib vaid valitud kaubaartikleid, peamiselt töödelduna 

(pagaritooted, piimatooteid, teraviljatooted, teed). Üksikutes poodides on saada Eesti 

maheliha ning pea olematu on kodumaise aedvilja valik. Spetsialiseerunud mahe- ja 

ökopoodides on valik parem, aga sinna läheb keskmisest teadlikum tarbija. Pealegi on 

ka nendes poodides kodumaise mahetoodangu osakaal sissetoodu kõrval suhteliselt 

väike. Tarbijate huvi mahetoidu vastu on aga suur ja piisava kättesaadavuse korral oleks 

mahetoitu nõus ostma 60% inimesi (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2005). 

 

Mahetootmise juures on oluline lugu toote taga. On inimesi, kes on nõus maksma 

rohkem, kui neile sobib tootega kaasas käiv lugu. (Jensen, 2000). Et see toimiks 

maksimaalselt, on oluline tootja ja tarbija vaheline otsekontakt. See personaliseerib 

toote. Ühtlasi annab see tootjale kindlustunde, et ta kaubale on olemas ostjad ning ta 

saab oma tegevust ette planeerida. 

 

Suurendamaks kontakte tootjate ja tarbijate vahel planeerib Eesti Roheline Liikumine 

(ERL) 2009. aasta sügisel korraldada maheturgusid erinevates Eesti linnades. Turgudele 

oodatakse müüma kohalikke mahetalunikke. Ostjate leidmiseks levitatakse infot 

meediakanalites.  
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Turgude planeerimiseks ning sinna müüjate leidmiseks on vaja teha mahetootjate hulgas 

taustauuring. Nagu erinevad uuringud on näidanud (Ökoloogiliste Tehnoloogiate..., 

2007; Peetsmann, 2008), ei tegele tootmisega mitte kõik registris olevad mahetalunikud. 

Ka toodavad paljud vaid oma pere tarbeks. Seega on oluline välja uurida, kui palju on 

reaalseid tootjaid ja kui paljud neist oleksid nõus osalema sellistel turgudel ning mis 

tingimustel.  

 

Mahetootjate hulgas on regulaarselt küsitlusi korraldanud Põllumajandusuuringute 

Keskus. Antud töös esitatakse ülevaade kahest sellisest uuringust. See on oluline 

taustainfo – viib kurssi mahepõllumajanduse olukorraga ning ühtlasi on võimalik sealt 

kätte saada osa vajalikke eelandmeid. 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida kahte mahetootjaid puudutavat uuringut ning 

ette valmistada maheturgude uuring tootjatele. Viimane peab lõpptulemusena välja 

tooma nende valmiduse osaleda maheturgudel, ootused sellisele turule; samuti välja 

selgitama, kui paljud ettevõtted ei tooda turustamisvõimaluste puudumise tõttu. Uuringu 

läbiviimine ei kuulu antud töö raamesse. 

 

Uuringu ettevalmistamisel on kasutatud teadmisi, mis töö autor omandas Balti 

Keskkonnafoorumi koolitusel ”Andmete töötlemine ja tulemuste levitamine: uuringud, 

intervjuude koostamine, interaktiivne noorte koolitamine” 24.-25. septembril 2008. 

 

Töö autor tänab antud töö valmimisel kasutatud abi eest Katrin Vaski, Anu Nutti, Maie 

Kiiselit ja Liisi Ojamaad. 
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1. Eestis aastatel 2003-2006 läbiviidud mahetoodangu 
turustamise uuringud 

 

Käesoleva töö raames on tutvutud Põllumajandusuuringute Keskuse tellimusel 

läbiviidud uuringutega „Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ 

ja „Ettevõtjatulu“ analüüs 2006. a andmetel“ (Ökoloogiliste Tehnoloogiate..., 2007) 

ning „Indikaatorite “Ettevõtjatulu” ja “Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” 

analüüs 2003-2006.a“ (OÜ Jäneda Õppe..., 2007). 

 

Mõlemad uuringud on läbi viidud Eesti maaelu arengukava hindamise raames. 

 

 

1.1. Ülevaade uuringust „Indikaatorite „Mahetoodanguna 

müüdavate mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ analüüs 

2006. a andmetel“ 

 

Käesolevas töös vaadeldakse antud uuringu esimest poolt ehk mahetoodanguna 

müüdavate mahetoodete osa, kuna ettevõtjatulu ei puutu sellesse töösse. 

