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• Hiiumaal tegutsevatest põllumajandustootjatest ja
toidutöötlejatest edastati küsitlus 106-le, kellest vastas 35.

• Tarbimisüksustest 29-le asutusele, kellest vastas 22, neist:
• 10 omavalitsuse hallatavat asutust (koolid-lasteaiad)
• 2 avaliku sektori sihtasutus
• 10 toitlustusettevõtet.

Põllumajandustootjad

Tootjad

11. Millised on TOOTJA arvates TARBIJA jaoks KOHALIKU
HIIUMAA TOIDU (sh MAHETOIDU) kättesaadavuse
kitsaskohad? (võimalik valida mitu variant, n=35)
% vastajatest

Kallis hind
Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte
Sobivaid koguseid on Hiiumaa tootjatelt raske saada
Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline
Toiduohutuse nõuded
Tootja ei too kaupa sobival ajal kohale
Kohaliku tooraine kvaliteet
Kitsaskohti ei ole
Tellimine ajamahukas
Pakendi suurused pole sobivad
Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline
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11. Millised on teie arvates TARBIJA jaoks KOHALIKU
HIIUMAA TOIDU (sh MAHETOIDU) kättesaadavuse
kitsaskohad? (võimalik valida mitu varianti)
Kallis hind
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Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte
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Sobivaid koguseid on Hiiumaa tootjatelt raske saada
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Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline
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Toiduohutuse nõuded
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Tootja ei too kaupa sobival ajal kohale
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Kohaliku tooraine kvaliteet
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Kitsaskohti ei ole
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Tellimine ajamahukas
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13.-14. Turustuskanalid täna ja 5 aasta pärast,
vastajate arv (n=35)
3

Muu, palun täpsustada küsimuses

5

Haiglad/hooldekodud

9

Koolid/lasteaiad
8

Toitlustusasutused (kohvikud, restoranid)
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Müün sotsiaalmeedia kaudu
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E-pood

9

Müün tootjate ühistu/seltsingu/liidu (nt OTT) kaudu
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Müün kokkuostjale

19

Müün tööstusele/töötlejale
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Kauplused
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Müün ise turul
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Viin ise kauba kliendile koju
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Otse talust (ostja tuleb ise järgi
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16. Kas oleksite huvitatud osalema Otse
Tootjalt Tarbijale (OTT) võrgustikus?
n=35
3%

40%
57%

Jah, kui:
• Aeg ja logistika sobib
• Mõistlik asukoht
• Miinimum tellimus
Jah
Ei
Ei oska öelda
• OTT kuller: Tootjad ise müüvad nt sotsiaalmeedias, võtavad vastu tellimused jms
ning edastavad kauba koos juba töödeldud tellimustega OTT kullerile, kes tegeleb
kohaletoimetamisega lisatasu eest, mille maksab kinni klient.

17. Kas ja milliseid online-kanaleid oma toodangu
turustamiseks kasutate? (märkige kõik sobivad
variandid)
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18. Peamised takistused oma põllumajandustoodete
realiseerimisel kohalikul turul (Hiiumaal) (n=35)
Kallis hind
Madal hind
Kohalikul turul müümine on ajamahukas
Turundustegevuse kompetentsi puudumine
Tarbija vähene teadlikkus kohaliku toidu väärtusest
Tootearendus (pakendamine, külmutamine jm probleemid)
Ranged/keerulised toiduohutuse nõuded
Ühistegevuse puudumine, mis tagaks nõutavad…
Materiaalsete ressursside vähesus investeeringute…
Rahuldava kokkuostusüsteemi puudumine
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18. Peamised takistused oma põllumajandustoodete realiseerimisel kohalikul turul (Hiiumaal) (% vastajatest, Kõik
=35, Eksportijad=12)
E Kallis hind
Kallis hind
K Kallis hind
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E Madal hind
Madal hind
K Madal hind
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E Kohalikul turul müümine on ajamahukas
Kohalikul turul müümine on ajamahukas
K Kohalikul turul müümine on ajamahukas
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E Tarbija vähene teadlikkus kohaliku toidu väärtusest
Tarbija vähene teadlikkus kohaliku toidu väärtusest
K Tarbija vähene teadlikkus kohaliku toidu väärtusest

