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SISSEJUHATUS 

Käesoleva uuringu eesmärk on kaardistada toidu tootmise, tarbimise ja turustamise 

hetkeolukord Hiiumaal. Uuring on jätkuks 2011. aastal läbi viidud uuringule “Kohaliku toidu 

tootmise, tarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaal" (Rosenberg, 2011). Uuringu 

tellijaks on Hiidlaste Koostöökogu ning läbiviijaks konsultatsiooniettevõte Pristine OÜ 

koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega. 

 

Antud uuringus tuuakse lisaks tänase olukorra kaardistusele välja kas ja mis on muutunud 

vahepealse 10 aastaga Hiiumaa toidu tootmises, tarbimises ja turustamises.  

Uuringus kogutud andmete tulemusel sõnastatakse ettepanekud ja soovitused jätkutegevusteks, 

et suureneks nii kohaliku põllumajandustoodangu väärindamine kui tarbimine saarel.  
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1. KOHALIK TOIT  

1.1. Mis on kohalik toit? Kohaliku toidu teema aktuaalsus 

Põllumajandusuuringute keskus on oma veebilehel välja toonud, et terminile “kohalik toit” 

puudub ametlik definitsioon, kuid selgitanud mõistet järgnevalt: “Eestis kasvatatud toorainest 

ja Eestis kohapeal toodetud toit, mis oleks võimalikult lühikese tarneahelaga.” 

(Põllumajandusuuringute Keskus, 2021)  

 

Euroopa Liidu tasemel on lähikümnendite olulisimaks suunaks võetud Euroopa rohelise 

kokkuleppega võitlus kliimamuutuste vastu, üleminek ringmajandusele ning puhtale 

energiasüsteemile ja põllumajandusele, niisamuti õhu ja vee kvaliteedi parendamine. 

Roheleppe eesmärkide saavutamiseks on välja töötatud “Elurikkuse strateegia” ning  strateegia 

“Talust taldrikule”.  

Elurikkuse strateegia püüab aidata kaasa sellele, et Euroopa elurikkus saaks 2030. aastaks 

taastuda, tuues kasu nii inimestele, kliimale kui kogu meie planeedile. Strateegia eesmärk on 

suurendada meie ühiskonna vastupanuvõimet tulevastele ohtudele, sh tagada toiduga 

varustatus. (Euroopa Roheline Lepe, 2021)  

Strateegia “Talust taldrikule” eesmärk on muuta toidusüsteemid kestlikumaks, sh tuues esile 

kuidas see toob kasu tarbija tervisele ja elukvaliteedile ning vähendab tervisega seotud kulusid 

ühiskonnas. Strateegia eesmärk on premeerida põllumajandustootjaid, kalureid ja teisi 

toidutarneahelas osalejaid, kes on juba läinud üle kestlikele tavadele; võimaldada üleminekut 

neile, kes seda veel teinud ei ole ning luua kestlikule tootmisele üle läinud ettevõtetele 

täiendavaid võimalusi. (Euroopa Roheline Lepe, 2021)  

Siseriiklikult on olulisimaks suunanäitajaks Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna 

arengukava (PõKa) aastani 2030, mis sõnastab põllumajandusvaldkonna visiooniks “Eesti toit 

on hinnatud ja maal on hea elada”. PõKa 2030 üldeesmärk on, et Eestis on kohalik toit 

eelistatud, keskkond ja elurikkus on hoitud, toidusektori ettevõtted on edukad ning maa- ja 

rannakogukonnad on elujõulised. Üldeesmärgi saavutamiseks peab põllumajandus- ja 

kalandussektori ning toidutööstuse toodang olema väga hea kvaliteediga, uuenduslik ning 

toodetud keskkonnasõbralikult. Selleks on tarvis rohkem koostööd nii valdkondade sees kui ka 

eri sektorite vahel, ning tuleb rakendada uusimaid teadustulemusi ja parimaid tehnoloogiaid. 

Arengukava sõnastab eesmärgiks, et kodumaist toitu osta eelistavate Eesti tarbijate osakaal 

tõuseks 74% algtasemest (EKI) vähemalt 75%-ni. (PõKa 2030).  
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Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) läbiviidud uuringu “Eesti elanike toidukaupade 

ostueelistused ja hoiakud 2020” tulemustest selgub, et kodumaist päritolu toitu on alates 2016. 

aastast eelistanud osta 74% vastanutest ning viimase kahe aastaga on kodumaise toidukauba 

eelistamine kasvanud hüppeliselt vahepeal langustrendis olnud 18–29-aastaste noorte 

vanuserühmas (2018. aastal 53%, 2020. aastal 70%). Seega noorte üldine eelistus ei erine enam 

oluliselt 30–49-aastaste tarbijate vastavast näitajast. Toidukaupade kodumaist päritolu 

väärtustab aga suisa 80% vastanutest. (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2020) 

 

Lisaks kutsus Maaeluministeerium 2016. aastal ellu uue traditsiooni Eesti erinevate 

piirkondade köögi ja kohaliku toidukultuuri väärtustamiseks – valida igal aastal välja üks Eesti 

toidu piirkond ning kuulutada välja selle piirkonna maitsete aasta. Eesti esimeseks 

toidupiirkonnaks valiti Hiiumaa aastal 2016. 

 

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et võrreldes 2011. aastaga on kohaliku toidu tähtsus ja aktuaalsus 

veelgi kasvanud: regulaarselt toimuvad kohaliku toidu tutvustamiseks erinevad sündmused, sh 

piirkonna maitsete aasta tutvustamiseks jms. Kohaliku toidu eelistamine on sõnastatud 

põllumajandusvaldkonna olulisima arengudokumendi üheks alaeesmärgiks nii siseriiklikult 

kui ka ELi üleselt ning ühiskonnas toimunud muudatust kinnitavad ka elanikkonna hulgas 

läbiviidud tarbimisharjumusi kajastavad uuringud.  

 

1.2 Kohaliku toidu tervislikkusest  

Kohaliku toidu tervislikkusest ei saa rääkida ilma keskkonna terviseta, kus seda toitu 

kasvatatakse. Statistika näitab, et taimekaitsevahendite kasutus Eestis on pidevalt tõusnud – 

võrreldes aastatuhande algusega enam kui kahekordselt. Samuti on süsihappegaasi emissioon 

suurenenud 15,9%. Seega on viimastel aastakümnetel põllumajanduslik keskkonnakoormus 

oluliselt kasvanud. Kui kõrvutada taimekaitsevahendite kasutust mullaseire andmetega, siis 

seire algusaastal (2007. a) olid vaid üksikud intensiivtootmise mulla proovid jääkidega ning 

keskmiselt ühes proovis oli siis vaid 0,61 jääki (Luik et al 2021). 2019. aasta 

taimekaitsevahendite jääkide seire tulemused tavatootmise muldades näitasid jääke aga 

kõikides mullaproovides, 2020. aastal esines ühes proovis korraga keskmiselt 5,4 erinevat jääki 

(Penu 2021). Mullaveega liiguvad pestitsiidijäägid pinnaveekogudesse ja edasi põhjavette, sh 

allikatesse ja kaevudesse. Viimaste aastate veeseire Eestis näitab kõikide erinevate 

taimekaitsevahendite rühmade jääkide esinemist nii pinnaveekogudes kui isegi sügavates 
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kaevudes ja allikates. Kõige sagedamini leitakse tuntud umbrohutõrjevahendi glüfosaadi ja 

tema laguproduktide jääke ning sageli üle kehtestatud piirnormi (Leisk, 2020). 

 

2020. aasta Eesti taimekaitsevahendite jääkide (TKVJ) seire andmetel tuvastati kõige enam 

pestitsiidijääke Lõuna-Euroopa ja EL väliste riikide toodangust. Mitte-Eesti päritolu puu- ja 

köögiviljadest ning marjadest võeti kokku 128 proovi, millest 21 puhul ei tuvastatud ühtegi 

TKV jääki. Jääkidega proove oli 107 ehk 83,59%. Eesti päritolu puu- ja köögiviljas leidub 

vähem TKV jääke, kui kolmandate riikide toodangus. Mida soojemas kliimas puu- ja 

köögivilju kasvatatakse, seda rohkem esineb neil ka kahjureid ja haigusi, mida tuleb 

tavatootmise puhul pestitsiididega tõrjuda. 2020. aasta seire käigus võeti Eesti päritolu puu- ja 

köögiviljadest ning marjadest 146 proovi, millest 69 juhul ei tuvastatud ühtegi TKV jääki. 

Jääkidega proove oli 77 ehk 52,73%. (Kallip 2021). 

  

Mida kaugemalt on toiduained pärit, seda rohkem tuleb neid ladustada, transportida, puhastada, 

töödelda ja külmutada ning iga tegevusega võib toiteväärtus väheneda. Kõige värskem toit on 

kohalikku päritolu. Nt marjade ja puuviljade puhul on kindel, et need on ka saanud võimalikult 

kaua valmida ja seega ka kõrgema toitaine väärtusega. Nt C-vitamiin, mis on vajalik terve naha 

ja kudede jaoks, hakkab värsketes puuviljades ja köögiviljades lagunema varsti pärast 

saagikoristust (Bouzari et al 2015).  Uuringud näitavad, et ladustamise ajal mõnedes toodetes 

antioksüdantide sisaldus väheneb. Antioksüdantide saamine toiduainetest on oluline, et 

võidelda haigusi põhjustavate vabade radikaalidena tuntud reaktiivsete molekulide vastu 

(Alkadi 2020). 

Kohalikku päritolu toit on enamasti ka vähem töödeldud, st kasutatakse vähem sünteetilisi 

lisaaineid (maitse- ja lõhnatugevdajad, värvained) ja säilitusaineid.   
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2. KOHALIKU TOIDU TOOTMISE, TURUSTAMISE JA TARBIMISE 

HETKEOLUKORD HIIUMAAL  

 

2.1. Küsitletute valim  

Käesoleva jätku-uuringu valim oli Hiidlaste Koostöökogu poolt ette antult kohaliku toidu 

tootjad ning kohaliku toidu potentsiaalsed tarbijad.  

Tarbijate valimi moodustasid Hiiumaa valla suuremad tarbimisüksused, kuhu kuulusid kõik 

lasteaiad ja koolid, SA Hiiumaa Haigla ja SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri ning 

suurimad toitlustusettevõtted.  

 

Hiiumaa kohaliku toidu tootjad antud uurimuse mõttes on Hiiumaal tegutsevad 

põllumajandustootjad ja toidutöötlejad. Küsitlus edastati 106-le tootjale ja töötlejale, kellest 

vastas 35 ehk 33%. 

 

Tarbimisüksustest edastati küsitlus vastamiseks 29-le asutusele, kellest vastas 22 ehk 76%, sh 

10 omavalitsuse allasutust, 2 sihtasutust ja 10 toitlustusettevõtet. Hiiumaa valla hallatavatest 

asutustest (koolid ja lasteaiad) vastas küsitlusele 12-st asutusest 10. Avaliku sektori 

sihtasutustest (hooldekodu ja haigla) vastasid mõlemad küsitluse saanud asutused. Erasektori 

toitlustusettevõtetest valiti valimisse aastaringselt avatud ja vähemalt ühe hooaja tegutsenud 

söögikohtadest 15 suurimat, kellest vastas 10.  

 

2011. aastal läbi viidud uuringu valimisse kuulusid 35 põllumajandustootjat ja 27 

tarbimisüksust, neist 14 omavalitsuste hallatavat asutust, 12 toitlustusettevõtet ning ainult 1 

töötleja (HTÜ Tootmine OÜ, al 2018 Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ). Uuringu valimid on 

omavahel võrreldavad. 10 aasta taguse uuringuga võrreldes on kasvanud töötlejate osakaalu 

arv valimis.  

 

2.2. Meetod 

Uurimuse läbiviimiseks kasutati küsimustikke, mis olid koostatud eraldi 

põllumajandustootjatele (Lisa 2) ja tarbimisüksustele (Lisa 3). Tarbimisüksuste küsimustikud 

jagati omakorda kohandatult kaheks: 1) haridusasutused ja 2) erasektori toitlustusettevõtted ja 

tervishoiu- ning hoolekandeasutuste toitlustajad. Küsitlusankeedid põhinesid 2011. aastal 
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uuringul, et tulemusi oleks võimalik võrrelda. Lisandunud on mahetoidu tervislikkust ja 

toitlustuses kasutamist ning toidujäätmete tekkemahtusid ja käitlemist käsitlevad peatükid. 

 

Meetodina kasutati iseseisvat vastamist läbi Google veebivormi ja intervjuusid nii telefoni teel 

kui ka isiklikel kohtumistel. Küsitluste (nii veebiankeetidena kui soovijatega intervjuudena) 

läbiviimise aeg oli juuni-august 2021.  

Esialgsete tulemuste kogumise järgselt viidi koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga 4. 

oktoobril 2021 läbi arutelu põllumajandustootjate ja tarbimisüksuste esindajatega seminari 

“Mahetoidu kasutamine toitlustuses” raames. Tagasiside saamiseks tutvustati uuringu 

vahetulemusi ka 11. oktoobril 2021 Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekul.   

 

2.3. Hiiumaa põllumajandustootjate profiil 

Maakonna põllumajandustootjate üldnäitajate esitamiseks on kasutatud Eesti Statistikaameti 

andmebaasi. On oluline välja tuua, et Eesti Statistikaameti andmebaasid põhinevad tootjate 

enda esitatud andmetel ning juhul kui andmeid pole õigeaegselt esitatud, siis neid siin ei 

kajastu, mistõttu võib ülevaade olla puudustega. Täpsem register või andmebaas kogu 

maakonna põllumajandustootjate kirjeldamiseks puudub. 

 

2020. a oli Eesti Statistikaameti andmetel Hiiumaal kokku 267 põllumajanduslikku 

majapidamist, neist loomakasvatusega tegelevaid majapidamisi oli 183 ja taimekasvatusega 

tegelejaid 262. Võrreldes 2011. aastal läbi viidud uuringuga, mis tugines 2007. aasta Eesti 

Statistikaameti andmetel, on põllumajanduslike majapidamiste koguarv vähenenud 80 võrra.  

 

Loomühikute arv põllumajanduslikes majapidamistes oli 2020. aastal 4409. 

Põllumajandusloomade lõikes tegeletakse enim veisekasvatusega. Sea- ja linnuliha tootmisega 

ei tegele Hiiumaal enam ükski põllumajandusettevõtja. 

Tabelis 1 on kajastatud loomakasvatussaaduste aastased toodangu mahud aastatel 2020 ja 2011 

(eelmise uuringu läbiviimise perioodil). 
 

Tabel 1. Loomakasvatussaaduste toodang maakonnas (Allikas: Eesti Statistikaamet) 

Loomakasvatussaadus, ühik 2011 2020  

Liha eluskaalus, tonni 675 819  

Veiseliha eluskaalus, tonni 587 730  
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Sealiha eluskaalus, tonni 20 .  

Lamba- ja kitseliha eluskaalus, tonni 63 .  

Kodulinnuliha eluskaalus, tonni 2 .  

Liha tapakaalus, tonni 358 434  

Veiseliha tapakaalus, tonni 311 386  

Sealiha tapakaalus, tonni 14 .  

Lamba-ja kitseliha tapakaalus, tonni 30 .  

Kodulinnuliha tapakaalus, tonni 1 .  

Muu liha tapakaalus, tonni 2 ..  

Piim, tonni 2826 4880  

Munad, tuhat tk 585 136  

Vill, tonni 6 ..  

Mesi, tonni 19 16  
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte. 

.. Mõiste ei ole rakendatav, andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad 

 

Statistikaameti andmetel oli 2020. aastal Hiiumaal kokku põllumajandusmaana kasutuses 16 

246 ha, sellest põllumaa moodustas 3731 ha, teravilja kasvupind oli 1620 ha, rapsi- ja rüpsi 

kasvupind 345 ha ning püsirohumaana oli kasutuses 11 835 ha. Võrreldes 2011. aastaga on 

kasutatava põllumajandusmaa kasvupind suurenenud ca 1500 ha võrra. Põllumajandustootjate 

poolt esitatud andmed kasvatavate põllumajanduskultuuride kohta aastatel 2020 ja 2011 on 

täpsemalt kajastatud tabelis 2. (Eesti Statistikaamet, 2020) 

 

Tabel 2. Põllumajanduskultuurid maakonniti 2011. ja 2020. aastal (Allikas: Eesti 

Statistikaamet 2020) 

Põllumajandus- 

kultuurid 2011   2020   

 

Kasvupind, 

ha 

Saak, 

tonni 

Saagikus, 

kg/ha 

Kasvupind, 

ha 

Saak, 

tonni 

Saagikus, 

kg/ha 

Teravili 1468 1427 972 1621 4355 2687 

Nisu 398 249 626 370 899 2430 

Talinisu 224 118 527 38 211 5542 
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Suvinisu 174 131 753 332 688 2072 

Rukis 105 75 714 191 501 2623 

Oder 541 532 983 547 1639 2996 

Talioder 9 0 0 69 378 5483 

Suvioder 532 532 1000 478 1261 2639 

Kaer 344 425 1235 445 977 2196 

Suviteraviljade segu 1 2 2000 . . . 