 

2007. aastal Mahepõllumajanduse Sihtasutuse poolt läbi viidud uuringu raames koguti 

andmeid 2006. aasta kohta. Intervjuu vormis küsitleti 35 mahepõllumajandusliku 

tootmisega tegelevat ettevõtet ning saadeti küsimustik kõigisse ettevõtetetesse, mis 

võisid 2006 aastal müüa oma toodangut viitega mahepõllumajandusele. Analüüsis 

kasutati 34 intervjueeritud ettevõtte andmeid, kuna üks ettevõtja loobus mahetootmisest. 

Postiküsitlusi saadeti välja 762 tootjale, vastused saadi 263 tootjalt ning analüüsimisel 

arvestati 202 tootjaga, kuna ülejäänud ei turustanud oma toodangut. Samuti 

intervjueeriti mahenõustajaid ja maheinspektoreid. Taustaandmetena uuriti ka toodangu 

realiseerimiskanaleid. 

 

Uuriti mahepõllumajanduslikult toodetud toodangu kogust ja müüki. Eraldi tunti huvi, 

kui suur hulk toodangut müüdi viitega mahepõllumajandusele ning kui suureks 
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hinnatakse viitega müüdud toodangu osakaalu kolme aasta pärast. Siinkohal on 

kasutatud koondandmeid, kus on kokku võetud nii intervjuude kui ka postiküsitluse 

tulemused.  

 

Uuringu tulemusena selgus, et kõige rohkem müüakse mahetoodangut otse talust (üle 

80% vastanutest). Järgnesid müük otse kliendile koju (51% vastanutest) ning 

tavatoodanguna tööstusesse (39% vastanutest). Väiksema ostatähtsusega on müük 

tavatoodangu kokkuostjale, müük ise turul ning müük mahetoodete kokkuostjale (lisa 1, 

joonis 1). 

 

Mahetootjate eelistatud müügikanaliks on antud uuringu andmetel müük otse talust (üle 

80% vastanutest). Sellele järgnevad müük mahetoodete kokkuostjale/vahendajale (62% 

vastanutest), mahetoodete töötlejale (62% vastanutest) ning müük kliendile otse koju 

(48% vastanutest). Ülejäänud müügikanalid (müük toitlustusettevõtetele, väikepoodi, 

lasteaeda-kooli, turul ise jm) on märgatavalt väiksema osatähtsusega (lisa 1, joonis 2).  

 

Peamiste takistustena mahetoodangu müümisel toodi välja kokkuostjate ja töötlejate 

ebasoodne hinnapoliitika, toodangu vähesus ning sihtturu kaugus. Samas tõid ebasoodsa 

hinnapoliitika välja peamiselt loomakasvatajad. Aastal 2006 ei toimunud Eestis 

maheliha töötlemist, seega pidid nad müüma oma toodangu tavatööstusele ega saanudki 

oma toodangut mahedana müüa ning hinnata mahetoodanguna müümise hinnapoliitikat. 

 

Kuigi kõikidel küsitletud tootjatel oli õigus müüa oma toodangut mahemärgiga 

märgistatult, kasutasid seda võimalust vaid 24% küsitletutest. Kõige enam kasutati 

suulist viidet (ligi 90% vastanutest) – info toodangu päritolu kohta jõuab lõpptarbijani 

(näiteks müük tavatapamajja ei läinud arvesse, kuna toodang turustati tavatootena) (lisa 

1, joonis 3). 

 

Peamisteks põhjusteks, miks toodangut ei müüda mahedana, on mahetoodangu 

kokkuostjate puudumine (74% vastanutest), mahetoodangu töötlejate (sh tapamaja) 

puudumine (70% vastanutest), hinnavahe puudumine võrreldes tavatoodanguga (60% 

vastanutest), liiga väikesed toodangukogused (52% vastanutest) ning seadusandluse 

ranged nõuded töötlemisele (51% vastanutest) (lisa 1, joonis 4). 
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Mahetoodangu müüki soodustavatest teguritest peeti olulisemateks mahetöötlemise 

olemasolu (60% vastanutest), tarbija ostujõu kasvu (59% vastanutest), ühistegevust 

(58% vastanutest), tarbijate keskkonna- ja terviseteadlikkuse kasvu (57% vastanutest) 

ning kõrgemat hinda ( 56% vastanutest) (lisa 1, joonis 5).  

 

 

1.2. Analüüs uuringule „Indikaatorite „Mahetoodanguna 

müüdavate mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ analüüs 

2006. a andmetel“ 

 

Antud uuringu tulemusel selgub, et mahetalunikel on huvi müüa oma kaupa kas otse 

talust lõpptarbijale või kokkuostjatele ja töötlejatele, kellel on õigus seda mahedalt 

turustada. Huvi ise turul osaleda ei ole väga suur. Ilmselt on see tingitud talude 

struktuurist ja tööde hooajalisusest, samuti paljude talude väikestest tootmismahtudest. 