33
30
31

E Tootearendus (pakendamine, külmutamine jm probleemid)
Tootearendus (pakendamine, külmutamine jm probleemid)
K Tootearendus (pakendamine, külmutamine jm probleemid)
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E Turundustegevuse kompetentsi puudumine
Turundustegevuse kompetentsi puudumine
K Turundustegevuse kompetentsi puudumine
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48
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E Ranged/keerulised toiduohutuse nõuded
Ranged/keerulised toiduohutuse nõuded
K Ranged/keerulised toiduohutuse nõuded
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E Ühistegevuse puudumine, mis tagaks nõutavad kogused ja kvaliteedi
Ühistegevuse puudumine, mis tagaks nõutavad kogused ja kvaliteedi
K Ühistegevuse puudumine, mis tagaks nõutavad kogused ja kvaliteedi
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E Materiaalsete ressursside vähesus investeeringute tegemiseks
Materiaalsete ressursside vähesus investeeringute tegemiseks
K Materiaalsete ressursside vähesus investeeringute tegemiseks
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E Rahuldava kokkuostusüsteemi puudumine
Rahuldava kokkuostusüsteemi puudumine
K Rahuldava kokkuostusüsteemi puudumine
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22. Kuidas teie arvates peaks korraldama
põllumajandussaaduste turustamist?
% vastanutest, n=35
Online müügikanalid
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Kogukonnapõhine tegevus (nt OTT, taluturg jms)
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Ühistuline tegevus
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Tootjalt otse ostmine
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Põllumajandussaaduste kokkuostu ja turustamise
ühistu kaudu
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Haridusasutused

Milliseid põllumajandustooteid SOOVIKSID
HARIDUSASUTUSED OSTA kohalikelt Hiiumaa tootjatelt, aga
täna ei ole kättesaadavad? (1)

Katmikala

Milliseid põllumajandustooteid SOOVIKSID
HARIDUSASUTUSED OSTA kohalikelt Hiiumaa tootjatelt, aga
täna ei ole kättesaadavad? (2)

Maitse- ja
ravimtaimed

Muud kuivained
(riis, makaron jm)

Milliseid põllumajandustooteid SOOVIKSID
HARIDUSASUTUSED OSTA kohalikelt Hiiumaa tootjatelt, aga
täna ei ole kättesaadavad? (3)

Millised on HARIDUSASUTUSE arvates KOHALIKU HIIUMAA
TOORAINE kättesaadavuse kitsaskohad?
(võimalik valida mitu varianti)
% vastanutest
Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline
Vähe kohalikke tarnijaid/tootjaid
Asutuse sisesed lahkhelid, ei soovita kohalikku eelistada
Sobivaid koguseid on Hiiumaa tootjatelt raske saada
Kallis hind
Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte
Muu, palun täpsusta järgmises küsimuses
Tellimine ajamahukas
Arve väljastamine tarnija poolt
Kohaliku tooraine kvaliteet
Toiduohutuse nõuded
Kaupa ei tooda sobival ajal kohale
Tootja ei too kaupa kohale
Tooraine ettetellimise vajadus on liiga pikk
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Millised on HARIDUSASUTUSTE arvates kohaliku Hiiumaa
MAHETOIDU kättesaadavuse kitsaskohad?
(võimalik valida mitu varianti)
% vastajatest
Kallis hind
Vähe kohalikke mahetootjaid/tarnijaid
Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline
Sobivaid koguseid on Hiiumaa mahetootjatelt raske saada
Kohaliku mahetooraine kvaliteet
Arve väljastamine tootja/tarnija poolt
Toiduohutuse nõuded
Kaupa ei tooda sobival ajal kohale
Mahetootja ei too kaupa kohale
Tooraine ettetellimise vajadus on liiga pikk
Pakendi suurused pole sobivad
Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte
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Toitlustajad

Milliseid põllumajandustooted SOOVIKSID TOITLUSTAJAD
OSTA kohalikelt Hiiumaa tootjatelt, aga täna ei ole
kättesaadavad? (1)

Katmikala

Maitse- ja
ravimtaimed

Milliseid põllumajandustooted SOOVIKSID TOITLUSTAJAD
OSTA kohalikelt Hiiumaa tootjatelt, aga täna ei ole
kättesaadavad? (2)

Muud kuivained
(riis, makaron jm)

Milliseid põllumajandustooted SOOVIKSID TOITLUSTAJAD
OSTA kohalikelt Hiiumaa tootjatelt, aga täna ei ole
kättesaadavad? (3)