Tritik 79 144 1823 . . . 

Kaunvili 131 239 1824 77 123 1597 

Põldhernes 131 239 1824 77 123 1597 

Kartul 21 269 12810 7 183 26121 

Söödajuurvili 0 6 0 0 0 0 

Tehnilised kultuurid 225 .. .. 346 .. .. 

Raps ja rüps 220 213 968 345 479 1388 

Taliraps ja -rüps 0 0 0 71 219 3084 

Suviraps ja -rüps 220 213 968 274 260 948 

Söödakultuurid 

põllumaal 1763 .. .. 1650 .. .. 

Haljasmais 0 0 0 107 3731 34872 

Tera- ja kaunvili 

haljassöödaks .. .. .. 111 1111 10012 

Mitmeaastased 

söödakultuurid 1714 15218 8879 1432 10578 7387 

Liblikõielised 1278 10661 8342 94 .. .. 

Köögivili ja maasikad 6 54 9000 2 12 6000 

Avamaaköögivili 5 52 10400 1 10 10000 

Kapsas 1 12 12000 . . . 
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Kurk 0 1 0 0 0 0 

Söögipeet 1 10 10000 . . . 

Porgand 1 7 7000 0 0 0 

Kaalikas 1 11 11000 0 0 0 

Muu köögivili 1 11 11000 . . . 

Katmikköögivili 0 2 . . . . 

Kurk katmikalal 0 1 0 . . . 

Tomat katmikalal 0 1 0 . . . 

Maasikad 1 0 0 1 2 2286 

Püsikultuurid 40 .. .. . .. .. 

Viljapuu- ja marjaaiad 29 11 379 . . . 

Õunad ja pirnid 11 10 1000 24 54 2719 

Muud puuviljad ja 

marjad 18 1 56 . . . 

Puukool 11 .. .. 0 .. .. 
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte. 

.. Mõiste ei ole rakendatav, andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad. 

 

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse 2020. aasta ülevaade toob välja, et sektori 

ettevõtetes loodi 2020. aastal 755 mln eurot lisandväärtust ehk 3,2% Eestis loodavast 

lisandväärtusest. Võrreldes eelmise aastaga vähenes lisandväärtus 13%. Põllumajanduse, 

kalanduse ja toiduainetööstuse ettevõtted on olulised tööandjad. Nendel tegevusaladel oli 2020. 

aastal hõivatud keskmiselt 28 900 inimest, moodustades 4,4% koguhõivest. (Põllumajanduse, 

kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2020)  

 

2020. aasta Hiiumaa majandusülevaate andmetel on põllumajandus stabiilne valdkond, kus 

lisandväärtus töötaja kohta on üks kõrgemaid maakonnas, kuid sektori lisandväärtuse 

osatähtsus maakonna kogu lisandväärtusest on pidevas langustrendis. Antud dünaamikast on 

võimalik välja lugeda sektori olulisuse järk-järgulist langust Hiiumaa majanduses. 2020. aastal 

kasvas keskmine palk sektoris kiiremini kui maakonnas keskmiselt.  (Hiiumaa 

majandusülevaade, 2020) 
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Hiiumaa majandusülevaate kohaselt (tuginedes Äriregistri andmete töötlusele) oli Hiiumaa 

põllumajandusettevõtjate netokäive 2020. aastal 2 346 000 eurot, olles eelmise aastaga 

langenud 8,4%. Sektoris töötas 34 inimest, mis aasta varasemaga oli läbi teinud 15%-lise 

languse. Lisandväärtus töötaja kohta oli 50 293 eurot, mis kasvas 5,6%. Suurimaks 

põllumajanduse ettevõtjaks 2020. aastal oli Osaühing Hiiumaa Agro, kel on palgal 5 töötajat 

ning kelle käive ulatus 687 266 euroni, lisandväärtust töötaja kohta loodi 89 599 eurot. Neile 

järgnes Osaühing Männaka, kus töötab 8 inimest ja kelle käive oli 453 948 eurot. Lisandväärtus 

töötaja kohta loodi möödunud aastal 53 011 eurot. Suuruselt kolmandaks oli eelmisel aasta 

osaühing Adoranna, kus ühe töötajaga jõuti 182 579 eurose käibeni ning lisandväärtus töötaja 

kohta oli 104 705 eurot. (Hiiumaa majandusülevaade, 2020) 

 

Toiduainete tootmisele oli 2020. aasta Hiiumaa majandusülevaate andmetel mitmendat aastat 

järjest positiivne – kõikides majandusnäitajates jätkus tõus. Eestis tervikuna oli 2020. aasta 

sektori ettevõtetele kahetine – ühest küljest kasvas eriolukorra ajal nõudlus, kuid teisest küljest 

olid mitmed tarneahelad häiritud. Kuna valdkonna ettevõtted Hiiumaal müüvad eranditult 

siseturule, siis oli piiriülese kaubanduse tõrgete mõju vähene. Samas mõjutas eriolukord 

tugevalt tarbijate käitumisharjumusi, mistõttu pidid toiduainete tootjad situatsiooniga 

kohanema (poes käidi harvemini ja osteti pikemate realiseerimistähtaegadega kaupasid) ning 

sellega saadi edukalt hakkama, kuna sektori kasumlikkus kasvas 55%. (Hiiumaa 

majandusülevaade, 2020) 

 

Hiiumaa toiduainete tootjate netokäive möödunud aastal oli majandusülevaate kohaselt 2 964 

000 eurot, mis on võrreldes varasema aastaga 6,3% kasvanud. Sektoris loodi lisandväärtust 1 

275 000 eurot, mis teeb kasvuks võrreldes möödunud aastaga 13,3%. Suurimad valdkonna 

ettevõtted on Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ, kus on palgal 51 töötajat ning kelle 2020. aasta käive 

oli 2 225 465 eurot. Lisandväärtust töötaja kohta loodi 19 958 eurot. Suuruselt järgmine oli 

Stonefish OÜ, kus töötab 6 inimest ja kelle eelmise aasta käive oli 352 896 eurot, 

lisandväärtuseks töötaja kohta 26 388 eurot. Kolmandal kohal on Hiiumaa Lihatööstus OÜ, 

kus on palgal 3 töötajat ning kelle 2020. aasta käive oli 314 572 eurot, omades ühtlasi suurimat 

lisandväärtust töötaja kohta - 30 699 eurot. (Hiiumaa majandusülevaade, 2020) 

 

Käesolevale uuringule vastanud 35-st põllumajandustootjast 22 olid OÜ-d, FIE-sid oli 

vastanute hulgas 10, lisaks oli 1 MTÜ ja 2 hobipõllupidajat. Koguvalimist 5 vastanut ise 

põllumajandusmaad ei omanud ning tegelesid vaid töötlemisega. Ettevõtete peamiseks 
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suuruseks (43% ehk 35-st vastanust 15) on üle 100 ha suuruse põllumajandusmaaga üksused. 

Täpsema ülevaate ettevõtete jagunemisest suuruse järgi annab joonis 1. 

 

 
Joonis 1. Hiiumaa põllumajandusettevõtete suurused, ha (n=35) 

 

Soo ja vanusegruppide järgi jagunesid vastanud järgmiselt. Küsitlusele vastas 23 meest ja 12 

naist. Peamiseks vanuserühmaks vastajate (35-st 12 vastanut) hulgas oli 40-49 aastat, sellele 

järgnesid 7 vastajaga 30-39 aastat ning 50-59 aastat. Neli vastanut esindasid vanuserühma 60-

69 ning kaks vastajat 70-79 aastat. Kõige nooremas vanuserühmas (19-29 aastat) oli kolm 

vastajat. Kui 2011. aastal läbi viidud uuringus toodi tugevalt välja mure noorema põlvkonna 

põllumajandusettevõtjate järelkasvu pärast, siis tänaseks on mitmes suurtootmises noorem 

põlvkond juhtimise ja majandamise üle võtnud. Erialast kõrgharidust omas 7 vastanut, erialast 

kutseharidus 15 ning erihariduseta oli 12 vastanut.  

Tunnustatud mahetootjate osakaal vastanute hulgas oli 60% (35-st vastanust 21) ning 

vastanutest 40% (35-st vastanust 14) olid tavatootjad. Tunnustatud mahetootmisega on 

vastanud keskmiselt tegelenud 13 aastat: vähem kui viis aastat 5 ettevõtet, 10-20 aastat 14 

mahetootjat ning enam kui 20 aastat on tunnustatud mahetootjaks olnud 3 uuringus osalenud 

põllumajandusettevõtet.  

Joonisel 2 on välja toodud, et uuringus osalenud ettevõtetest ligi kolmandik (10 vastanut) on 

põllumajandustootmisega tegelenud 10-20 aastat, 20-30 aastat on tootmisega tegelenud 7 

ettevõtet, kuni viis aastat on tegutsenud 6 ettevõtet (valdavalt töötlejad) ning nii 30-40 aastat 

kui ka 5-10 aastat on tegutsenud 5 vastanut. Üks osalenud põllumajandustootja on tootmisega 

tegelenud suisa 41 aastat. Hiiumaa toidutootmise lipulaev Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ, kes 

alloleval joonisel ei kajastu, aga juba 112 aastat.  
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Joonis 2. Põllumajandustootmisega tegeletud aastad (n=34) 

 

Uuringus osalenud põllumajandustootjatest 15 vastanut tegeleb ühel või teisel kujul 

töötlemisega. Kaks vastajat märkisid, et tegelevad töötlemisega ilma ametkondi teavitamata. 

Detailse ülevaate uuringus osalenud töötlejatest annab tabel 3.  

 

Tabel 3. Töötlemise valdkonnad, millega 15 vastanut Hiiumaal tegelevad (üks vastaja võib 

tegeleda ka mitme valdkonnaga) 

  Ei töötle, 
Tegelen 
töötlemisega 
ilma 
ametkondi 
teavitamata 

Teavitatud 
koduköök 
(TAVA) 

Tegevusloa
-ga käitleja 
(TAVA) 

Tegevusloa-
ga käitleja 
(tunnustatud 
MAHE) 

Teavitatud 
koduköök 
(tunnustatu
d MAHE) 

Teraviljad (jahud, 
helbed) 

    1 1   

Pagaritooted   2 1     

Köögiviljad, sh 
kartul 

1 1 1     

Maitse- ja 
ravimtaimed 

1 1 2 2   

Marjad (moosid,   2 1 2   
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mahlad) 

Puuviljad (moosid, 
mahlad) 

  2 1 1   

Lihaveis ja 
lihaveisetooted 

    2     

Piim ja piimatooted 1   1   1 

Lambaliha ja 
lambalihatooted 

1 1 4   1 

Linnuliha ja 
linnulihatooted 

    2     

Sealiha ja 
sealihatooted 

    2     

Mesi       1   

Kala ja kalatooted     6     

 

Küsitluses paluti põllumajandustootjatel vabas vormis vastata ka küsimusele, mida nende jaoks 

tähendab kohalik toit ning kui oluliseks nad seda peavad. Enam kui 70% vastanutest (35-st 

küsitletavast 25) pidasid oluliseks rõhutada, et kohalik toit ei ole mitte ainult Hiiumaal 

valmistatud, vaid ka puhtalt siin kasvanud/kasvatatud toorainest tehtud. Toodi välja, et 

valmistamise kohast olulisemaks peaks olema tooraine päritolu. Kaks vastanut tõi esikohale 

kodus kasvatatud toorainest ka kodus valmistatud toidu. Üks vastanu tõi välja, et mõiste 

hõlmab endas ka traditsiooniliselt valmistatud toitu. Vastajatest 2 tõid välja, et olenevalt mis 

positsioonist vaadata, võib kohaliku toidu alla minna kogu eestimaisest toorainest valmistatud 

toit. Samuti kaks vastajat rõhutasid kohaliku toidu puhul eelkõige selle kvaliteeti: “värske, 

puhas, tervislik ja vastab ausa kaubanduse ja ausa tootmise printsiipidele.” Samuti kirjeldati 

kohalikku toitu kui “näo ja nimega toorainet”. 

 

Küsimusele kui oluliseks peavad põllumajandustootjat kohaliku toidu tarbimist vastas 57,1% 

ehk 20 vastanut, et see on “väga oluline”. Uuringus osalenud 35-st ettevõtjast 14 (40%) pidas 

seda oluliseks ning 1 vastanud (2,9%) väheoluliseks (joonis 3). 
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Joonis 3. Kohaliku toidu tarbimise olulisus (n=35) 
 

2.3.1 Tegurid, mis mõjutavad Hiiumaa põllumajandustootjate arvates nende tootmist  

Hiiumaa põllumajandustootjatel paluti küsitluses välja tuua ka tootmist mõjutavaid tegurid 

etteantud valikvastuse hulgast (joonis 4). Enim mõjutavateks teguriteks peeti võimalusi saada 

erinevaid toetusi (60% vastajatest) ning võimekust investeerida tootmisse/töötlemisse (60%). 

Neile järgnes riikliku maaelupoliitika (57%) ja Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika 

mõju (54%), pea poolte tootjate (46%) hinnangul on oluline mõjutaja ka sobiva tööjõu 

olemasolu. Kohalike tootjate hinnangul avaldab vähe või üldse mitte mõju kohalik konkurents 

oma valdkonnas ning põllumajandustoodete lai valik kauplustes.  

 
Joonis 4. Põllumajanduslikku tootmist mõjutavad tegurid (n=35, % vastajatest) 
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Seega võib öelda, et Hiiumaa põllumajandustootjate hinnangul on nende tootmist mõjutavad 

tegurid laias laastus jäänud samaks 10 aasta tagusega. 2011. aasta uuringus toodi enim 

mõjutava tegurina välja põllumajandustoetuste maksmist ja võimekust investeerida 

tootmisesse läbi EL ühtse põllumajanduspoliitika ja riikliku maaelupoliitika. Olulise mõjuna 

toodi välja ka tööjõu ja kohaliku turu olemasolu. Vähem mõjutab tootmist 

põllumajandustoodete lai valik kauplustes ja kohaliku omavalitsuse suhtumine 

põllumajandusse. Tootjate arvates kohalik konkurents Hiiumaal puudub.  

 

Uuringu käigus küsiti ka põllumajandustootjate tulevikuplaane seoses oma ettevõttega. 

Vastajatel oli võimalik valida mitme varianti vahel ning täpsemad tulemused on kajastatud 

joonisel 5. Hiiumaa põllumajandussektori jätkuva arengu vaates on positiivne, et ligi pooled 

vastanud (35-st 15) tõi välja soovi oma tootmist laiendada ja 14 vastajat soovivad jätkata 

tänastes mahtudes. Oluliseks peeti ka alternatiivsete tegevuste arendamist (nt turism), mida tõi 

esile 7 vastajat ning samuti 7 vastajat näeb tulevikku ettevõtte lastele üle andmisel. 

Mahetootmiselt tavatootmisele üleminekut kohustuste lõppemisel tuli esile 4 vastuse puhul 

ning 2 tootjat soovib just mahetootmisega alustada.  

 
Joonis 5. Põllumajandustootjate tulevikuplaanid (n=35, võimalik valida mitu vastust) 

 

Täiendavalt kommenteeriti antud küsimust ka sooviga “laiendada sortimenti, tulla turule oma 

toodete edasiarendusega” ning “avada täiendavad tootmissuunad”. Üks vastaja kirjeldas, et 

tema ettevõtte tulevikuplaanid ei olene niivõrd tema soovidest, vaid kliimamuutuste 

vähendamiseks suunatud seadusemuudatustest ning Eesti põllumajandussektori eeldatavast 

toetuste olulisest vähenemisest. 
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Tuleviku üle arutledes tõid kohalikud põllumajandustootjad korduvalt välja ebakindlust 

tootmismahtude osas ehk on tugev ootus avaliku sektori poolseteks tellimusmahtude 

eelkokkulepeteks. Vestlustes kordus ka rahulolematus bürokraatia suure hulga üle (palju 

erinevaid asutusi ja ameteid, kes paluvad igaüks eraldi esitada andmeid tootmise kohta) ning 

ametkondade usaldamatus põllumajandusettevõtjate suhtes (PRIA-le olulisem kontroll kui 

tootjate nõustamine). 