Talutöödel kattub saagikoristamise ja toodangu müümise aeg. Talunik soovib tegeleda 

pigem saagi koristamisega ning selle turustamisega talus, selle asemel et kulutada aega 

turul toodangut müües. Ka pole enamikul talunikel nähtavasti võimalik palgata müüjat. 

Väikeste tootmismahtude juures pole mõistlik sõita kaugemale oma toodangut 

turustama, kuna kulud võivad sel juhul olla suuremad kui tulud müügist.  

 

Eesti suurim mahetoodete kokkuostja on TÜ Eesti Mahe (algselt TÜ Eesti Maheliha), 

mis kogub toodangut umbes 70 mahetalunikult üle Eesti ning seejärel turustab selle. TÜ 

Eesti Mahe liikmete hulgas on talunikke väga erinevatelt aladel, ühendades üle 70 tootja 

veise- ja lambakarjatajatest juur- ja teravilja- ning marjakasvatajateni (Eesti Mahe, 

2008). TÜ Eesti Mahe omab ka litsentsi teraviljatoodete töötlemiseks ja pakendamiseks, 

nende kaubamärgi all turustatavat kaupa võib lisaks spetsialiseerunud mahepoodidele 

leida ka mitmetest tavapoodidest. 

 

Otse talust müügi suure osalusega on küllap põhjendatav ka suuline viitamine peamise 

viitamismeetodina. Mahemärki kasutavad ilmselt rohkem need tootjad, kelle tooted 

lähevad turustamisele poodidesse. Mõningatel juhtudel on nad ise ka pakendajad.  
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Hetkel on arvatavasti mõnevõrra suurenenud mahedana müüdava kauba hulk, kuna 

alates juulist 2008 on Märjamaa Lihatööstusel õigus käidelda maheliha. See parandab 

oluliselt maheloomakasvatajate olukorda, kellel on võimalik nüüd oma toodangut ka 

lõpptarbijale mahedalt turustada. 51% Märjamaa Lihatööstuse aktsiatest kuulub TÜ 

Eesti Mahele ning nad turustavad oma toodangut selle kaudu (Kaasik, 2008).. 

 

 

1.3. Ülevaade uuringust „Indikaatorite “Ettevõtjatulu” ja 

“Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” analüüs 

2003-2006.a“ 

 

Käesolevas töös vaadeldakse antud uuringust mahetoodanguna müüdavate mahetoodete 

osa võrdlevat analüüsi 2003., 2004., 2005. ja 2006. aasta raames. 

 

2007. aastal OÜ Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus poolt läbi viidud uuringu raames 

koguti vajalikke andmeid põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN, lisa 

3) valikus ning võrreldi 2006. aasta andmeid 2003.-2005. aasta andmetega. 

Mahetootjaid oli 2006. aasta valimis 76, neist 35 tootjal oli üleminekuaeg läbi ning 41 

tootjat üleminekuajal. Kuna viimastest ühel puudus toodang, kasutati 75 tootja andmeid. 

Andmete saamiseks viidi läbi küsitlus igaaastase FADN andmete kogumise käigus.  

 

Võrdleva analüüsi näitajad olid mahepõllumajanduslikult toodetud toodete müük ning 

viidete kasutamine mahepõllumajanduslikult toodetud toodangu realiseerimisel.  

 

Loomakasvatussaaduste müügi puhul on eraldi välja toodud grupid piim, veised lihaks, 

elusveised, sead lihaks, lambad lihaks, eluslambad ja kanamunad. Mahedana viidatud 

piima müük kogutoodangust on väga väike, tõustes 2%-ni 2006. aastal. Kanamunade 

müük maheviitega on kõikunud 28% - 52% kogumüügist, olles madalaim 2005. aastal. 

Loomade mahedana lihaks müümisel on väga suured kõikumised, välja arvatud 

lammaste osas, kus see püsib 54% ja 59% vahel. Suhteliselt kõrge on elusveiste ja elus 

lammaste mahedana realiseeritud osa, kõikudes veiste puhul 36% - 66%, kuid lammaste 
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puhul on 2004. ja 2005. aasta ligi 90% osa langenud 2006. aastaks 15%-le (lisa 1, 

joonised 6 ja 7).  

 

Taimekasvatussaaduste müügi puhul on välja toodud grupid nisu, rukis, oder, kaer, 

segavili, muu teravili, kaunvili, kartul, puuviljad, mugul- ja juurköögivli ja marjad. 