Millised on TOITLUSTAJA arvates KOHALIKU HIIUMAA
TOORAINE kättesaadavuse kitsaskohad?
(võimalik valida mitu varianti)
% vastanutest

Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline
Vähe kohalikke tarnijaid/tootjaid
Sobivaid koguseid on Hiiumaa tootjatelt raske saada
Kallis Hind
Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte
Tootja ei too kaupa kohale
Toiduohutuse nõuded
Tellimine ajamahukas
Arve väljastamine tarnija poolt
Tooraine ettetellimise vajadus on liiga pikk
Kohaliku tooraine kvaliteet
Kaupa ei tooda sobival ajal kohale
Tarnija ei soovi meie asutusega lepingut sõlmida
Pakendi suurused pole sobivad
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Millised on TOITLUSTAJA arvates kohaliku Hiiumaa
MAHETOIDU kättesaadavuse kitsaskohad? (võimalik valida
mitu varianti)
% vastanutest
Kallis hind
Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte
Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline
Sobivaid koguseid on Hiiumaa mahetootjatelt raske saada
Mahetootja ei too kaupa kohale
Vähe kohalikke mahetarnijaid/tootjaid
Toiduohutuse nõuded
Tellimine ajamahukas
Arve väljastamine tarnija poolt
Tooraine ettetellimise vajadus on liiga pikk
Kaupa ei tooda sobival ajal kohale
Tarnija ei soovi meie asutusega lepingut sõlmida
Pakendi suurused pole sobivad
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Järeldused ja soovitused (1)
Ei teata kohalikke tootjaid/
Hiiumaa
põllumajandussektori
huvide esindamine (ka
2011)

• Põllumajandusettevõtjate kaardistus ja võrgustumine
nt maakondliku arenduskeskuse kaudu
• Regulaarsed valdkonna arutelud, kokkuvõtted,
ettepanekud Hiiumaa huvide esindamiseks

Rahvusvahelised ja
siseriiklikud uurimused +
poliitilised suundumused

• Veelgi jõulisem mahepõllumajanduse arendamine ja
mahetootmisele üleminek (eelduseks, uue EL
toetusperioodil mahekoefitsent)

Kohaliku köögi- ja puuvilja
nappus, sealiha, linnaliha,
piim

• Avaliku sektori eeskuju ja garanteeritud
tellimusmahud
•?

Järeldused ja soovitused (2)
Tooraine hooajalisus (eelkõige
marjad, puuviljad)

• Tootearenduse toetamine, tooraine väärindamine (nt
marjade külmutamine, püreede jm hoidiste valmistamine
jne)
• Samas 10 aastaga oluline töötlejate arvu kasv

Tooraine kohalikul turul
müümine ajamahukas /
Tarbimisüksused eelistavad
osta võimalikult palju toorainet
ühest kohast

• Ühine (ühistuline) kohaliku tooraine kokkuost, vaheladu
• Kohaliku tooraine veelgi suurem väärindamine läbi saare
suurima töötleja, Hiiumaa Köögi ja Pagari toodangu

Kohaliku tooraine
realiseerimine siinsel turul /
Avaliku sektori suurem toetus
(ka 2011)

• Võttes arvesse riiklikke suundumusi ja toetusi võtta
eesmärgiks kõikide Hiiumaa koolide ja lasteaedade
mahetoitlustuse ökomärgi taotlemine hiljemalt 2023.
aastal.

Järeldused ja soovitused (3)
Kohaliku tooraine
realiseerimine siinsel turul /
Avaliku sektori suurem toetus
(ka 2011)

• Jätkata koolide ja lasteaedade kokkade nõustamise
ja toetamisega.
• Kohaliku tooraine turundamisel jätkata samuti
temaatiliste projektide korraldamisega (lestapäev
jne).

Hiiumaa kohaliku toidu
väärtustamine ja tarbija
teadlikkus (ka 2011)

• Viia läbi laiem tarbija teadlikkuse ja käitumise uuring
Hiiumaa kohaliku toidu teemal.

2011: töötleva tööstuse
puudumise tõttu
loomakasvatussaadused
saarelt välja

• Areng Hiiumaa Lihatööstuse näol, samas mitmed
suurtootjad tõid välja, et pole motiveeritud kohapeale
müüma (hind, kogused)?

Küsimused ja kiire arutelu

Aitäh!
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