 

Samuti tegi nii loomakasvatajaid kui taimekasvatajaid ärevaks saarel kasvav rendimaade 

osakaalu kasv (nt metsafirmad, kes ostnud maad kokku ja annavad rendile kehvadel tingimustel 

(nt toetuse jätavad endale)). Loomakasvatajad tõid välja, et kohaliku tooraine kasutamist 

eelkõige eratarbijate hulgas mõjutab suuresti ka suur ulukiliha kättesaadavus saarel, mis aga 

üheselt ei kajastu ametlikus statistikas.  

 

2.3.2 Hiiumaa põllumajandustoodangu turg  

Hiiumaa põllumajandustootjate turuks on eelkõige Eesti (77% ehk 27 vastust 25-st), seejärel 

Hiiumaa (69%). Eksportijate peamiseks tootmisvaldkonnaks on maheveisekasvatus (7 vastajat, 

kes kõik üle 100 ha suuruse põllumajandusmaaga). Lisaks on eksportijateks 2 

teraviljakasvatusega tegelevat tootjat, 1 marja- ja puuviljakasvatusega tegelev töötleja ning 1 

mahemesindusega tegelev ettevõtja. Juur- ja köögiviljad ning ka marjad turustatakse peamiselt 

saarel.  

 
Joonis 6. Hiiumaa põllumajandustootjate turgude jaotus (n=35, % vastajatest, mitme valiku 

võimalus) 
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Võrreldes 2011. aasta uuringuga on saarel kohapeal turustamine pea kahekordistunud (2011. 

aastal oli Hiiumaa turu osakaal 36%). Suuremaks muutuseks on ka nt kogu piimatoodangu 

turustamine otse töötlejale, Saaremaa Piimatööstusele. 

 

2.3.2. Turustuskanalid täna ja 5 aasta pärast 

Tänaseid turustuskanaleid (joonis 7) iseloomustab peamiselt otse tööstusele/töötlejale müük 

(21 vastajat 35-st), otse talust kliendile müük ning seejärel kauba ise kliendile koju viimine. 

Peamistes turustuskanalites võrreldes 2011. aastaga suuri muudatusi toimunud ei ole. Uue 

kanalina on lisandunud online-müük, mida täna kasutab alla 10 tootja (peamiselt töötlejad). 

Samuti ei nähtud sellele turustuskanalile tulevikus olulist kasvu. Nagu ka 10 aasta eest, 

moodustavad kõige väiksema osakaalu turustamine koolidele ja lasteaedadele ning haiglatele 

ja hooldekodudele. Viimase kümnendiga on oluliselt kasvanud turustamine otse erasektori 

toitlustusasutustele, mis veel 2011. aastal oli võrdselt hoolekande ja haridusasutustega 4% 

tasemel.  

 
Joonis 7. Turustuskanalid täna ja 5 aasta pärast (n= 35, mitme valiku võimalus) 

 

Tuleviku ehk viie aasta perspektiivis nähti jätkuvalt suurimat otse tööstusele/töötlejale müügi 

osakaalu (19 vastajat 35-st), kasvu sooviti ka otse talust müügile. Suurima kasvuootusega on 

avaliku sektori tarbimisüksustele turustamine (koolid/lasteaiad, samuti haigla ja hooldekodu). 

Kahekordne kasv on ette nähtud ka tootjate ühingu/seltsi/liidu kaudu müügile.  
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Kuigi oma toodangu saarel turustamist ning kohaliku toidu osakaalu peeti väga oluliseks, siis 

vestlustes tootjatega toodi välja (nii nagu ka esialgses uuringus), et tootjate huvi on keskenduda 

tootmisele mitte niivõrd turustamisele, ehk on selge ootus vahelülile kokkuostja, töötleja või 

ühistu näol, kes tooraine turustamise enda kanda võtaks. Samal ajal küsimusele kuidas 

põllumajandussaaduste turustamist saarel korraldada (joonis 8) tõi 71% välja online-

müügikanaleid, seejärel tootjalt otse ostmist 66% ning kogukonnapõhist tegevust (nt OTT, 

taluturg vms) 63% vastajatest. Kõige vähem (37%) toodi selle küsimuse vastusena välja 

kokkuostu ja turustamist ühistu kaudu, mida samal ajal ei toetanud ka 26% vastajatest ning 

37% ei osanud vastata või polnud sellele mõelnud. Vastustest joonistub välja tootjate ootus 

mitmekesiste turustusvalikute järel, samas eelistatakse lahendusi, millesse pühendumine ja 

panustamine võib ajas erineda ja sõltuda konkreetse hetke võimalustest (online, kogukondlik), 

kui seevastu ühistuline tegevus eeldab suuremat, sh rahalist panust ja kohustusi. 

 
Joonis 8. Põllumajandussaaduste turustamise korraldamine tootjate hinnangul (n=35) 

 

2.6. Kohaliku toidu tarbimist mõjutavad tegurid 

Tarbimisüksuste tänastes ostukanalites (joonis 9) domineerivad jaekauplused ja 

hulgikaubandus. Kui täna kasutavad kõik vastanud kauba saamiseks kauplust, siis tulevikus 

soovib kauplust kasutada 78% vastanutest. Samal ajal täna 84% tarbimisüksuse poolt kasutatav 

hulgikaubandusest ostmisele nähakse ka tulevikus kasvu 89%-le. Samuti 84% vastanutest 

ütles, et käivad ise talus kaubal järgi, tulevikus eelistab seda teha 67% tarbimisüksustest. Sama 

ajal kui täna kasutab 47% tarbimisüksustest rohkemal või vähemalt määral otse talust ostmist 

nii, et toob talu kauba ise tarbimiskohta kohale, siis tulevikus soovitakse otse tootjalt ostmist 
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koos tarnega suisa 94% vastanute poolt. Samuti soovitakse tootjate ühistu/liidu kaudu (nt OTT) 

ostmise rohkem kui kahekordset kasvu tänaselt 32%-lt 78%-le. Vastajatest 47% kasutab täna 

otse tööstuselt/töötlejalt hankimist ning tulevikus soovib seda teha 94%, vastajate osakaal on 

sama ka turul kui tänasel ja tuleviku ostukanalil. E-poodi tänase ostukohana mainib 53% 

vastajatest ning tulevikus näeb selle kasutust 72% tarbimisüksustest. 

 

Joonis 9. Tarbimisüksuste ostukanalid täna (n=19) ja tulevikus (n=18) 

 

Tarbimisüksusi eraldi vaadeldes tõid haridusasutustest 6 vastajat tänase peamise (joonis 10) 

ostukanalina välja kaupluse (valdavalt Hiiumaa Coopist tellimused ja kohaletoomisega), sellele 

järgneb hulgikaubandus (2 vastajat esimese eelistusena ning 4 vastajat teise eelistusena).  

 
Joonis 10. Haridusasutuste ostukanalite eelistused täna (n=8) 

 

Toorainet otse talust ostab täna teise eelistusena 1 haridusasutus ning kolmanda eelistusena 3 

haridusasutust. Kolmanda eelistusena toovad 3 kooli/lasteaeda välja ka otse tööstuselt/töötlejalt 
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ostmise, mis on võrreldes 2011. aastaga teinud küll mõningase tõusu, kuid kohale toomisega 

kauplus/hulgimüük on säilinud siiski peamise ostukanalina. 

 

Tulevikuperspektiivis nägid haridusasutused (joonis 11) oluliselt kohalikelt tootjatelt, tootjate 

ühistult või töötlejatelt otse ostmise osakaalu kasvu ning vastavalt hulgi ja jaekaubanduse 

vähenemist. Tegemist on olulise hoiakute muutusega võrreldes 2011. aastaga, mil ka 

viieaastases vaates säilis kauplusest ostmise osakaal samas väärtuses (22%) kui uuringu 

toimumise ajahetkel. Samuti ei nähtud tollal otse tootjalt/töötlejalt ostmise eelistamise kasvu. 

 
Joonis 11. Haridusasutuste ostukanalite eelistused tulevikus (n=7) 

 

Nii nagu 2011. aastal on toitlustusettevõtete ostukanalid ka täna mitmekesisemad: 

hulgikaubandusele ja kauplusele järgnevad nii otse töötstuselt/töötlejalt ostmine kui otse talust 

(ise järel käies) ostmine. Toitlustusettevõtjate puhul joonistub välja ka e-poodide kasutus ning 

kõige vähem turult ostlemine.  

Tulevikus soovivad toitlustusasutused veelgi enam osta toorainet (joonis 12) otse 

tööstuselt/töötlejalt ja otse talust nii, et tootja toob kauba tarbimiskohta ise kohale. Oluliselt 

nähakse kaupluse ja hulgikaubanduse osakaalu vähenemist. Täiendava ostukanalina tuleb 

eelistustesse ka nii tootjate ühistu/seltsingu/liidu (nt OTT) kaudu ostmine ning mõningal 

määral ka otse talust ise järel käimine ja turult ostlemise võimalus.  
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Joonis 12. Toitlustajate ostukanalid tulevikus (n=11) 

 

2.6.1 Kaupluste, turgude ja hooajalaatade eelised tarbimisüksuste hinnangul 

Tarbimisüksustel paluti etteantud tegurite hulgast välja tuua kauplusest ostmise eelised (joonis 

13). Enim mõjutavaks teguriks peeti stabiilset kvaliteeti (85% vastanutest) ning suurema 

koguse korral kauba kohaletoomist (85%), mida pidasid väga oluliseks kõik erasektori 

toitlustusasutused. Järgmisena on 65% vastajatest väga olulisena välja toonud nii operatiivse 

kauba juurde ostmise võimaluse kui ka suuremate koguste ette tellimise võimaluse. 60% 

tarbimisüksustest peab väga oluliseks ka häid hinnapakkumisi seoses lepinguliste 

suhete/kliendikaardiga.  

Kõige vähem olulise tegurina toovad 40% tarbimisüksustest välja nii mittekohaliku kauba 

soodsama hinna kui ka, et tooteid saab osta pestult, külmutatult või eeltöödeldult. Viimast 

peavad vähem oluliseks erasektori toitlustusasutused (6 toitlustajat 10st), samal ajal 

haridusasutuste hulgas peavad pestult, külmutatult või eeltöödeldult toodete ostmist 

väheoluliseks 2, oluliseks 4 ja väga oluliseks 2 asutust. 

Võrreldes 2011. aastaga on üldiselt kaupluse eelistust mõjutavad tegurid jäänud samaks. 

Eelmise uuringuga võrreldes, mil tegurite olulisus jagunes küllaltki tasavägiselt, on sel korral 

oluliseks muutuseks mittekohaliku kauba soodsama hinnaga kättesaadavuse olulisuse 

vähenemine, sh kaks erasektori toitlustusettevõtet tõid selle teguri välja kui “ei ole oluline”.  

Haridusasutuste poolt toodi kaupluste eelistamisel välja veel: asutuse läheduses asumist, kiiret 

ja professionaalset teenindust ning laia tootevalikut ühest kohast. Toitlustusettevõtted tõid 

lisaks nelja vastaja poolt esile tellimuse mugavust (kõik kaubad ühest kohast, lepinguline 

arveldamine ning tellimuste tarne), samuti peeti oluliseks hinda ja kvaliteeti. 
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Joonis 13. Kaupluse eelistamise põhjused era- ja avaliku sektori asutustes (n=20, % 

vastanutest) 

 

Küsimusele, et millistel tingimusel eelistaksid tarbimisüksused peamise ostukohana turgu või 

hooajalist laata, tõid haridusasutused välja arve alusel tasumise võimalust (2 vastajat) ning 

kauba saadavust (2 vastajat) ja hinda. Üks vastaja tõi välja, et juhul kui turg oleks asutuse 

vahetus läheduses ning üks asutus pidas oluliseks eelduseks sobivaid hoiustamise tingimusi. 3 

vastajat ei oska vastata ning 2 ei eelista turgu/hooajalist laata üldse. 

Toitlustusettevõtted eelistaksid turgu/hooajalist laata piisava kvaliteetse valiku olemasolul (5 

vastajat), samuti 2 vastajat pidasid oluliseks soodsamat hinda ning üks vastaja turu asukohta 

ning tegutsemise järjepidevust. 3 vastajat ei osanud eeliseid välja tuua ning üks vastaja tõi välja, 

et tema ettevõte on selleks liiga suur ja eeldaks eraldi inimest, kes turul käiks. 

 

2.6.2 Otse tootjalt tarbijale süsteemi rakendamine  

Uuriti ka Hiiumaa põllumajandustootjate huvi Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) võrgustikus 

osalemise vastu. Nagu jooniselt 14 näeb, jagunesid arvamused järgnevalt: veidi suurem osa ehk 

57% vastajatest OTT võrgustiku vastu huvi ei tundnud, 3% ei osanud vastata ning 40% olid 

positiivselt meelestatud. Täiendavalt toodi välja, et on huvitatud kui “aeg ja logistika sobib”, 

oluliseks peeti asukohta ning ka miinimumtellimuse olemasolu. Üks vastaja tõi välja ka 
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nägemuse nn OTT kullerist: “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.” 

 

Joonis 14. Tootjate huvi Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) võrgustikus osalemise vastu (n=35) 

 

2.6.3 E-poes turustamine täna ja tulevikus 

Tootjate hinnangul tuleks põllumajandussaadusi turustada peamiselt online-müügikanaleid 

kasutades (joonis 8, lk 21). Samal ajal täna müüb oma toodangut veebikanalites alla 10 tootja 

(peamiselt töötlejad), samuti ei nähtud sellele turustuskanalile enda toodangu turustamisel 

olulist kasvu (joonis 7, lk 20).  

Täna kasutusel olevatest online-müügi kanalitest on peamiseks sotsiaalmeedia kanalid ja oma 

kaubaringi tellimusvorm. Eraldi toodi välja Hiiumaa Coop’i ning Hiiumaine toit e-poode ning 

üks tootja tõi välja, et tema ise online-kanaleid ei kasuta, kuid aitab sotsiaalmeedias reklaamida 

kokkuostjat, kellele tema oma tooraine müüb. 

 

2.4. Hiiumaa suuremad tarbimisüksused  

Nagu 2011. aasta uuringus, nii ka sel korral oli suuremate tarbimisüksuste valimis Hiiumaa 

koolid ja lasteaiad, haigla ja hooldekodu ning suurimad toitlustusettevõtted (kohvikud ja 

restoranid). Tarbimisüksuste suuruse määratlemiseks paluti välja tuua keskmine toitlustatavate 

arv eraldi kuude lõikes. 
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Joonis 15. Tarbimisüksuste keskmine toitlustajate arv kuus (eraldi erasektor ja avalik sektor) 

 

Nagu ülaltoodud joonistest (joonis 15) selgelt välja joonistub, iseloomustab Hiiumaa turgu 

tugevalt hooajalisus. Haridusasutuste puhul mõjutavad tarbimismahte selgelt nii koolivaheajad 

kui sügis-talvised haiguspuhangud. Avaliku sektori väljakutseks kohaliku tooraine 

kättesaadavusel on selle kättesaadavus hooajavälisel ajal, eelkõige köögivili, puuvili ja marjad.  

Kuigi erasektoris on viimastel aastatel aastaringsete toitlustusasutuste hulk kasvanud, siis 

suvise kõrghooaja tipu ning sügis-kevadise madalhooaja mahud erinevad viie kuni 

seitsmekordselt. Seda pilti mõjutavad veel lühiajalised suvised toitlustajad, kes antud uuringu 

valimisse hõlmatud ei olnud.  

Võrreldes 2011. aastaga on toitlustajate kliendibaasi üldiseloomustus säilinud sarnane ehk 

hooajaliselt kontrastne, kuid positiivseks muutuseks on erasektori  sügisest kevadeni kestva 

madalhooaja klientide arvu mõningane kasv. Kümne aasta eest küündis kõige vaiksematel 

kuudel jaanuarist kuni märtsini toitlustatavate arv ettevõtetes kokku kõigest 1000 inimeseni, 

mis on neli korda väiksem seekordsetest andmetest.  

 

2.4.1. Omavalitsuse hallatavate asutuste ja sihtasutuste tarbimisüksuste profiil 

Võrreldes eelmise uuringuga on Hiiumaal muutunud kohalike omavalitsuste korraldus - viiest 

vallast on Hiiumaal saanud üks kogu maakonda hõlmav vald. Hiiumaa valla hallatavate 

asutuste hulgas on kokku 6 lasteaeda ja 6 põhikooli, sh ühe põhikooli köök teenindab ka 
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riigigümnaasiumit ning ühel lasteaial puudub oma köök ja toidukorrad valmistab läheduses 

asuv kooli köök. Käesoleva uuringu küsimustikule vastas 10 haridusasutust 12-st. 