Teravilja mahedana müüdud osakaal on kasvanud pidevalt nisu ja rukki osas, teiste 

terviljade müük on olnud väga kõikuv. Kaunvilja müük mahedana on suhteliselt 

madalalt tasemelt (6% 2003. aastal ja 1% 2005. aastal) kerkinud 33%-le 2006. aastal. 

Kartulit müüdi mahedana kõige rohkem aastal 2004. (98%), hiljem on see protsent 

langenud. Uuritud aja ulatuses on puuviljade müük mahedana olnud enamikul 

aastatetest 100%, olles väiksem vaid 2004. aastal. Mugul- ja juurköögivilja ning 

marjade mahedana müük on olnud väga kõikuv (lisa 1, joonised 8 ja 9). 

 

Viidete kasutamisel läbi aastate võib tähele panna, et üldiselt on kasvanud kirjaliku viite 

osakaal. Kirjalik viide võib olla näiteks mahtunnustus saatelehel. Ökomärgist on antud 

uuringu põhjal kasutatud vaid puuviljade puhul aastal 2005. ja mugul- ning 

juurköögiviljade puhul aastal 2004 (lisa 1, joonised 10, 11 ja 12). 

 

 

1.4. Analüüs uuringule „Indikaatorite “Ettevõtjatulu” ja 

“Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” analüüs 

2003-2006.a“ 

 

Nimetatud uuringu tulemusi vaadates selgub nende suhteliselt suur kõikuvus. Autori 

arvamusel on see tingitud valitud metoodikast. FADN metoodika järgi on valimis 75 

tootjat, mis moodustab alla 10% registris olevatest mahetootjatest. Ka on näha kõigi 

tootegruppide juures iga-aastast erinevust vastanud ettevõtete arvu osas. Kui mõnel 

aastal on antud tootegruppi puudutavatele küsimustele vastanud kaks või kolm tootjat 

ning mõnel teisel aastal näiteks seitseteist (elus lammaste mahedana realiseeriminse 

puhul), siis annab see väga erinevad ja raskesti võrreldavad tulemused. Samuti näitab 

see, et ilmselt on valimis olevad ettevõtted aastati olnud erinevad. FADN metoodika 
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järgi püütakse küll hoida valimis samu ettevõtteid, kuid konkreetse uuringu vastused 

seda ei kinnita. 

 

Uuringu tulemusi vaadates tekitab segadust ka fakt, et kuni suveni 2008 ei olnud 

võimalik loomi mahedalt tappa ning on küsitav, kas lõpptarbija sai liha maheviitega nii 

suures osas, nagu näiteks lammaste puhul uuring seda näitab. 

 

Ka selle uuringu puhul tuleb välja ökomärgise suhteliselt vähene kasutamine. Tootjal on 

küll õigus seda märgist tasuta kasutada, kuid kui ta turustab kas otse talust või müüb 

kokkuostjale, nagu selgus eelmisest uuringust, siis pole tal vajadust ökomärgist 

kasutada.   
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2. Mahetalunikele suunatud maheturgude uuringu 
väljatöötamine 

 

 

2.1. Lühiülevaade maheturgude projektist ja selle 

eesmärkidest. 

 

Eesti Roheline Liikumine plaanib 2009. aasta sügisel korraldada maheturud Tallinnas, 

Tartus ja Pärnus, et kokku viia mahetalunik ja tarbija. Selline otseturustamise vorm on 

mujal maailmas, näiteks Inglismaal (Peetsmann,2008) üsna levinud. Peab siiski 

arvestama, et turg on talunikule üsna aeganõudev müügivõimalus.  

 

Samas tekivad just turul olulised otsekontaktid tootja ja tarbija vahel. Tarbijale annab 

see teadmise kvaliteedist ja personaalsest teenindusest, tootjale aga kindlustunde, et 

tema kaubale on ostja ja seda ka tulevikus.  

 

Nagu eespool mainitud, on paljud inimesed huvitatud loost toote juures, samuti on 

oluline personaalne lähenemine. Kui tootja ja tarbija vahel tekib kontakt, saab tarbija 

teda huvitava info toote kohta otse tootjalt. Tootja aga kinnistab sellega endale tarbija, 

kes soovib tema kaupa osta jätkuvalt. See omakorda annab võimalusi edaspidiseid 

tootmismahte planeerida. Seega on väga oluline, et võimalusel osaleks turul tootja ise, 

mitte esindaja või kõrvaline müüja.  

 

Turgude korraldamise eesmärk on anda mahetootjatele uusi võimalusi oma toodangu 

turustamiseks ja tarbijale võimalusi mahetoodangu ostmiseks. Turgudele kutsutakse 

ainult neid talunikke, kellel on õigus oma toodangut mahedana müüa – nad on 

mahepõllumajanduse registris ning üleminekuaja läbinud. Et turul osalemine oleks 

mahetootjale võimalikult lihtne, tegeleb koha otsimisega ja vajalike lubade 

väljaajamisega ERL. Samuti organiseerib ERL reklaami ning vabatahtlikud abilised 

turule. 
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Et kindlaks teha, kui paljudel talunikel on müüdavat saaki, täpsustada olemasolevaid 

müügiakanaleid ning uurida täpsemalt talunike valmidust osaleda turgudel, 

korraldatakse mahetalunikele uuring.  

 

 

2.2. Maheturgude uuringu koostamise alused ja metoodika 

 

Uuring mahetootjate hulgas on plaanis läbi viia kirjaliku küsitlusena. Küsimustik 

saadetakse välja kõigile mahepõllumajanduse registris olevatele tootjatele.  

 

Uuringu käigus on plaanis uurida talunike huvi osaleda maheturgudel ning nende ootusi 

selliste turgude osas. Lisaks uuritakse ka toodangu olemasolu ning liiki ja turustamist, 

huvi mahemärgise kasutamise vastu ning samuti toodangu ladustamisvõimalusi. Ka 

tahetakse teada saada, mis on mittetootmise põhjus neil talunikel, kes on küll 

mahepõllumajanduse registris, kuid kellel puudub toodang.  

 

Uurimuse valimi moodustavad kõik Eesti mahetalunikud, tegu on kõikse valimiga. 

Kõikse valimi korral kattub valin üldkogumiga või erineb sellest vähe (Sirkel, 2001). 

Uuring on personaalne, kuna siis on võimalik hiljem kutsuda turgudele just neid 

mahetootjad, kes on sellest huvitatud. Uuringu andmete avaldamisel kasutatakse aga 

ainult üldistatud tulemusi. 

 

Küsimustiku väljatöötamisel peab arvestama, et tootjatelt ei küsitaks andmeid, millele 

nad on juba eelnevate küsitluste käigus vastanud. Kirjalike küsitluste puhul on oluline 

ka nende pikkus, loogilisus ja küsimuste sõnastus. Küsimuste järjekord peab olema 

üldisemalt spetsiifilisemale. Kuna küsitlus saadetakse ka neile talunikele, kellel puudub 

toodang, siis peab jälgima, et neil oleks võimalik vastata neid puudutavatele 

küsimustele. 

 

Küsimustiku koostamisel on kasutatud nii kinniseid kui ka lahtiseid küsimusi, enamasti 

kombineeritud vormis. Kinniste küsimuste puhul on vastusevariandid ette antud, lahtiste 

küsimuste korral saab küsitletav vastata vabas vormis. Antud küsimustiku puhul on tegu 

enamasti mitmikvastustega küsimustega, kus vastaja saab valida mitme etteantud 
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vastuse seast talle sobiva(d). Kasutatud on ka skaalat lihtsustatud vormis. Skaala on 

kõige usaldusväärsem meetod hoiakute mõõtmiseks. (Sirkel, 2001) 

 

Kuna kirjaliku küsitluse tagastus on reeglina üsna väike, siis tuleb mõelda, kuidas seda 

suurendada. Kindlasti aitab kaasa, kui küsimustik on võimalikult lühike ja võimalikult 

kergesti täidetav. Tõhus, kuid ajamahukas on küsitletute ülehelistamine, see tõstab 

tagastatavate ankeedide arvu oluliselt (Peetsmann, 2008). 

 

Uuringu tulemusena on võimalik tuvastada peamised probleemid, miks talunikud ei 

soovi turgudel osaleda või mis tingimustel oleksid nad nõus seda tegema. See annab 

võimaluse tegeleda nende probleemide kõrvaldamisega. 

 

Küsitluse esimene osa teeb kindlaks toodangu olemasolu talunikul, samuti 

mahetootmisel oldud aja ning toodangu liigid. Toodangu liikide juures uuritakse ka, kas 

talunik turustab seda ning kas ta teeb seda läbi vahendajate või ise. Samuti uuritakse 

põhjuseid, mille alusel ta otsustab toodangu sortimendi üle. Need küsimused annavad 

vajalikud taustateadmised. Kuigi toodanguliikide osas on ülevaade olemas ka eelnenud 

küsitlustest, on see oluline turgude korraldamise seisukohalt, et võimalusel kutsuda 

turgudele võimalikult mitut liiki saaduste tootjaid. Mis on toodetava sortimendi valiku 

põhjused, ei ole siiani uuritud. 