Lisaks hõlmas valim ka saare suurimat avaliku sektori hoolekandeasutust SA Hiiu maakonna 

hooldekeskus Tohvri ning SA Hiiumaa Haigla. Mõlemad vastasid samuti küsitlusele.  

 

Valdavalt on asutustes menüüde koostamine koka ülesanne, suuremates hallatavates asutustes 

majandusjuhataja/toitlustusjuhiga koostöös. Kui varasemalt on koolide ja lasteaedade 

toitlustuse kvaliteedi ja kohaliku tooraine kasutusega tegeletud projektipõhiselt (nt Hiidlaste 

Koostöökogu projekt “Sirguvad köögisellid”), siis ühendvalla tekkimise järgselt on Hiiumaa 

vallavalitsus võtnud eraldi tähelepanu alla kohaliku tooraine tarbimise Hiiumaa koolides ja 

lasteaedades. Selleks on vallavalitsuse koosseisu loodud eraldi terviseedendusega tegelev 

ametikoht. 2018. aastal kaardistas Hiiumaa vald esmakordselt haridusasutustes kasutatavate 

toiduainete kogused (2019. aastal mahetoidu kogused ja pakkujad), sh eraldi kohaliku tooraine 

osakaalu. Samuti sõlmiti HTÜ-ga (Coop) kokkulepe, et kuna haridusasutused tellivad suurema 

osa toidu neilt, komplekteerivad nad esmalt kohaliku tooraine ja seejärel mujal kasvatatud 

tooraine.  

Aastal 2019 tellis Hiiumaa tervisenõukogu lasteasutustele spetsialiseerunud toitumisnõustajalt 

kõikide valla haridusasutuste menüüde analüüsi – kas menüüd vastavad sotsiaalministri 

määrusele nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“. 

Analüüsist selgus, mis vajab arendamist ja parandamist, et asutustes pakutav toit oleks tervist 

toetav ehk tasakaalus ja mitmekesine. Analüüsid koos nõuannetega jäid asutuste endi 

töödokumentideks. Analüüsile järgnes haridusasutuste köögipersonali kohapealne nõustamine 

aastal 2020 - kuidas likvideerida analüüsist välja tulnud probleemid. Samuti jagati nippe, 

kuidas valmistada toitu selliselt, et valmistamise käigus ei kaotaks roog liigselt mikrotoitaineid 

ning milliseid tooraineid toidu valmistamisel kasutada. Käesoleval 2021. aastal koostas 

toitumisnõustaja kõikidele köökidele (v.a kaks asutust, kes ei osalenud nii selles uuringus kui 

ka valla tegevuses) spetsiaalselt kohandatud menüüd, mis arvestavad konkreetse köögi 

võimalustega (sisseseaded), aga ka rahaliste vahenditega. Siinkohal on oluline välja tuua, et 

uued menüüd võtavad juba arvesse Sotsiaalministeeriumis ettevalmistamisel olevat uut 

määrust, millega on tulemas järgmised olulised muudatused. 

Lisaks tõi valla terviseedenduse spetsialist välja, et vallal on plaan kutsuda ellu kokkade 

võrgustik, mida ei ole kahjuks pandeemia tõttu alates eelmisest aastast teha saanud. Võrgustiku 

eesmärgiks on kokkade toetamine jagades häid praktikaid, muresid ning andes teada, kus 

jäävad hätta või milliseid oskusi arendada soovivad. 
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Hiiumaa valla lasteaedades on kõigis kolm toidukorda. Alates 1. jaanuarist 2020 on toidupäeva 

raha arvestatud kohatasu sisse ning lapsevanem on vabastatud toiduraha maksmisest välja 

arvatud juhul, kui lapsevanem ei ole teavitanud lasteaeda lapse puudumisest vastavalt lasteaia 

kodukorrale. Toiduraha maksumus kaetakse Hiiumaa valla eelarvest. Kui lapsevanem jätab 

teatamata lapse puudumisest, tuleb tal maksta 1,50 eurot toiduraha puudutud päeva eest. 

Tegelik toidukulu on kuude ja lasteaedade lõikes erinev ning suuresti sõltuv laste arvust (nt 

maakonna suurima lasteaia, Kärdla lasteaia käesoleva aasta maikuu päevamaksumus 1,28 eurot 

ja juulikuu päeva maksumus 1,94 eurot). 

Hiiumaa valla koolides on 2-3 toidukorda (neljal koolil 3 toidukorda: hommik, lõuna ja oode 

ning kahel koolil 2 toidukorda: puudub oode). Koolitoidu katteks on riigieelarves ettenähtud 1 

euro koolipäeva kohta ning põhitoidukordade eest lapsevanem tasuma ei pea (erandiks oode 

kahes koolis).  

SA Hiiu maakonna hooldekeskus Tohvri toidukordade (4 korda päevas) maksumuse katavad 

hooldekodu kliendid, mis sisaldub kohatasus. Hooldekodul on oma personal ja kaasaegne 

köök. SA Hiiumaa Haigla tegeleb samuti toitlustamisega ise ning kulud katab Haigekassa 

üldrahastus haiglale. Mõlemas asutuses sõltub menüü suuresti klientidest/patsientidest ja nende 

vajadustest eridieetideks.  

 

Kümne aasta eest läbi viidud uuringus peeti oluliseks välja tuua haridusasutuste kokkade ealine 

jaotus, samuti töökogemus. Antud uuringut ettevalmistades ja vesteldes haridusasutuste juhtide 

ja vallavalitsuse spetsialistidega, toodi kokkade motiveerituse ja asendamise väljakutsena esile 

palga konkurentsivõimet ning vajadust korrigeerida kasvavate ootustega kokkade palkasid. 

Seost kokkade vanuse ja töökogemuse ning avatust muutustele oluliseks ei peetud. Viimase 10 

aastaga on haridusasutuste köögipersonalis siiski toimunud mitmeid muutusi, suurimaks 

kindlasti Käina kooli ja lasteaia köökide ühendamine, lisaks on personalimuudatusi olnud viies 

asutuses, viimane lisandus veel käesoleva uuringu läbiviimise ajal. 

 

2.4.2 Eraettevõtete tarbimisüksuste profiil 

Hiiumaa Turismiinfokeskuse andmetel on 2021. aastal saarel tegutsevaid toitlustuskohti 46, 

neist aastaringselt pakuvad toitlustust 24. Käesoleva aasta suvehooajal alustas neist tegevuvust 

suisa 14. Suurimat mõju omavad aastaringselt tegutsevad ettevõtted, sestap sai uuringu valimis 

keskendutud 2020. aastal tegutsenud 15-le suurimale toitlustusettevõttele, kellest vastas 10. 
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Toitlustusettevõtjate sõnul on suurimaks väljakutseks aastaringse kvaliteetse personali 

leidmine ja hoidmine (suvise kõrghooaja suurenenud nõudlus ja konkurents ning madalhooaja 

kuluefektiivne majandamine). Suur osa suvise kõrghooaja (köögi)personalist, eelkõige 

kokkadest, tuuakse saarele mandrilt, sagedasti on samad inimesed mitmendat hooaega. 

Aastaringselt tegutsevad ettevõtted on valdavalt leidnud endale kokad, kes on ettevõttes 

tegutsenud rohkem kui paar aastat. Suurem tööjõu iga-aastane muutus on teenindava personali 

hulgas. 

 

2.5. Tarbimisüksuste põllumajandussaaduste tarbimise kogused aastas ja kohaliku toidu 

osakaal  

Haridusasutustes kasutatavate põllumajandussaadustest valdava mahu moodustab kartul, 

järgnevad erinevad köögiviljad (porgand, peet). Täpsem ülevaade on esitatud tabelis 4, kus 

Hiiumaa vallavalitsus on kokku arvestanud  kogused tooraine gruppide kaupa Hiiumaa 

haridusasutuste poole esitatud andmete põhjal (tabelis ei kajastu kahe haridusasutuse andmed, 

kes ei osalenud ka käesolevas uuringus).  

 

Tabel 4. Haridusasutustes kasutatava tooraine aastased kogused 2020 (Allikas: Hiiumaa 

vallavalitsus) 

Tooraine Kogus Ühik 
Sibul 158 kg 
Küüslauk 10 kg 
Värske kurk 6 kg 
Tomat 16.5 kg 
Kartul 4566 kg 
Porgand 543 kg 
Peet 331.5 kg 
Suvikõrvits 3.3 kg 
Kõrvits 159 kg 
Kapsas 61 kg 
Kaalikas 139 kg 
Õun 266 kg 
Pirn 6 kg 
Ploom 1 kg 
Rabarber 25 kg 

Marjad (pampel, pohl, punanesõstar, 
astelpaju, maasikad, mustikad) 55.7 kg 
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Kala (haug, räim, lest) 151.5 kg 
Maks/pasteet 16.5 kg 
Supikogu 13 kg 
Ristluutükk 12.15 kg 
Veiseliha/hakkliha ( Hiiumaa) 397.7 kg 
Hiiumaine grillvorst 345.5 kg 
Pagaritooted 315 Pätsi 
Mahl 1259 Liitrit 
Piim 390 Liitrit 
Maitsetaimed (piparmünt, nurmenukk, till, 
petersell jne) 19.5 Kg 
Mesi 1.5 Kg 
 

Tarbimisüksustel paluti anda hinnang, kui suur osa nende kasutatavast toorainest on pärit 

Hiiumaalt (Lisa 1 tabel 1). Kõige enam kasutatakse tarbimisüksuste puhul hiiumaiseid 

pagaritooteid: 7-s tarbimisüksuses, sh 6 haridusasutuses 91-100% ulatuses, kahes 

tarbimisüksuses 81-90% ulatuses ning kolmes tarbimisüksuses 71-80% ulatuses. Pagaritoodete 

juures tõi üks toitlustusettevõtja välja ootuse suuremaks koostööks kohaliku tootjaga retseptide 

väljatöötamisel, et tooted sobituks paremini menüüdesse. Järgmise enim kasutatava kohaliku 

toorainena tõid 5 tarbimisüksust (sh 2 haridusasutust) välja, et kasutavad 91-100% ulatuses 

Hiiumaa veiseliha, 5 tarbimisüksust (sh 1 haridusasutus) kasutab kohalikku veiseliha 81-90% 

ulatuses ning 1 haridusasutus kasutab 61-70% ulatuses. Hiiumaa mett kasutab 91-100% 

ulatuses 4 tarbimisüksust, sh 2 haridusasutust ning 81-90% ulatuses kolm tarbimisüksust, sh 1 

haridusasutus. Vastustest tuleb esile ka ulukiliha, mida 91-100% ulatuses kasutab 3 

toitlustusettevõtet ja 81-90% ulatuses 2 toitlustusettevõtet. Kohalikku kala kasutab 2 toitlustajat 

91-10% ulatuses, 3 tarbimisüksust, sh 1 haridusasutus 81-90% ulatuses, samal ajal 4 

tarbimisüksuses, sh 3 haridusasutuses on kohaliku kala osakaal 0-10%.  

 

Jättes kõrvale toorained, mida Hiiumaa päritolu seni teadaolevalt saada ei ole, moodustavad 

kõige väiksema osakaalu kasutatavast kohalikust toorainest kartul (10 tarbimisüksust, sh 5 

haridusasutust 0-10% ulatuses ning 5 tarbimisüksust, sh 1 haridusasutus 11-20% ulatuses) ja 

köögiviljad (7 tarbimisüksust, sh 4 haridusasutust 0-10% ulatuses ja 7 tarbimisüksust, sh 4 

haridusasutust 11-20% ulatuses). Kartuli ja köögivilja vähese kasutuse puhul tõid 

tarbimisüksused välja kohaliku tooraine kättesaadavuse vähest mahtu. Katmikala saaduseid 

(kasvuhoone saaduseid) kasutab 8 tarbimisüksust, sh 6 haridusasutust 0-10% ulatuses ning 5 

tarbimisüksust, sh 2 haridusasutust 11-20% ulatuses. Kohalik lambaliha moodustab 12 
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tarbimisüksuse, sh 6 haridusasutuse kasutatavast tooraine mahust 0-10%, samal ajal 2 

erasektori toitlustajat kasutab kohalikku lambaliha 91-100% ulatuses ning 2 toitlustajat 81-90% 

ulatuses kogu tooraine mahust. 
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3. TURUTÕKKED KOHALIKU TOIDU REALISEERIMISEL  

 

3.1 Turutõkked tootjate arvates 

71% Hiiumaa põllumajandustootjate hinnangul on peamiseks takistuseks kohalikul turul 

toodete realiseerimisel ajamahukus (22 vastajat 35-st), samuti materiaalsete ressursside 

vähesus investeeringute tegemisel (57% ehk 20 vastanut 35-st) ja 54% (19 vastajat 35-st) tõi 

välja ranged/keerulised toiduohutuse nõuded ning rahuldava kokkuostu süsteemi puudumise 

(joonis 16). 

Võrdluses 2011. aasta uuringuga, peeti peamiseks takistuseks rahuldava kokkuostu süsteemi 

puudumist (24%) ning ühistegevuse puudumist, mis tagaks nõutavad kogused ja kvaliteedi 

(20%), kuid materiaalsete ressursside ebapiisavust tõi välja vaid 11% ning rangeid 

toiduohutuse nõudeid vaid 10% vastanutest.  

Konkurentsi kohalikul turul omavahel ei tunnetata, pigem toodi vestlustes välja, et tooraine 

kohalikul turul realiseerimist mõjutab saareelanike madalamast ostujõust tulenevalt 

jaekaubanduses pakutavate mittekohalike soodsamate toodete lai valik. Samuti hoolimata 

toidutöötlejate arvu kasvust viimase 10 aastaga, tõid tootjad välja ebapiisava kohaliku tooraine 

kasutamise saarel tegutseva töötleva tööstuse poolt, pidades silmas eelkõige Hiiumaa Köök ja 

Pagari vähest kohaliku tooraine kasutamist.  

 

 
Joonis 16. Peamised takistused oma põllumajandustoodete realiseerimisel kohalikul turul 

(n=35) 
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Tootjatel paluti hinnata, mis on nende arvates tarbija jaoks kohaliku toidu, sh mahetoidu 

kättesaadavuse kitsaskohaks (joonis 17). Peamisena toodi välja kallist hinda (46%) ning vähest 

teadlikkust kohalike tootjate ja nende kontaktide osas (43%). Oluliseks kitsaskohaks peeti ka 

sobivate koguste kättesaadavust (34%) ning keerulist hooajaliste toodete kättesaadavust (31%). 

Kõige vähem mõjutab tootjate hinnangul tarbija kohaliku toidu kättesaadavust sobiv pakendite 

suurus (6%) ning tellimise ajamahukus (9%). Samuti 9% vastajatest leidis, et kitsaskohti ei ole. 

 
Joonis 17. Tootjate arvates tarbija jaoks kohaliku Hiiumaa toidu (sh mahetoidu) 

kättesaadavuse kitsaskohad (n=35, % vastajatest, võimalik valida mitu varianti) 
 

3.2 Turutõkked tarbimisüksuste arvates  

Haridusasutuste arvates on kohaliku tooraine kättesaadavuse peamisteks kitsaskohtadeks 

(joonis 18) hooajaliste toodete keeruline kättesaadavus (67%), kohalike tarnijate/tootjate 

vähesus (67%) ja samuti toodi välja asutusesisesed lahkhelid, et ei soovita kohalikku eelistada 

(67%). 

Kui 2011. aastal peeti suurimaks probleemiks (ligi 80% vastanutest) rangeid toiduohutuse 

nõudeid ja rahuldava kokkuostusüsteemi puudumist (veidi üle 70% vastanutest), siis 

käesolevas uuringus jäid antud kitsaskohad vähemoluliseks. Kümne aasta eest toodi olulise 

kitsaskohana välja ka kohaliku tooraine kõrget hinda, mis tõstatub esile ka täna, kuid veidi alla 

35% vastanute poolt. 
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Joonis 18. Kohaliku Hiiumaa tooraine kättesaadavuse kitsaskohad haridusasutuste arvates 

(n=10, % vastajatest)  

 

Ka toitlustajate (nii erasektor kui ka hooldekodu ja haigla) hinnangul on kohaliku tooraine 

peamiseks kitsaskohaks hooajaliste toodete kättesaadavus (82%) ning kohalike 

tarnijate/tootjate vähesus (82%) ja sobivate koguste raske kättesaadavus Hiiumaa tootjatelt 

(73%). Üle poole vastanust tõi esile siiski ka kohaliku põllumajandustoodangu kõrgemat hinda. 

Täpsem ülevaade on toodud joonisel 19. 2011. aasta uuring toitlustajate hinnanguid turutõrgete 

osas ei kajasta. 

 
Joonis 19. Kohaliku Hiiumaa tooraine kättesaadavuse kitsaskohad toitlustajate arvates (n=10, 

% vastajatest)  
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Küsitluses paluti tarbimisüksustel ka täpsustada, et milliseid põllumajandustooteid sooviksid 

nad kohalikelt tootjatelt osta, aga mis täna ei ole kättesaadavad. Haridusasutuste vastustest tuli 

esile, et kuigi täna juba pooled asutused kasutavad kohalikku kartulit ja köögivilja, siis 

soovivad seda teha ka need, kes veel ei tarbi. Kõige rohkem soovitakse aga osta aiandussaadusi, 

sh katmikala saadusi ning puuvilju, niisamuti hoidiseid ja püreesid. Veel tuuakse välja jahud, 

helbed ja muud kuivained. Kui 2011. aastal tarbisid mitmed haridusasutused kohalikku piima 

ja piimatooteid, siis tulenevalt piimatootjate hulga vähenemise ning kogu toodangu Saaremaa 

Piimatööstusele turustamisele tuleb esile ka ootus osta kohalikku piima ja piimatooteid. Samuti 

puudub saarel sea- ja linnuliha tootmine, mida soovitakse kohalikelt tootjatelt osta. 

Toitlustajate puhul tuleb lisaks eelmainitule esile veel seemned, kuivatatud/marjad/puuviljad 

ning mahlad ja kanamunad. 
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4. MAHETOIT: tootmine, tarbimine, perspektiiv 

 

Kui möödunud 2020. aastal mahepõllumajandusmaa pind esimest korda Eesti mahetootmise 

ajaloos vähenes, mitte ei suurenenud, siis seevastu mahetoidu müük suureneb iga-aastaselt. 

(Vetemaa et al  2021) 

Euroopa Komisjon on kinnitanud Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise arendamise 

tegevuskava, mille eesmärk on edendada mahepõllumajanduslike toodete tootmist ja tarbimist 

ning saavutada 2030. aastaks eesmärk, et mahepõllumajandusliku põllumajandusmaa osakaal 

saaks olema 25% kogu põllumajandusmaast. Tegevuskavas on esitatud mitu meedet, mille 

eesmärk on suurendada nõudlust, säilitada tarbijate usaldus ja tuua mahetoit kodanikele 

lähemale. See hõlmab mahetootmisega seotud teavitustegevusi ja mahetoodete tarbimise 

edendamist, sh läbi avaliku sektori toiduhangete (kus on kavas sätestada mahetoidu 

minimaalne nõutav osakaal) ja Euroopa Liidu koolikava raames. EL teavitus- ja 

müügiedendusmeetme eelarvest on plaanitud ligi kolmandik ehk 49 mln € suunata mahetoidu 

propageerimiseks. Meetmete abil püütakse ka ennetada pettusi, suurendada tarbijate usaldust, 

parandada mahetoodete jälgitavust jms. (Vetemaa et al 2021) 

 

4.1 Mahetoidu tervislikkusest  

Kui kohaliku toidu tervislikkust on uurimuse autorite teadmisel vähem uuritud, siis kitsamalt 

mahetoit ning selle mõju tervisele on viimastel aastatel saanud paljude rahvusvaheliste 

uuringute tähelepanu. Seni kõige laiaulatuslikumas mahetoidu tervislikkust käsitlenud 

uurimuses leidis kinnitust (Baranski et al 2014), et mahetoidus on kuni 60% rohkem olulisi 

antioksüdante kui tavatoidus. Mahe puu- ja köögivilja ning maheteraviljatoodete tarbimine 

tavatoidu asemel annab lisakoguse antioksüdante, mis on võrreldav päevas 1-2 portsjoni puu- 

ja köögiviljade söömisega. Lämmastikusisaldus oli mahetoodangus aga märkimisväärselt 

väiksem kui tavatoodangus: 10% vähem kogulämmastikku, 30% nitraate ja 87% nitritit. 

Taimekaitsevahendite jääkide leidumine tavatoodangus on neli korda tõenäolisem kui 

mahetoodangus. Mahetoidus leidub märkimisväärselt vähem ohtlikke raskmetalle (plii, 

kaadmium, elavhõbe), mille sisaldusele toidus on Euroopa Komisjon kehtestanud piirmäära. 

Nt kaadmiumi leiti mahetoodangus (eriti just teraviljades) keskmiselt 48% vähem kui 

tavatoodangus. (Baranski et al 2014) 

Mahetoidu mõju tervisele on eraldi käsitlenud mitmed rahvusvahelised uuringud. Näiteks 

PARSIFAL uuringus (Alfen et al 2006), kus osales üle 14 000 lapse 5 Euroopa riigist, võrreldi 
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biodünaamilist ja mahetoitu ning tavatoitu tarbivate laste terviseseisundit. Biodünaamilist ja 

mahetoitu tarbivatel lastel esines vähem allergiaid (astma) ning oli väiksem kehakaal kui 

tavatoidu tarbijatel.  

Hollandis läbiviidud KOALA uuring (Kummeling et al 2008 ja Rist et al 2007), kus osales 2 

700 imikut ja nende ema, tõi välja, et mahepiima ja -piimasaadusi tarbinud emade imikutel 

esines vähem nahahaigusi ja allergiaid ning et mahe piimatooteid tarbinud emadel leiti kõrgem 

CLA kontsentratsioon rinnapiimas. 

MoBa uuring Norras uuris mahetoidu tarbimist raseduse ajal. Maheköögivilja tarbimine 

vähendas riski preeklampsia tekkeks (Torjusen et al 2014) ja hüpospaadia esinemiseks 

(Brantsaeter et al 2015).             

Austraalia teadlaste (Vigar et al 2020) koostatud teadusuuringute ülevaates (35 vaatlus- ja 

kliinilist uuringut eri riikides) leiti märkimisväärseid seoseid mahetoidu tarbimise ja parema 

tervise vahel. Vaatlusuuringutes võrreldi mahetoitu regulaarselt tarbivate ja tavatoitu 

regulaarselt tarbivate inimeste tervist ning leiti märkimisväärseid seoseid mahetoidu ja parema 

tervise vahel. Neil, kes sõid rohkem mahetoitu, oli suurem viljakus, parem loote tervis, vähem 

allergiaid ja põletikke ning väiksem risk selliste raskete haiguste tekkeks, nagu vähk, 

südamehaigused ja insult. Kliinilised uuringud hõlmasid lühiajalisi toiduasendusi alates ühest 

mahetoorainest kuni kogu toidu asendamiseni mahetoiduga. Enamik uuringuid kestis vaid kaks 

nädalat ja peamised tervisetulemused märkimisväärselt ei erinenud. Siiski leiti, et mahetoidu 

tarbimise faasis vähenes oluliselt kokkupuude pestitsiididega.  

Barcelonas läbi viidud uuringus (Julvez et al 2021) analüüsiti seost mitmesuguste sünnieelsete 

ja lapsepõlveaegsete tingimuste ja kooliealiste laste neuropsühholoogilise arengu vahel. Leiti, 

et mahetoit on seotud paremate tulemustega probleemilahendamise ja lühiajalise mälu testides. 

Uuriti 6 riigi (Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Kreeka, Leedu ja Norra) 1298 6-11 aasta 

vanuse lapse andmeid. Vaadeldi 87 keskkonnategurit, millega laste emad puutusid kokku 

raseduse ajal (õhusaaste, liiklus, müra, mitmesugused kemikaalid ja elustiili tegurid) ning veel 

122 tegurit, millega lapsed ise kokku puutusid. Laste probleemilahendamise võime ja lühimälu 

üks olulisemaid positiivseid mõjutajaid oli mahetoidu suurem ja kiirtoidu vähesem tarbimine. 

Negatiivselt poolelt olid olulisemad tegurid veel kodu ülerahvastatus, siseõhu saastatus ja 

tubakasuits.  

Prantsusmaa internetipõhine vabatahtlike uuring (Baudry et al 2018) näitas, et inimesed, kes 

tarbisid pidevalt mahetoitu võrreldes mahetoidu mittesööjatega, esines 25% vähem 
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haigestumist teatavat tüüpi kasvajatesse. Mahetoidu eelistajatel täheldati haigestumise 

vähenemist järgmiselt: 86% mitte- Hodgkini lümfoomi, 76% muud lümfaatilised kasvajad ja 

34% menopausijärgsesse rinnavähki. Kohortuuringus osales 68 946 täiskasvanut, kellest 78% 

olid 40. eluaastates naised.  

4.2 Mahetootmine  

Kõige suurem on mahemaa osakaal juba aastaid olnud Hiiumaal, kus see moodustas umbes 

kaks kolmandikku kogu põllumajandusmaast. Mahepõllumajanduse registri andmetel 

(15.11.2021) on Hiiumaal 2021. aastal 14 135 ha mahemaad (lisaks veel 165 ha üleminekuajal) 

ja 112 mahetootjat. Võrreldes eelmise aastaga on mahemaa pind Hiiumaal kasvanud ca 1400 

ha.  

Maheteravilja kasvatatakse kokku 1142 ha-l (üleminekuajal on lisaks veel 28 ha), tatart 73 ha-

l rapsi ja rüpsi 364 ha-l. 

Püsikultuuridest kasvatatakse kõige enam mahedalt astelpaju 630 ha-l, õunapuu aedasid on 21 

ha, musta sõstart 3,2 ha ning väikestel pindadel vilja- ja marjapuude aedasid on kokku 1,63 ha. 

Kartulit kasvatatakse 2,31 ha-l, kikerhernest 3,4 ha ja läätse 2,2 ha. Maheköögivilja kasvupind 

on väga väike, alla hektari (0,77 ha).  

Maheloomakasvatuses tegeletakse kõige enam veise- ja lambakasvatusega. Maheveiseid on 

kokku 4522, sh 1666 lihaveise ammlehma ja 250 lüpsilehma. Mahelambaid on kokku 2258, 

kellest 1509 on üle 6 kuu vanused ning kitsi on 80. Mahe mesilasperesid on Hiiumaal 105 ja 

munakanu 368.  

 

Hiiumaa saarelistes oludes pidasid kohalikud põllumajandustootjad mahetootmisega 

jätkamiseks oluliseks uue EL eelarveperioodi toetuste puhul selget mahetootmise suuremat 

toetamist, vastasel juhul kaaluvad mitmed tänase mahetootmise lõpetamist. 

 

4.3 Mahetoit toitlustuses 

Euroopa Liidus puuduvad ühtsed nõuded mahetoitlustusele viitamiseks ja riikidel on võimalik 

kehtestada riigisisesed nõuded. Eesti nõuete järgi peavad mahetoitu pakkuvad 

toitlustusettevõtted olema sellest teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA). Selleks 

tuleb esitada vastav avaldus ja järgida mahepõllumajanduse nõudeid.  

Maaeluministeerium töötas Põhjamaade eeskujul välja mahetoitlustuse lihtsustatud nõuded, 

mis rakendusid 2017. a. Kolmeastmeline mahetoitlustuse märgistus näitab, et koguses või 
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hinnas arvutatud mahetooraine osakaal on kas 20–50%, 50–80% või 80–100%. (Vetemaa et al 

2021)  

2021. aasta novembri lõpu seisuga oli PTA-d mahetooraine kasutamisest teavitanud 60 

toitlustuskohta, kellest 41 on taotlenud õiguse kasutada toitlustuse ökomärki. Mahetooraine 

kasutamisele viitamise õigus on 40 haridusasutuse toitlustuskohal (Põllumajandus- ja 

Toiduameti Järelevalvesüsteem 2021). Mahetoitlustusest teavitanud koolide ja lasteaedade arv 

on viimastel aastatel hakanud suurenema, siin on headeks näideteks Tartu linn ja Võrumaa 

(Vetemaa et al 2021).  

Hiiumaal ei ole 2021. aasta lõpu seisuga ühtegi mahetoitlustusest teavitatud toitlustusasutust.  

 

Käesolevas uuringus küsisiti tarbimisüksustelt hiiumaise mahetoidu kättesaadavuse kitsaskohti 

(joonis 20). Ligi 55% haridusasutustest tõid peamisena välja kallist hinda ja vähe kohalikke 

mahetootjaid/tarnijaid. Järgnesid hooajaliste toodete keeruline kättesaadavus ja arvamus, et 

sobivaid koguseid on Hiiumaa mahetootjatelt raske saada (veidi üle 30% vastanutest). Üle 20% 

vastanutest toob esile veel ka kohaliku mahetooraine ebaühtlase kvaliteedi. Haridusasutuste 

hinnangul on kitsaskohaks veel asjaolu, et asutuste mahud on eraldi väikesed ja mahetootjatel 

ükshaaval tarnida ebamõistlik ja kallis, samuti puudub asutuste arvates tootjatel kauba 

kohaletoomiseks huvi.  

 
Joonis 20. Hiiumaa mahetoidu kättesaadavuse kitsaskohad haridusasutuste arvates (n=10, % 

vastajatest, võimalik valida mitu varianti) 

 

Ka toitlustajate hinnangul on hiiumaise mahetoidu peamiseks kitsaskohaks kallis hind, 

järgmisena toodi enam kui 30% vastanute poolt välja, et ei teata kohalikke tootjaid ja nende 
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kontakte. Mahetoidu kitsaskohana eristusid veel sobivate koguste raske kättesaadavus, 

mahetootja ei too kaupa kohale ning vähe kohalikke mahetootjaid/tarnijaid (joonis 21). 

Toitlustajate poolt toodi veel välja, et probleemiks ei ole kohaliku mahetooraine kvaliteet ega 

ka tarnijate huvi lepingut sõlmida, vaid kitsaskohana nähti kohati toodetelt puuduvat 

mahemärgistust. 

 
Joonis 21. Hiiumaa mahetoidu kättesaadavuse kitsaskohad toitlustajate arvates (n=10, % 

vastajatest, võimalik valida mitu varianti) 
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5. TOIDUJÄÄTMETE TEKKEMAHUD JA KÄITLEMINE  

 

Keskkonnaministeerium toob oma kodulehel välja, et toidujäätmete ja toidukaoga seotud 

keskkonna-, majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud on üha suurema tähelepanu all nii globaalselt, 

Euroopa Liidu tasandil kui ka Eestis. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul 

läheb igal aastal maailmas üks kolmandik kogu inimestele tarvitamiseks toodetud toidust 

raisku. Toiduraiskamisega kaasnevad kasvuhoonegaaside heide, tarbetu vee ja 

põllumajandusmaa kasutamine ning bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Vältides ja 

vähendades toiduraiskamist on võimalik vähendada toodetava toidu, kasutatava energia, vee, 

väetiste ja põllumajandusmaa hulka. Kaasneb kokkuhoid mitte ainult nimetatud ressurssidelt, 

aga ka toidu ja jäätmete transpordilt ning jäätmekäitluselt. (Keskkonnaministeerium, 2021) 

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel valmis toidujäätmete tekke vältimise kava, mis 

liidetakse hiljemalt 2022. aasta lõpuks valmiva riigi jäätmekavaga 2023+ perioodiks.   

 

Tänavu valminud ja avaldatud uuring „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas“ 

võttis fookusesse Eestis tekkiva toidujäätmete ja toidukao. Nende tekkepõhjuste uuring viidi 

läbi kõigis toidutarneahela etappides, sh kodumajapidamistes, toitlustuses, kaubanduses, 

toidutööstuses ja esmatootmises (põllumajandus ja kalakasvatus). Uuringu andmetel tekib 

Eestis aastas ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid. Ligi pool toidujäätmetest tekib 

kodumajapidamistes, 19% toidutööstuses, 14% esmatootmises, 12% kaubanduses ning 6% 

toitlustussektoris. Toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni aastas moodustab 

toidukadu ehk raisku läinud toit. Kõige rohkem läheb toitu raisku kodumajapidamistes, kõige 

vähem toidutööstuses. Kogu toidu tarneahelas raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 

164 miljonit eurot aastas. (Piirsalu et al 2021) 

Uuringu tulemuste põhjal tekib toitlustussektoris toidujäätmeid ligikaudu 11 000 tonni aastas, 

millest 75% tekib toitlustusettevõtetes (restoranid, kohvikud, pubid/baarid, sööklad jt), 22% 

haridusasutuste sööklates ning 3% tervishoiuasutustes. Võrreldes varasema uuringuga on 

toidujäätmete teke toitlustussektoris langenud. Selle põhjuseks saab lugeda eelkõige asjaolu, et 

uuring tehti COVID19 pandeemia tingimustes, mil mitmed toitlustusettevõtted töötasid 

piirangute tõttu madalama koormusega. (Piirsalu et al 2021) 
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5.1 Toidujäätmete tekkemahud ja käitlemine Hiiumaal  

Antud uuringus paluti nii põllumajandustootjate kui tarbimisüksuste tagasisidet jäätmete 

käitlemise teemal. Tootjatelt oodati vastust küsimusele kas ja kuidas nad tegelevad 

põllumajandus- ja toidujäätmete tekke vältimise ja vähendamisega oma ettevõttes. 7 tootjat 35-

st vastas, et nende tootmises jäätmeid ei teki ja jäätmekäitlusega pole vaja tegeleda. Ülejäänud 

tootjatest, kel jäätmed tekivad, tõid peamiste meetmetena välja seaduse kohast sorteerimist ja 

jäätmekäitlust (16 vastajat 35-st), sh toidujäätmete loomadele söödaks kasutamist ning 

väetamist. Töötlejate puhul toodi välja kvaliteetset toodangut ja tellimuste täpsuse olulisust, et 

toorainet raisku ei läheks. Kaks vastajat tõid välja, et nad püüavad tootearendusel silmas 

pidada, et tooraine saaks maksimaalselt ära kasutatud. Eraldi kirjeldati kahe vastaja poolt muret 

kalajäätmete kohapealse utiliseerimise võimaluste vähesusega, et jäätmeid ei peaks mandrile 

saatma.  