 

Küsitluse teises osas on uuritakse täpsemalt tootmist ja turustamist. Ka seda on 

eelnevalt küll uuritud, kuid selles küsitluses uuritakse tootmise raskusi ka näiteks neilt 

talunikelt, kellel puudub toodang. Soovitakse teada saada, miks see nii on. Üldist 

rahulolu turustamisega ei ole varem uuritud. On ka küsimus ökomärgise kasutamise 

olulisuse kohta. Senistest uuringutest on selgunud, et märgise kasutamise osakaal ei ole 

väga suur, see aga ei näita, et tootjatel huvi märgise vastu puudub.  

 

Küsitluse kolmas osa puudutab ladustamist ja turgusid. Toodangu ladustamine on 

oluline nii tootja kui tarbija jaoks. Kui tootjal pole ladustamisvõimalusi, võib tema 

tootmine seista ka selle taga – ta toodaks, kui saaks ladustada kusagil mujal või kui talt 

ostetaks toodang otse tootmisperioodil, nii et tal ei tekigi ladustamisvajadust. Neid 

tootjaid võib toetatada teadmine, et neil on oma püsiklientuur, kes ostab neilt oma 

talvevarud korraga ning ladustab need ise. Teine pool on need tootjad, kellel on 
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ladustamisvõimalus ning kes saavad seega oma kaupa müüa ka väljaspool 

tootmisperioodi.  

 

Turgudel osalemise kohta on kaks küsimust. Esimene neist annab vastuse, kas talunik 

on nõus tulema müüma ise, on nõus oma toodangut laskma müüa kellelgi teisel või ei 

ole valmis turgudel osalema. Teine küsimus täpsustab sobiva turu asukohta. Sinna on 

lisatud ka variant talunikele, kes ei soovi turgudel osaleda, et neil oleks võimalik sellele 

küsimusele samuti vastata. Samuti on see kontrollküsimus – kui nende kahe küsimuse 

vastused on vastuolulised, siis ankeet töötlemiseks ei sobi. Eraldi küsimusega 

täpsustatakse ka tingimusi, mis on tootjatele turul osalemiseks olulised. Samuti 

uuritakse põhjuseid, miks turgudel osaleda ei soovita. 

 

Küsitlus on plaanis läbi viia jaanuaris 2009.  

 

Käesoleva töö lisas 3 on näha küsimustiku algne vorm. 
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Kokkuvõte 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida kahte mahetootjaid puudutavat uuringut ning 

ette valmistada maheturgude uuring tootjatele. 

 

Vaadeldud uuringute tulemusena selgus, et mahetootjate peamine müügikanal on senini 

olnud talust otsemüük, eelistatud on ka müük mahetoodete kokkuostjale. Need müügi-

meetodid on talunikule kõige mugavamd ja kõige vähem aeganõudvad. Mahetoodangu 

kokkuostmisega tegeleb praegu Eesti peamiselt TÜ Eesti Mahe, mis koondab üle  70 

mahetootja Eestist.  

 

Kuna peamine müük toimub otse taludest, on levinuim mahetoodangu viide suuline. 

Suhteliselt vähe kasutatakse ökomärgist ja muid kirjalikke viiteid, kuigi viimaste 

osakaal on kasvamas.  

 

Alates 2008. aasta suvest on loomakasvatajatel võimalik müüa ka liha mahedana, kuna 

Märjamaa Lihatööstus sai õiguse maheliha käitlemiseks.  

 

Eesti Roheline Liikumine planeerib korraldada 2009. aasta sügisel maheturud Tallinnas, 

Tartus ja Pärnus, et viia kokku mahetalunik ja tarbija. Turgude korralduslik pool on 

ERL-i kanda, et teha osalemine tootjatele lihtsamaks. 

 

Et saada ülevaadet tootjate turustamisprobleemidest ning nende valmidusest turgudel 

osaleda, on plaanis 2009. aasta talvel viia mahetootjate hulgas läbi uuring. Uuringu 

tulemused aitavad maheturge efektiivsemalt läbi viia. Töö käigus koostati algne 

küsimustik uuringu läbiviimiseks.  
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Lisa 1.  

Uuringute“ Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ 

ja„Ettevõtjatulu“ analüüs 2006. a andmetel“ ja „Indikaatorite “Ettevõtjatulu” ja 

“Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” analüüs 2003-2006.a.“ joonised 

käsitletud andmete kohta. 

 

 
Joonis 1. Mahetootjate peamised turustuskanalid. 

 

 

 
Joonis 2. Mahetootjate eelistatud turustuskanalid. 
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Joonis 3. Viitamine mahetootmisele turustamisel 

 

 

 
Joonis 4. Mahetoodangu tavatoodanguna müümise põhjused. 
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Joonis 5. Toodangu mahedana müüki soodustavad tegurid. 

 

 

 
 

Joonis 6. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud loomakasvatussaaduse osa 

kogumüügist. 
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Joonis 7. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud loomakasvatussaaduse osa 

kogumüügist. 

 

 

 
 

Joonis 8. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud taimekasvatussaaduste osa 

kogumüügist. 
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Joonis 9. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud taimekasvatussaaduste osa 

kogumüügist. 

 

 

 
 

Joonis 10. Viidete kasutamine mahepõllumajanduslikut kasvatatud 

loomakasvatustoodete müümisel. 
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Joonis 11. Viidete kasutamine mahepõllumajanduslikut kasvatatud 

taimekasvatussaaduste müümisel. 

 

 

 
 

Joonis 12. Viidete kasutamine mahepõllumajanduslikut kasvatatud 

taimekasvatussaaduste müümisel. 
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Lisa 2.  

Lühikokkuvõte põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist.  

 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN) 

Marju Aamisepp 

 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network - 

FADN) loodi Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poolt 1965. aastal eesmärgiga koguda 

informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analüüsimiseks. 

Peamine eesmärk on olnud saada vajalikke baasandmeid EL põllumajanduspoliitika 

väljatöötamiseks ja tulemuste hindamiseks. FADN on siiani ainus tõsiseltvõetav 

andmebaas mikroökonoomilisel tasandil. 

 

Käesoleval ajal kogutakse andmeid ligikaudu 76 000-lt kindlate kriteeriumide alusel 

väljavalitud põllumajandus¬tootjalt (testettevõttelt), kes esindavad rohkem kui nelja 

miljonit majapidamist 25 EL liikmesriigis (alates 2007. aastast 27 liikmesriiki). 

Testettevõtete valimiga on kaetud keskmiselt 43% majapidamiste arvust, 91% kasutusel 

olevast põllumajandusmaast, 93% standardkogutulust, 92% kasvatatavatest 

põllumajandus¬loomadest ning 71% tööjõukulust kogu EL-s. Väljatöötatud metoodika 

võimaldab laiendada testettevõtete majandustulemusi kogu põllumajandussektorile 

tervikuna. 

 

Igale EL liikmesriigile on andmete tähtaegne esitamine kohustuslik ja selle nõude 

eiramisele võib järgneda trahvinõue. Andmete kogumise korraldamiseks on igas 

liikmesriigis määratud kontaktasutus, kes vastutab andmete õigsuse ja Euroopa 

Komisjonile (EK) tähtaegse edastamise eest. Andmete kogumise juhtimiseks on EK 

juures moodustatud FADN Komitee, kuhu kuuluvad kontaktasutuste esindajad kõigist 

liikmesriikidest. 

Eestis alustati põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi loomisega 1996. aastal. 

Kontaktasutuseks on määratud Maamajanduse Infokeskus, andmebaasiga seotud 

tegevuste juhtimiseks on moodustatud FADN komisjon. 

 

Kokkuvõtteks 
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Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas on ainus andmeallikas, mis sisaldab 

informatsiooni mikroökonoomilisel tasandil. Kuigi andmebaas on loodud selleks, et 

täita kohustusi EK ees, oleks otstarbekas kasutada kogutud andmeid võimalikult 

aktiivselt ka siseriiklikult. Eesmärgiga laiendada andmete kasutamise võimalusi 

mitmesuguste analüüside koostamisel kogutakse juba praegu testettevõtetest rohkem 

andmeid, kui on vaja kohustuslikult EK-le esitada. Andmete kogumine on üles ehitatud 

selliselt, et on võimalik lisada küsimusi ka muudel huvipakkuvatel teemadel, kogudes 

sel teel tavapärase andmete kogumise käigus lisainformatsiooni kõigist testettevõtetest. 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi andmeid võiksid aktiivsemalt kasutada 

ka konsulendid oma igapäevatöös. 
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Lisa 3.  

Maheturgude teemalise uuringu algne küsimustik. 

 

Tere,  

 

olen Enda Pärisma Eesti Rohelisest Liikumisest ja käesolevaga saadan Teile 

küsimustiku, millega uurime Teie valmisolekut osalema maheturugudel. 

 

Eesti Roheline Liikumine plaanib 2009. aasta sügisel käivitada maheturgude projekti, 

mis viib mahetootja ja huvitatud tarbija otse kokku. Korraldame maheturud Tallinnas, 

Tartus ja Pärnus. 

Et projekt vastaks igati tootjate ootustele, palume, et leiaksite aega alljärgneva 

küsimustiku täitmiseks ning saadaksite meile tagasi lisatud ümbrikus hiljemalt ... 