 

Tarbimisüksustelt küsiti palju nende asutuses toidujäätmeid tekib, kas nad jälgivad seda, kas ja 

milliseid meetmeid nad kasutavad, et toidujäätmete teket vähendada ning mida tehakse nii 

söödava toidu kui jäätmetega. Haridusasutusel paluti ka kirjeldada kas ja kuidas on toidu 

kasvatamine ja toidujäätmete tekke vältimine nende haridusasutuses lisaks õppekavas 

ettenähtule käsitletud (nt kooliaed, ekskursioonid taludesse, kampaaniad). 

 

Küsimusele kas te jälgite järgi jäänud söödava toidu jäätmete teket (toidukadu) ning kui jah, 

siis mitu kilogrammi nädalas/kuus neid hinnanguliselt tekib, vastasid pooled haridusasutustest 

(5 vastajat), et ei jälgi, neist 3 tõi välja, et ei jälgi kuna praktiliselt ei teki jäätmeid. Ülejäänud 

50% vastasid, et jälgivad ning tekkivaid koguseid hinnati vahemikku 1-2 kg nädalas (asutuste 

päevane toitlustatavate arv on kahel haridusasutusel 20-25 inimest ning ühel 140 toitlustatavat 

päevas). 

Asutustel paluti kirjeldada kas ja milliseid meetodeid nad kasutavad, et vähendada toidu 

valmistamisel tekkinud jäätmete teket (toidujäätmed)? Valdavalt toodi välja planeerimist nii 

koguste kui ka menüü ja tooraine osas (6 vastajat 10-st). Kaks vastajat tõid välja, et ei tee 

midagi, sest toidujäätmeid tekib väga vähe ning üks vastaja kirjeldas, et “ilma jäätmeteta pole 

võimalik toimetada.” 

Küsimusele kas ja milliseid meetodeid nad kasutavad, et vähendada toidu pakkumisel 

allesjäänud toidu jäätmete teket (toidukadu) tõid 3 vastajat välja, et planeerivad nii menüüd kui 

koguseid vastavalt laste arvule, kahel korral toodi välja, et uute või lastele vähem meelepäraste 
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toorainetega püütakse neid kas teha harvem või n-ö “ära peita” ning ühel korral toodi välja, et 

lapsed saavad ise tõsta endale meelepärase koguse. Kolm asutust toidukao vähendamisega ei 

tegele. 

Haridusasutustel paluti ka hinnata, et kas on näha, et teatud päevadel ja kindlate toitudega jääb 

rohkem toitu alles. 4 vastajat selget seost välja tuua ei osanud. Üks vastaja tõi välja, et näiteks 

palavate ilmadega on söödavad kogused väiksemad, mida nüüd juba toidu tegemisel 

arvestatakse. Samuti ühel korral toodi välja supid, vahel keedukartul ning kruubist ja tatrast 

toidud, vahel ka riis ning kuivatatud puuviljadest kissell. 

Küsimusele, mida teete alles jäänud söödava toiduga tõi 4 vastajat välja, et kuna kõik 

portsjonite arvestused on tehtud laste arvu põhjal ja vastavalt jaotatud, siis ei jää midagi järele. 

Üks vastaja tõi välja, et kui võimalik, siis kasutavad teise toidu valmistamisel, samuti toodi 

ühel korral välja nii pikapäevarühmale jätmist kui ka ühel korral, et ülejääv söödav toit läheb 

kohalikule talule loomade toiduks. 

Toiduvalmistamise käigus tekkinud toidujäätmed (nt kartulikoored) kolme vastaja andmetel 

kompostitakse või lähevad biojäätmete hulka ning peamiselt ehk 5 vastaja sõnul antakse need 

kohalikule talupidajale loomade toiduks. 

Keskkonnahoidlikest meetmetest, mida haridusasutused toitlustuses rakendavad tõid 3 asutust 

peamise meetmena välja prügi sorteerimise ning üks vastaja rõhutas kogu protsessi olulisust 

ehk menüü ja portsjonide planeerimist, sh lapse võimalust endale ise sobiv kogus tõsta, et 

jäätmeid tekiks võimalikult vähe. Koguni 4 haridusasutust ei osanud küsimusele vastata.  

Küsimusele kas ja kuidas on toidu kasvatamine ja toidujäätmete tekke vältimine teie 

haridusasutuses lisaks õppekavas ettenähtule käsitletud toodi enim (3 vastajat) välja, et asutusel 

on oma köögivilja/maitsetaimede peenrad/peenrakastid. Samuti kasutatakse lähiümbruses 

kasvavaid puuvilju ja marju (2 vastajat). Kahel korral kirjeldati ka lastega külastusi kohalike 

tootjate juurde taludesse. Kolm vastajat ei osanud küsimuse vastuseks midagi välja tuua. 
 

Toitlustusettevõtetelt küsides, kas nad jälgivad järgi jäänud söödava toidu jäätmete teket 

(toidukadu), vastas 6 ettevõtet, et nad ei jälgi toidukadu. Neli vastajat tõi välja orienteeruvad 

kogused, mis varieerusid 10-40 kg kuus ja suvehooajal 100 kg kuus. 

Küsimusele kas ja milliseid meetodeid kasutatakse, et vähendada toidu valmistamisel tekkinud 

jäätmete teket (toidujäätmed), vastasid 6 toitlustajat 10-st, et kasutavad tooraine maksimaalselt 

ära, kaks vastajat tõid välja et ei valmista suuri koguseid ette või valmistavad vaid nii palju kui 

on tellitud. Üks vastaja oli seisukohal, et rohkem vähendada pole võimalik. 
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Toitlustusasutustel paluti samuti kirjeldada, et kas ja milliseid meetodeid nad kasutavad, et 

vähendada toidu pakkumisel allesjäänud toidujäätmete teket (toidukadu). Kolmandik 

vastajatest tõi välja, et hoiavad portsjonite suurused mõistlikud, kahel korral kirjeldati ka 

võimalust allesjäänud toit kliendile kaasa pakkida. Üks vastaja rõhutas toidu kvaliteedile ja 

maitsele rõhu panemist ning üks vastaja tõi välja, et on vähendanud toidu ette valmistamist. 

Samuti kolmandik toitlustajaid vastas, et toidukadu ei ole võimalik vähendada. 

Ka toitlustusasutuste vastustest küsimusele, kas on näha, et teatud päevadel ja kindlate 

toitudega jääb rohkem toitu alles, vastasid enam kui ⅔ ehk 8 vastajat, et ei ole võimalik 

täheldada. Kaks vastajat tõid välja, et soojade ilmadega inimeste eelistused kogustele ja 

toitudele muutuvad ning üks asutus ütles, et on sellised vähempopulaarsed toidud menüüst 

välja jätnud. 

Küsimusele, mida teete allesjäänud söödava toiduga, vastas 3 ettevõtet, et neil ei jäägi midagi 

järele, 5 vastajat tõi välja, et see läheb personalile ning üks vastaja, et kasutatakse ära teistel 

toidukordadel. Kliendilt tagasi tulnud toidu osas vastas 2 toitlustajat, et see läheb komposti või 

kohaliku talupidaja loomadele. 

Toiduvalmistamise käigus tekkinud toidujäätmete osas on ettevõtetes kasutuses mitu 

võimalust: 7 vastaja põhjal lähevad jäägid loomadele söödaks, 3 vastajat tõi välja, et jäätmed 

lähevad sorteerides komposti või biojäätmete hulka, üks toitlustaja vastas ka, et need lähevad 

olmejäätmete hulka. Kahe toitlustaja sõnul neil selliseid jäätmeid ei teki. 

Toitlustajatelt küsiti ka, et kas neil on kasutusel keskkonnahoidlikke meetmeid, mida 

toitlustuses rakendavad. Peamiseks vastuseks, mille tõi välja 7 toitlustajat 10-st, oli prügi 

sorteerimine. Lisaks mainiti, et kasutusel on biolagunevad toidupakendid (kõrred, karbid jm) 

ning kasutatakse võimalikult vähe toidukile ja fooliumi. Üks vastaja tõi välja, et eelistavad nt 

vaakumpakendamise asemel kasutada tooraine hapendamist. Samuti tõi üks vastaja esile, et 

kasutavad 95% taastuvenergiat.  
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KOKKUVÕTE  

 

Kohaliku toidu väärtustamine on möödunud kümne aastaga olnud tõusutrendis, seda nii 

rahvusvaheliste kui siseriiklike strateegiliste eesmärkidena, kus nähakse jätkuvat kohaliku 

tooraine tarbimise ja väärindamise osakaalu kasvu. Muutusi kohaliku toidu eelistamisel saab 

täheldada ka erinevates tarbijakäitumist käsitletavates uuringutes. Lisaks võimalikult 

lühikesele tarneahelale on nii keskkonna kui inimeste tervise vaatest üha enam oluliseks saanud 

mahetoidu tootmise eelisarendamine. 

Ka käesoleva uuringu kontekstis pidasid nii tootjad kui tarbijad kohalikku toitu valdavalt kas 

väga oluliseks või oluliseks. Seejuures peeti oluliseks rõhutada, et kohaliku toidu puhul on 

määravaks mitte valmistamise koht, vaid tooraine päritolu. 

 

2020. a oli Eesti Statistikaameti andmetel Hiiumaal kokku 267 põllumajanduslikku 

majapidamist, mis võrreldes 2011. aastal läbi viidud uuringuga tähendab põllumajanduslike 

majapidamiste koguarvu vähenemist 80 võrra. Põllumajandusmaana oli kasutuses 16 246 ha, 

millest järeldub, et kümne aastaga on kasutatava põllumajandusmaa kasvupind hoolimata 

tootjate arvu vähenemisest Hiiumaal suurenenud ca 1500 ha võrra. 

 

Majandusnäitajatele tuginedes on põllumajandussektor viimastel aastatel olnud stabiilne 

valdkond, kus lisandväärtus töötaja kohta on üks kõrgemaid maakonnas, kuid sektori 

lisandväärtuse osatähtsus maakonna kogu lisandväärtusest on pidevas langustrendis. See 

omakorda tähendab sektori olulisuse järk-järgulist langust Hiiumaa majanduses.   

 

Käesolevas uuringus osalenud põllumajandustootjate vaade ettevõtlussektori tulevikule oli 

positiivne: enam kui pooled tootjad tõid välja soovi oma tootmist laiendada, kolmandik soovib 

jätkata tänastes mahtudes. Oluliseks peeti ka alternatiivsete tegevuste arendamist (nt turism) 

ning ettevõtte usaldamist järeltulevatele põlvedele millalgi tulevikus. 

 

Toiduainete tootmine on olnud jätkuvas kasvutrendis – möödunud 10 aasta olulisimaks sektori 

muutuseks ongi eelkõige kohapealsete (väike)töötlejate arvu suurenemine, mis lisaks hiiumaise 

tooraine väärindamisele aitab turundustegevustega kaasa saare laiemale tuntusele. 

Loomakasvatussaaduste kohapealse töötlemise ja turustamise vaatest on oluliseks mõjutajaks 

Hiiumaa Lihatööstuse rajamine ja käivitamine 2013. aastal.  
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Jätkuvaks kitsaskohaks on tervikliku põllumajandussektori ülevaate puudumine, sh nii tootjate 

tegutsemisvaldkondade kui ka tootmismahtude osas. Statistikaameti andmed baseeruvad 

tootjate enda esitatul ning on vabatahtlikud. Seetõttu esineb koondandmetes ka selgeid 

puudujääke ja andmeauke. Kõige paremini on kaetud mahetootjad, kes on kantud 

mahepõllumajanduse registrisse. Tootjad väljendasid rahulolematust bürokraatia suure hulga 

üle (palju erinevaid asutusi ja ameteid, kes paluvad igaüks eraldi esitada andmeid tootmise 

kohta). Samuti tajutakse ametkondade usaldamatust põllumajandusettevõtjate suhtes (PRIA-le 

on olulisem kontrolli teostamine kui tootjate nõustamine). 

Põllumajandustootjatelt kõlas ka ootus sektori maakondliku võrgustumise järele, et Hiiumaa 

põllumajandussektori huvid ja vajadused oleksid esindatud seadusloome väljatöötamisel. Seda 

enam, et tootmist oluliselt mõjutava tegurina nähakse nii EL kui siseriiklikke 

poliitikameetmeid, siis täna antakse sisendeid vaid erialaliitude kaudu ning maakondlik vaade 

puudub. 

 

Hiiumaa põllumajandustootjate hinnangul on nende tootmist mõjutavad tegurid enam-vähem 

jäänud samaks 10 aasta tagusega: enim mõjutav tegur on võimalus saada erinevaid toetusi ning 

võimekus investeerida tootmisse/töötlemisse. Neile järgnes riikliku maaelupoliitika ja Euroopa 

Liidu ühtse põllumajanduspoliitika mõju. Pea poolte tootjate hinnangul on oluline mõjutaja ka 

sobiva tööjõu olemasolu. Omavahelist kohalikku konkurentsi valdkonnas ei tunnetata, sestap 

tegeletakse vähem ka turundustegevustega.  

 

Võrreldes 2011. aasta uuringuga on saarel kohapeal turustamine pea kahekordistunud. 

Tänaseid turustuskanaleid iseloomustab peamiselt otse tööstusele/töötlejale müük, otse talust 

kliendile müük ning seejärel kauba ise kliendile koju/kohale viimine. Online-müüki kasutab 

vähem kui 10 töötlejat, samuti ei nähtud sellele turustuskanalile olulist kasvu.  

Eriti märgatavalt on kohaliku tooraine kasutuselevõtt hoogustunud erasektori toitlustusasutuste 

poolt, seda eeskätt suvisel kõrghooajal. Samal ajal avaliku sektori haridusasutuste osas on 

muudatused olnud tagasihoidlikud. Ühendvallana on astutud küll selgeid samme kohaliku 

tooraine suuremaks kasutamiseks saare koolides ja lasteaedades, kuid tänaseks olulist muutust 

siiski põllumajandustootjate vaatest saavutatud ei ole ning otse koolidesse, lasteaedadesse 

turustamine moodustab jätkuvalt kõige väiksema tarne osakaalu. Siin on peamisteks 

mõjuteguriteks nii asutuste endi valmisolek ja jõudlus tegeleda tooraine hankimisega kui ka 
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tootjate võimekus aastaringselt toorainega varustada (eelkõige köögivili ja aiandussaadused, 

sh katmikala), kohale toimetada jne.  

Tootjate poolt nähti viie aasta perspektiivis jätkuvalt suurima müügikanalina otse 

tööstusele/töötlejale müümist, kasvu sooviti ka otse talust müügile. Suurima kasvuootusega on 

avaliku sektori tarbimisüksustele turustamine (koolid/lasteaiad, samuti haigla ja hooldekodu), 

sh tugev ootus on avaliku sektori poolseteks tellimusmahtude eelkokkulepeteks. Kahekordset 

kasvu nähakse ka müügile tootjate ühingu/seltsi/liidu kaudu. Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) 

võrgustikus osalemise suhtes on Hiiumaa põllumajandustootjad skeptilised. 

 

Hiiumaa põllumajandustootjate hinnangul on peamiseks takistuseks kohalikul turul toodete 

realiseerimisel ajamahukus, samuti materiaalsete ressursside vähesus investeeringute tegemisel 

ja ranged/keerulised toiduohutuse nõuded ning rahuldava kokkuostusüsteemi puudumine. 