 

Palun küsimustik täita ka juhul, kui Teil ei ole toodangut. 

 

1. Olete kirjas mahepõllumajanduse registris, kas Teil on mahetoodangut? 

 Jah 

 Ei – palun vastakse küsimusele 5. 

 

2. Kui kaua olete mahedalt toonud? 

Olen üleminekuajal*  

2-6 aastat  

7-10 aastat  

Üle 20 aasta  

 * üleminekuaeg on 2 aastat, marja- ja puuviljakasvatuses 3 aastat. 

 

3. Milliset põllumajandustoodangut te toodate? Millist toodangut turustate ning kas 

turustate ise või läbi vahendajate? Tehke rist kõikidesse vajalikesse lahtritesse. 

Vajadusel kasutage tühja lahtrit. 

Toodangu liik Toodang Turustamine, 

ise 

Turustamine, 

vahendaja 
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Teravili    

Köögivili    

Maitse- ja 

ravimtaimed, teed 

   

Mesi    

Liha söögiks    

Elusloomad    

Munad    

Piim, piimatooted    

Loomasööt    

Õlitaimed    

    

    

    

 

4. Mille järgi otsustate toodetava sortimendi valiku üle? Vajadusel kasutage tühja 

lahtrit. 

Tasuvus  

Oskused  

Põllumaa tüüp  

Mulla omadused  

  

  

 

5. Mis on peamised takistused mahepõllumajandussaaduste tootmisel? Märkige 

kõik vastused. Vajadusel kasutage tühja lahtrit. 

Turu puudmine  

Vähene tasuvus  

Tööjõu puudumine  

Tehnikaprobleemid  

Toetuste süsteemi keerulisus  

Muud eesmärgid tegutsemisel  

Turustamisprobleemid  
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Vahendajate puudus  

Kõrged nõuded mahetootmisele  

Töötlejate vähesus  
 

 

 

6. Kui rahul olete oma toodangu turustamisvõimalustega? 

Väga rahul  

Üldiselt rahul  

Mitte eriti rahul  

Üldse mitte rahul  

Ei oska öelda  

 

7. Kui oluline on teie jaoks, et teie toodangu turustamisel oleks tootel juures Eesti 

või Euroopa Ühenduse mahemärgis? 

Väga oluline  

Üldiselt oluline  

Väheoluline  

Üldse mitte oluline  

Ei oska öelda  

 

8. Kas teil on olemas oma toodangule ületalve säilitamis- ja ladustamisvõimalused? 

Vajadusel kasutage tühja lahtrit. 

Jah, piisavad  

Jah, lühiajalised  

Jah, väikeses mahus  

Ei ole  

Ei, pole vaja, pole toodangut, mida säilitada  

Ei, pole vaja, säilitab vahendaja/ostja  

Ei, pole vaja, säilitab ostja  
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9. Kas te oleksite valmis oma toodangut turustama maheturgudel? (Eesti Roheline 

Liikumine plaanib sügisel korraldada maheturud Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus 

mahetootjad saaksid oma toodangut müüa otse huvitatud tarbijale.) 

Jah, kui keegi teine müüb  

Jah, müün ise  

Ei oska vastata  

Ei oleks valmis  

 

10. Mis oleks teile oluline maheturul osalemisel? Hinnanguskaala (väga oluline, 

keskmiselt oluline, väheoluline). Märkige iga tingimuse juurde selle olulisus. 

Vajadusel kasutage tühja lahtrit. 

 Väga 

oluline 

Keskmiselt 

oluline 

Vähe-oluline 

Piisav saak    

Kui ei pea ise müügipabereid 

korda ajama 

   

Sobiv päev    

Transpordi olemasolu 

korraldajate poolt 

   

Reklaam    

Tarbijate arv    

Hea kontakt tarbijaga    

Osalustasu suurus    

Asukoht    

Kontakt teiste tootjatega    

Müügiinventari olemasolu 

korraldaja poolt 

   

    
 
11. Palun märkige, kas soovite maheturgudel osaleda. Soovi korral märkige kõik 

Teile sobivad asukohad 

Tallinn  

Tartu  

Pärnu  
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Ei soovi osaleda  

 

12. Kui te ei soovi maheturul osaleda, mis on põhjus? 

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

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

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

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

 

13. Teie telefon .................................................. 

Aadress .................................................................................................. 

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

E-mail ....................................................................................................................... 

 

Tänan vastamast! 

 

 

Enda Pärisma 

Eesti Roheline Liikumine 

enda@roheline.ee

tel. 5692 9292 
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