Võrdluseks, 2011. aasta uuringus peeti peamiseks takistuseks rahuldava kokkuostu süsteemi 

puudumist ning ühistegevuse puudumist, mis tagaks nõutavad kogused ja kvaliteedi. 

Materiaalsete ressursside ebapiisavust ja toiduohutuse nõudeid tõid tollal välja vaid kümnendik 

vastanutest.  

Viimaste aastate ühistegevuse heade näidetena Hiiumaa toodangu tutvustamisel ja turustamisel 

toodi välja käesoleval aastal kolmandat korda aset leidnud pop-up pood Telliskivi 

Loomelinnakus ning Tallinnas Raekoja platsil toimunud jõuluturg. 

 

Tootjate hinnangul on tarbija jaoks kohaliku toidu, sh mahetoidu, kättesaadavuse peamiseks 

kitsaskohaks kallis hind ning vähene teadlikkus kohalikest tootjatest ja nende kontaktidest. 

Oluliseks kitsaskohaks peeti ka sobivate koguste kättesaadavust ning keerulist hooajaliste 

toodete kättesaadavust. 

 

Tarbimisüksuste tänastest ostukanalitest domineerivad selgelt jaekauplused ning 

hulgikaubandus. Võrreldes 2011. aastaga nähtub aga haridusasutuste osas oluline hoiakute 

muutus: viie aasta perspektiivis näevad nad tooraine ostmise osakaalus kasvu kohalikelt 

tootjatelt, tootjate ühistult või otse töötlejatelt ning vastavalt hulgi- ja jaekaubanduse 

vähenemist.  

Nii täna kui kümne aasta eest on tarbimisüksuste hinnangul kauplusest ostmise eelisteks 

stabiilne kvaliteet ning suurema koguse korral kauba kohaletoomine. Oluliseks muutuseks on 

hinnatundlikkuse muutumine ja mittekohaliku kauba soodsama hinna tõttu eelistamise 
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vähenemine. Turgu ja hooajalist laata olulise ostukanalina pigem ei nähta, seda nii väheste 

koguste, sortimendi suuruse ja kvaliteedi kui ka tarne stabiilsuse vaatest.  

 

Kui 2011. aastal peeti tarbimisüksuste poolt kohaliku tooraine kättesaadavuse suurimaks 

probleemiks rangeid toiduohutuse nõudeid ja rahuldava kokkuostusüsteemi puudumist, siis 

käesolevas uuringus jäid antud kitsaskohad vähemoluliseks. Kümne aasta eest toodi olulise 

kitsaskohana välja ka kohaliku tooraine kõrget hinda, mis on oluline ka täna, kuid veidi alla 

kolmandiku vastanute poolt. Haridusasutuste arvates on kohaliku tooraine kättesaadavuse 

peamisteks kitsaskohtadeks hooajaliste toodete keeruline kättesaadavus, kohalike 

tarnijate/tootjate vähesus ja samuti toodi välja asutusesisesed lahkhelid, et ei soovita kohalikku 

eelistada. Erasektori toitlustajate hinnangul on kohaliku tooraine peamiseks kitsaskohaks 

hooajaliste toodete kättesaadavus ning kohalike tarnijate/tootjate vähesus ja sobivate koguste 

raske kättesaadavus Hiiumaa tootjatelt. 

 

Maakondade võrdluses on kõige suurem mahemaa osakaal juba aastaid olnud Hiiumaal, kus 

see moodustas umbes kaks kolmandikku kogu põllumajandusmaast. Mahepõllumajanduse 

registri andmetel (15.11.2021) on Hiiumaal 2021. aastal 14 135 ha mahemaad (lisaks veel 165 

ha üleminekuajal) ja 112 mahetootjat. 2021. aasta lõpuga ei ole Hiiumaal aga ühtegi 

mahetoitlustusest teavitanud toitlustusasutust. 

 

Hiiumaise mahetoidu kättesaadavuse kitsaskohtadena tõid enam kui pooled tarbimisüksused 

peamisena välja kalli hinna ja vähese kohalike mahetootjate/tarnijate hulga. Järgnesid 

hooajaliste toodete keeruline kättesaadavus ja arvamus, et sobivaid koguseid on Hiiumaa 

mahetootjatelt raske saada. Toitlustusettevõtete poolt toodi välja ka, et ei teata kohalikke 

tootjaid ja nende kontakte. 

 

Kui põllumajandustootjate puhul on jäätmekäitluse regulatsioonid tegevusvaldkondade osas 

selgemad ja valdavalt tegutsetakse jäätmetega vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele, siis 

toidujäätmete käitlemine tarbimisüksuste poolt on jätkuvalt vähe teadvustatud. Kuigi valdava 

meetmena toodi välja prügi sorteerimist ning koostööd kohalike põllumeestega, siis jätkuvalt 

oli palju väiteid, et jäätmeid asutuses üldse ei teki. Teadlikkuse tõstmise kõrval on aga oluline 

ka paindlik ja mugav kogumissüsteem, mida eriliselt rõhutasid mitmed toitlustusettevõtted.  
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et võrreldes aastaga 2011, on Hiiumaa kohaliku toidu tootmine, 

tarbimine ja turustamine teinud läbi mitmed arengud, neist olulisimad on: 

- Hiiumaa kohaliku tooraine suurem väärindamine läbi kohaliku toiduainetööstuse 

jätkuva arengu ja töötlejate osakaalu kasvu. 

- Võrreldes 2011. aastaga, mil töötleva tööstuse puudumise tõttu loomakasvatussaadused 

läksid valdavalt saarelt välja, on toimunud oluline areng Hiiumaa Lihatööstuse rajamise 

näol. Samal ajal mõned suurtootjad tõid välja, et pole motiveeritud kohalikule turule 

müüma (vastuvõtuhind ja kogused).  

- Erasektori toitlustusettevõtete poolt kohaliku tooraine märkimisväärselt suurem 

kasutamine, samuti suurem paindlikkus tänaste ostukanalite valikul. 

- Avaliku sektori haridusasutuste kohaliku tooraine kasutuse osas on siiani muutusi vähe, 

samas on nende teadlikkus suurenenud ja põhimõtteline valmisolek olemas. Alustatud 

on valla ühise tooraine vajaduste ja kättesaadavuse koordineerimisega, kuid muutuseks 

on vaja otsustavamaid samme ja tugevamat keskset suunamist (nt tooraine ühine 

hankimine, raamlepingud tootjatega). 

- Vähenenud on köögivilja ja aiandussaaduste, sh katmikala tootjate arv ja sellest 

tulenevalt on vähenenud ka tarbimisüksustel kohaliku tooraine kättesaadavus eriti 

hooajavälisel perioodil.  

- Tootjate soov on eelkõige keskenduda tootmisele ja oma toodangu kvaliteedi 

tagamisele ja tõstmisele ning ootus tarnimisele on jätkuvalt kellelgi teisel. Samal ajal 

tarbijate eelistuseks on tooraine hankimine koos tarnega.  
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

 

Eelolevale tuginevalt teeme omalt poolt alljärgnevad järeldused ja soovitused: 

1) Hiiumaa põllumajanduse arendamisel võtta eesmärgiks mahepõllumajanduse 

(eelis)arendamine. Hoolimata Hiiumaa tänasest mahetootmise suurest osakaalust, tuleks 

pöörata tähelepanu sellele, et tänased tootjat mahetootmisest ei loobuks ning 

mahepõllumajanduse osakaal suureneks. Viia läbi nõustamisi/koolitusi mahetootmise ja 

-töötlemisega alustamiseks. Mahepõllumajanduse arendamise kasuks räägivad eelpool 

nimetatud EL strateegiad kui ka uuringud toidukvaliteedi osas. Oluliseks eelduseks on uue 

EL-i rahastusperioodi põllumajandustoetuste jaotamisel säiliv/kasvav mahetoetuste osa.  

2) Valdkonna arenguks puudub terviklik ülevaade kohalikest tootjatest. Soovitame alustada 

maakonna põllumajandusettevõtjate kaardistamise ja võrgustumisega nt 

maakondliku arenduskeskuse kaudu, et sh nõustada ja toetada kohalikke tootjaid 

olulistest seadusandluse muudatustest jm valdkonna arengut puudutavates küsimustes ja 

võimalustes. Lisaks tõid tootjad ise välja vajaduse maakondliku esindusorganisatsiooni 

järele Hiiumaa põllumajandustootjate huvide esindamisel, kus saaks läbi viia regulaarseid 

valdkondlikke arutelusid ja koostada ülevaateid, kokkuvõtted ning esitada ettepanekuid. 

3) Jätkuva arengu üheks olulisimaks kitsaskohaks jääb kohaliku tooraine nappus ja osade 

tootegruppide puudumine. Tootjatele annab täiendava kindluse (nii mahtude 

suurendamiseks kui ka tootevaliku laiendamiseks) avaliku sektori garanteeritud 

tellimusmahud kohalikelt tootjatelt, vajadusel eelkokkulepete sõlmimised. 

4) Kohaliku tooraine realiseerimiseks siinsel turul on oluliseks eelduseks avaliku sektori 

suurem toetus (soovitus ka 2011. aastal). Seada avalikus sektoris selged eesmärgid ja 

koostada tegevuskava kohaliku tooraine kasutamiseks hallatavates asutustes, 

alustades haridusasutustest. Võttes arvesse riiklikke suundumusi ja toetusi, võtta 

eesmärgiks kõikide Hiiumaa koolide ja lasteaedade mahetoitlustuse ökomärgi 

taotlemine hiljemalt aastal 2024. Jätkata koolide ja lasteaedade kokkade nõustamise, 

koolitamise ja toetamisega.  

5) Kohaliku tooraine (eelkõige lambaliha ja kala) tutvustamiseks ja suuremaks 

kasutamiseks viia haridusasutustes läbi temaatilisi projektipäevi jm toetavaid ning 

harivaid tegevusi.  

6) Tooraine hooajalisusest (eelkõige marjad, puuviljad) sõltumise vähendamiseks on vajalik 

jätkata tootearenduse ja säilitamise võimaluste (nt ühised hoidlad) toetamisega ning 
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tootjate motiveerimisega tooraine väärindamiseks lahenduse leidmisel (nt marjade 

külmutamine, püreede jm hoidiste valmistamine jne). Kohaliku tooraine veelgi suurem 

väärindamine läbi saare suurima töötleja Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ. 

7) Tootjate hinnangul on tooraine kohalikul turul müümine ajamahukas ning tarbimisüksused 

eelistavad osta võimalikult palju toorainet ühest kohast, seega on vajalik ühise 

(ühistuline) kohaliku põllumajandustoodangu kokkuostu organiseerimise, vahelao ja 

ka ühise hoidla (säilitamise võimaluse parendamiseks) rajamise toetamine.  

8) Tegeleda Hiiumaa kohaliku toidu väärtustamise ja tarbija teadlikkuse jätkuva tõstmisega 

(soovitus ka 2011. aastal). Viia läbi laiem ja terviklik tarbija teadlikkuse ja käitumise 

uuring Hiiumaa kohaliku toidu teemal. 

9) Toidujäätmete käitlemisele valdavalt suurt tähelepanu ei pöörata. Täpsemate järelduste 

tegemiseks on vajalik teema eraldi uurimine. Lisaks koostöös kohaliku 

omavalitsusega tegeleda teavitustööga ning leida paindlikud ja mugavad lahendused 

(toidu)jäätmete kokku kogumisel. Söödava toidu käitlemiseks tõsta teadlikkust ka 

annetamise võimalustest heategevusorganisatsioonidele (nt Hiiumaa toidupangaga 

koostöö). 
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LISA 1  

 
Tabel 1. Tarbimisüksuste täna kasutusel olev Hiiumaa päritolu tooraine 
 

 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Ei tea 

Tooraine 
Kok
ku 

AS ES 
Kok
ku 

AS ES 
Kok
ku 

AS ES 
Kok
ku 

AS ES 
Kokk
u 

AS ES 
Kok
ku 

AS ES 
Kok
ku 

AS ES 
Kok
ku 

A
S 

ES 
Kokk
u 

A
S 

ES 
Kok

ku 
AS ES 

Kok
ku 

AS ES 

Kartul 10 5 5 5 1 4 2 1 1       2 1         1 1               1   1      

Köögivili 7 4 3 7 4 3 3  3 2 1 1                        1  1      
Katmikala 
(kasvuhoone) 

8 6 2 5 2 3 1  1 3  3      1  1     1  1            1 1   

Puuviljad 15 8 7 1  1 2 1 1 1  1              1  1                 

Marjad 6 4 2 4 3 1 3 1 2 3  3 1  1 1  1               1  1 1 1   
Seemned, kuivatatud 
marjad/puuviljad 

14 6 8 1  1 2  2                                 3 3   

Maitse- ja 
ravimtaimed 

9 6 3 3  3 3 2 1 1  1      1  1     1  1 1 1        1  1 

Jahud ja helbed 15 6 9 1  1                                     4 3 1 
Pagaritooted (leib, sai, 
sepik) 

1  1 4  4 1  1          2 1 1     3 1 2 2 1 1 7 6 1      

Muud kuivained 
(makaron, riis jm) 

16 6 10 0                                       4 3 1 

Mahl 7 1 6 1 1  3 1 2 3 2 1 1 1       1 1      1   1      3 2 1 

Hoidised, püreed 13 6 7     2  2                      1   1 1  1 3 3   

Piim 15 6 9                                    1  1 4 3 1 

Piimatooted 15 5 10     1 1                                  4 3 1 
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Sealiha 15 6 9     1  1                                 4 3 1 

Veiseliha 6 2 4     1 1  1 1           1 1      5 1 4 5 2 3 1 1   

Lambaliha 12 6 6                          1  1 2   2 2  2 3 3   

Linnuliha 16 6 10                                         4 3 1 

Ulukiliha 11 7 4 1  1                          2   2 3  3 3 2 1 

Kanamunad 10 5 5 4  4 1  1 1 1       1 1          1   1      2 2   

Mesi 4 3 1 3 1 2       0     3 1  1     1 1  3 1 2 4 2 2 1 1   

Kala ja kalatooted 4 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1          1  1    2 3 1 2 2  2 2 2   

Õlid, äädikad 16 6 10                          2              4 3 1 
Sool, maitseained, 
suhkur 

15 6 9       1   1                                           4 3 1 
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LISA 2. Küsimustik põllumajandustootjatele 

 

ÜLDISED ANDMED 
1. Ettevõtte nimi (vabatahtlik) 

2. Ettevõtlusvorm (märkige kõik sobivad variandid kui teil on mitu ettevõtet) 

● FIE 

● OÜ 

● AS 

● Tulundusühistu 

● Hobipõllumajandus (ei ole ettevõtja) 

● Muu 

3. Tegelen põllumajandustootmisega alates aastast....(sisestage aasta arv) 

4. Ettevõtte suurus 

● alla 5 hektari 

● 5-10 hektarit 

● 11-20 hektarit 

● 21-50 hektarit 

● 51-100 hektarit 

● üle 100 hektari 

● Ei ole põllumajandusmaad 

5. Ettevõte on tunnustatud mahetootja (kantud mahepõllumajanduse registrisse) 

● Jah 

● Ei 

6. Tegelen tunnustatud mahetootmisega alates aastast  ... (sisestage aasta arv) 

7. Palun märkige kõik põllumajandustootmise valdkonnad, millega tegelete (nii tava kui mahe) 

  
Tava Mahe (tunnustatud, ettevõte on 

maheregistris) 

Põllukultuuride kasvatus     

Köögiviljakasvatus avamaal     

Köögiviljakasvatus katmikalal     

Kartulikasvatus     

Maitse- ja ravimtaimede kasvatus     
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Marjakasvatus     

Puuviljakasvatus     

Lihaveisekasvatus     

Piimakarjakasvatus     

Lambakasvatus     

Kitsekasvatus     

Linnukasvatus     

Hobusekasvatus     

Seakasvatus     

Mesindus     

Kalandus (püük ja kasvatus)     

Korje looduslikelt aladelt     

 

8. Palun märkige kõik töötlemisvaldkonnad millega tegelete. 

  

Ei 
töötle 

Teavitatud 
koduköök 
(TAVA) 

Teavitatud 
koduköök 
(tunnustatud 
MAHE) 

Tegevusloag
a käitleja 
(TAVA) 

Tegevusloaga 
käitleja 
(tunnustatud 
MAHE) 

Tegelen 
töötlemisega 
ilma 
ametkondi 
teavitamata 

Teraviljad 
(jahud, helbed)             

Pagaritooted             

Köögiviljad, sh 
kartul             

Maitse- ja 
ravimtaimed             

Marjad 
(moosid, 
mahlad)             
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Puuviljad 
(moosid, 
mahlad)             

Lihaveis ja 
lihaveisetooted             

Piim ja 
piimatooted             

Lambaliha ja 
lambalihatooted 

            

Linnuliha ja 
linnulihatooted             

Sealiha ja 
sealihatooted             

Mesi             

Kala ja 
kalatooted             

 

9. Mida tähendab teie jaoks KOHALIK TOIT? 

10. Kui oluline on teie jaoks kohaliku toidu tarbimine? 

● Väga oluline 

● Oluline 

● Väheoluline 

● Ei ole oluline 

● Ei oska öelda 

 

TURUSTUSKANALID ja TURUSTAMISE KITSASKOHAD 
11. Millised on teie arvates tarbija jaoks kohaliku Hiiumaa toidu (sh mahetoidu) kättesaadavuse 

kitsaskohad? (võimalik valida mitu varianti) 

● Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte 

● Sobivaid koguseid on Hiiumaa tootjatelt raske saada 

● Pakendi suurused pole sobivad 

● Kallis hind 
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● Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline 

● Tellimine ajamahukas 

● Tootja ei too kaupa sobival ajal kohale 

● Toiduohutuse nõuded 

● Kohaliku tooraine kvaliteet 

● Kitsaskohti ei ole 

● Muu 

12. Palun märkige, milline on teie toodangu turustamise piirkond? (märkige kõik sobivad 

variandid) 

● Hiiumaa 

● Saaremaa 

● Läänemaa 

● Eesti 

● Euroopa Liit (eksport) 

● Eksport Euroopa Liidust välja 

 

13. Milliseid turustuskanaleid kasutate täna? Märkige kõikide variantide juurde hinnanguline 

osakaalu vahemik 

  
Ei turusta 

siia 0-10% 11-20% ... 81-90% 91-100% Ei tea 

Otse talust (ostja tuleb 
ise järgi)               

Viin ise kauba kliendile 
koju               

Müün ise turul               

Kauplused               

Müün 
tööstusele/töötlejale               

Müün kokkuostjale               

Müün tootjate 
ühistu/seltsingu/liidu (nt 
OTT) kaudu               
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E-pood               

Müün sotsiaalmeedia 
kaudu               

Toitlustusasutused 
(kohvikud, restoranid)               

Koolid/lasteaiad               

Haiglad/hooldekodud               

Muu, palun täpsustada 
küsimuses 15               

 

14. Milliseid turustuskanaleid sooviksite kasutada 5 aasta pärast? Märkige kõikide variantide 

juurde hinnanguline osakaalu vahemik 

  
Ei turusta 

siia 0-10% 11-20% ... 81-90% 91-100% Ei tea 

Otse talust (ostja tuleb 
ise järgi)               

Viin ise kauba kliendile 
koju               

Müün ise turul               

Kauplused               

Müün 
tööstusele/töötlejale               

Müün kokkuostjale               

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

E-pood               

Müün sotsiaalmeedia 
kaudu               
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Toitlustusasutused 
(kohvikud, restoranid)               

Koolid/lasteaiad               

Haiglad/hooldekodud               

Muu, palun täpsustada 
küsimuses 15               

 

15. Milliseid turustuskanaleid sooviksite veel kasutada lisaks eelmainitule praegu ja ka 

tulevikus? 

16. Kas ja millistel tingimustel oleksite huvitatud osalema Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) 

võrgustikus? OTT koondab kohalikke toidu tootjaid ja tarbijaid.  Müük OTTi kaudu toimub 

üldjuhul kaubakohtumistel, väiketootjad kogunevad nt parklas, reeglina üks kord nädalas, ja 

annavad üle tarbijate poolt ettetellitud kaubad. Kaupa on võimalik osta ka vahetult kohapeal. 

Müük erineb turust seetõttu, et suurem osa kaubast on ette tellitud, kohtumine toimub lühikese 

aja (umbes 1 tunni) vältel. Vahendajaid ei ole. Importkaupa ei ole. 

17. Kas ja milliseid online-kanaleid oma toodangu turustamiseks kasutate? (märkige kõik 

sobivad variandid) 

● Ei müü veebikanalites 

● Oma kaubaringi tellimusvorm (nt excelis) 

● Oma e-pood 

● Sotsiaalmeedia kanalid (FB grupid jms) 

● Ostu-müügiportaalid 

● Muu 

 

18. Palun hinnake, millised on teie peamised takistused oma põllumajandustoodete 

realiseerimisel kohalikul turul (Hiiumaal)? 

  
Jah Ei Ei oska 

vastata 
Pole sellele 

mõelnud 

Rahuldava kokkuostusüsteemi puudumine         

Materiaalsete ressursside vähesus 
investeeringute tegemiseks         
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Ühistegevuse puudumine, mis tagaks nõutavad 
kogused ja kvaliteedi         

Ranged/keerulised toiduohutuse nõuded         

Tootearendus (pakendamine, külmutamine jm 
probleemid)         

Tarbija vähene teadlikkus kohaliku toidu 
väärtusest         

Turundustegevuse kompetentsi puudumine 
        

Kohalikul turul müümine on ajamahukas 
        

Madal hind         

Kallis hind         

 

19. Milliseid takistusi on teil veel toodangu turustamisel kohalikul turul (Hiiumaal)? 

20. Kuidas mõjutavad järgmised tegurid teie põllumajanduslikku tootmist? 

  
Väga 
mõjutab 

Pigem 
mõjutab Nii ja naa Pigem ei 

mõjuta 
Ei mõjuta 
üldse 

EL ühtne põllumajanduspoliitika           

Riiklik maaelupoliitika           

Kohaliku omavalitsuse suhtumine 
maamajandusse           

Ühiskonna hoiak maaelusse           

Kohalik konkurents oma 
valdkonnas           

Sobiva tööjõu olemasolu           

Võimekus investeerida 
tootmisesse/töötlemisse           
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Võimalused erinevate toetuste 
saamiseks           

Kohaliku turu (Hiiumaa) olemasolu           

Põllumajandustoodete lai valik 
kaupluses           

Muu, palun täpsusta järgmises 
küsimuses           

 

21. Mida sooviksite veel välja tuua, mis mõjutab teie ettevõtte tegevust? 

22. Kuidas teie arvates peaks korraldama põllumajandussaaduste turustamist? 

  
Jah Ei Ei oska 

vastata 
Pole sellele 

mõelnud 

Põllumajandussaaduste kokkuostu ja 
turustamise ühistu kaudu/Ühistuline tegevus         

Tootjalt otse ostmine         

Kogukonnapõhine tegevus (nt OTT, taluturg 
jms)         

Online müügikanalid         

 

23. Millised on teie ettevõtte tulevikuplaanid? (märkige endale sobivad variandid) 

● Jätkata praegustes mahtudes 

● Laiendada tootmist 

● Vähendada tootmist 

● Muuta tootmissuunda 

● Minna mahetootmiselt tagasi tavatootmisele (nt kui kohustuse periood saab läbi) 

● Alustada mahetootmisega 

● Arendada alternatiivtegevusi (nt turism) 

● Lõpetada tootmistegevus 

● Müüa ära 

● Anda üle lastele 

● Muu 

24. Teie mõtted/ettepanekud kohaliku toidu tootmise ja tarbimise kohta 
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25. Kas ja kuidas tegelete põllumajandus- ja toidujäätmete tekke vältimise ja vähendamisega 

oma ettevõttes? 

26. Vastaja vanus 

● alla 18 

● 19-29 

● 30-39 

● 40-49 

● 50-59 

● 60-69 

● 70-79 

● Üle 80 

27. Vastaja sugu 

● Naine 

● Mees 

28. Kas teil on erialane haridus? (valige kõik sobivad variandid) 

● Ei ole 

● Jah, põllumajanduslik kutseharidus 

● Jah, põllumajanduslik kõrgharidus 

● Jah, toiduainete töötlemise kutseharidus 

● Jah, toiduainete töötlemise kõrgharidus 

● Jah, toiduainete tehnoloogia kutseharidus 

● Jah, toiduainete tehnoloogia kõrgharidus 
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LISA 3. Küsimustik Hiiumaa tarbimisüksustele 

 
ÜLDISED ANDMED 
1.1. Toitlustusettevõtte nimi 

1.2. Vastaja nimi (vabatahtlik) 

1.3. Vastaja amet (kohustuslik) 

1.4. Vastaja kontakt (e-mail, telefon) (vabatahtlik) 

2. Toitlustatavate inimeste arv kuude lõikes (keskmine, mitte arvestada koroonast tingitud 

eripärasid). 

3.1. Mida tähendab teie jaoks KOHALIK TOIT? 

3.2. Kui oluline on teie jaoks kohaliku toidu tarbimine või pakkumine? 

● Väga oluline 

● Oluline 

● Väheoluline 

● Ei ole oluline 

● Ei oska öelda 

  

TOORAINE KASUTAMINE 
4.1. Milliseid tootegruppe teie asutuses praegu toitlustamisel  

kasutatakse? Millist päritolu need on? Märkige linnukesega vastus iga tootegrupi järgi 

Tooraine Hiiumaa Eesti Mahe 

Hiiumaalt 

Mahe 

Eestist 

Import Mahe 

import 

Ei 

kasuta 

Ei oska 

hinnata 

Kartul                    

Köögivili                     

Katmikala 

(kasvuhoone) 

saadused 

(tomat, kurk, 

paprika, salat 

jm) 
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Puuviljad                      

Marjad                    

Seemned, 

kuivatatud 

marjad/puuvil

jad    

                

Maitse- ja 

ravimtaimed     

                

Jahud, helbed                     

Pagaritooted 

(leib, sai, 

sepik)    

                

Muud 

kuivained 

(makaron, riis 

jm)    

                

Mahlad                     

Hoidised, 

püreed    

                

Piim                    

Piimatooted                     

Sealiha                    

Veiseliha                     

Lambaliha                     
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Linnuliha                     

Ulukiliha                     

Kanamunad                     

Mesi                    

Kala ja 

kalatooted     

                

Õlid, äädikad                     

Sool, 

maitseained, 

suhkur 

                

                                                                              

4.2. Milliseid tootegruppe sooviksite tulevikus kasutada? Millist päritolu need võiksid olla? 

Märkige linnukesega vastus iga tootegrupi järgi 

Tooraine Hiiumaa Eesti Mahe 

Hiiumaalt 

Mahe 

Eestist 

Import Mahe 

import 

Ei 

kasuta 

Ei oska 

hinnata 

Kartul                    

Köögivili                     

Katmikala 

(kasvuhoone) 

saadused 

(tomat, kurk, 

paprika, salat 

jm) 

                

Puuviljad                      
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Marjad                    

Seemned, 

kuivatatud 

marjad/puuvil

jad    

                

Maitse- ja 

ravimtaimed     

                

Jahud, helbed                     

Pagaritooted 

(leib, sai, 

sepik)    

                

Muud 

kuivained 

(makaron, riis 

jm)    

                

Mahlad                     

Hoidised, 

püreed    

                

Piim                    

Piimatooted                     

Sealiha                    

Veiseliha                     

Lambaliha                     

Linnuliha                     
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Ulukiliha                     

Kanamunad                     

Mesi                    

Kala ja 

kalatooted     

                

Õlid, äädikad                     

Sool, 

maitseained, 

suhkur 

                

                                                                                                

4.4. Milliseid põllumajandustooted sooviksite osta kohalikelt Hiiumaa tootjatelt, aga täna ei 

ole kättesaadavad? 

Tooraine Juba ostan Soovin osta Ei soovi osta Ei oska öelda 

Kartul         

Köögivili         

Katmikala (kasvuhoone) 

saadused (tomat, kurk, paprika, 

salat jm         

Puuviljad         

Marjad         

Seemned, kuivatatud 

marjad/puuviljad 
        

Maitse- ja ravimtaimed         
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Jahud, helbed         

Pagaritooted (leib, sai, sepik)         

Muud kuivained (makaron, riis 

jm)         

Mahlad         

Hoidised, püreed         

Piim         

Piimatooted         

Sealiha         

Veiseliha         

Lambaliha         

Linnuliha         

Ulukiliha         

Kanamunad         

Mesi         

Kala ja kalatooted         

Õlid, äädikad         

Sool, maitseained, suhkur         

                              

TARNEKANALID JA TARNE KITSASKOHAD 
5.1. Millised on kohaliku Hiiumaa tooraine kättesaadavuse kitsaskohad? (võimalik valida mitu 

varianti) 
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● Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte 

● Vähe kohalikke tarnijaid/tootjaid 

● Sobivaid koguseid on Hiiumaa tootjatelt raske saada 

● Pakendi suurused pole sobivad 

● Kallis hind 

● Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline 

● Tellimine ajamahukas 

● Tooraine ettetellimise vajadus on liiga pikk 

● Tootja ei too kaupa kohale 

● Kaupa ei tooda sobival ajal kohale 

● Toiduohutuse nõuded 

● Kohaliku tooraine kvaliteet 

● Ei soovi tarnijaga lepingut sõlmine 

● Tarnija ei soovi meie asutusega lepingut sõlmida 

● Arve väljastamine tarnija poolt 

● Asutusesisesed lahkhelid, ei soovita kohalikku eelistada 

● Muu, palun täpsusta järgmises küsimuses 

● Kitsaskohti ei ole 

  

5.2. Milliseid kohaliku Hiiumaa tooraine kättesaadavuse probleeme oskate veel välja tuua? 

5.3. Millised on kohaliku Hiiumaa mahetoidu kättesaadavuse kitsaskohad? (võimalik valida 

mitu varianti) 

● Ei tea kohalikke tootjaid ega nende kontakte 

● Vähe kohalikke mahetootjaid/tarnijaid 

● Sobivaid koguseid on Hiiumaa mahetootjatelt raske saada 

● Pakendi suurused pole sobivad 

● Kallis hind 

● Hooajaliste toodete kättesaadavus keeruline 

● Tellimine ajamahukas 

● Tooraine ettetellimise vajadus on liiga pikk 

● Mahetootja ei too kaupa kohale 

● Kaupa ei tooda sobival ajal kohale 

● Toiduohutuse nõuded 

● Kohaliku mahetooraine kvaliteet 
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● Ei soovi tarnijaga lepingut sõlmine 

● Tarnija ei soovi meie asutusega lepingut sõlmida 

● Arve väljastamine tootja/tarnija poolt 

● Asutusesisesed lahkhelid, ei soovita kohalikku mahetoitu osta/eelistada 

● Muu, palun täpsusta järgmises küsimuses 

● Kitsaskohti ei ole 

 

5.4. Milliseid kohaliku Hiiumaa mahetooraine kättesaadavuse probleeme oskate veel välja 

tuua? 

6.1. Milliseid tarnekanaleid kasutate täna? Märkige kõikide variantide juurde hinnanguline 

osakaalu vahemik 

  

 

0-10% 11-20% …. 81-90% 91-100% Ei 

tea 

Otse talust (käin 

ise järgi)             

Talu toob kauba 

tarbimiskohta 

kohale             

Turg             

Kauplus             

Otse 

tööstustelt/töötle

jalt             

Tootjate 

ühistu/seltsingu/l

iidu kaudu (nt 

OTT) 
            

Hulgikaubandus 
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E-pood             

Muu, palun 

täpsustage 

küsimuses 6.3             

                                                                                                                                

6.2. Milliseks võiksid tarnekanalid kujuneda tulevikus? Märkige kõik sobivad variandid ja 

lisage hinnanguline osakaalu vahemik 

 

  

 

0-10% 11-20% …. 81-90% 91-100% Ei 

tea 

Otse talust (käin 

ise järgi)             

Talu toob kauba 

tarbimiskohta 

kohale             

Turg             

Kauplus             

Otse 

tööstustelt/töötl

ejalt             

Tootjate 

ühistu/seltsingu/

liidu kaudu (nt 

OTT) 
            

Hulgikaubandus 
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E-pood             

Muu, palun 

täpsustage 

küsimuses 6.3             

 

6.3. Milliseid tarnekanaleid sooviksite veel kasutada lisaks eelmainitule praegu ja ka tulevikus? 

7.1. Kui oluliselt mõjutavad järgnevad tegurid teie ostuotsust eelistada kauplust? 

  

Väga 

oluline 

Oluline Vähem 

oluline 

Ei ole 

oluline 

Ei oska 

öelda 

Kogu vajamineva kauba saab kätte 

ühest kohast           

Head hinnapakkumised seoses 

lepinguliste suhetega/kliendikaardiga           

Suurema koguse korral kauba kohale 

toomine           

Suuremad kogused saab ette tellida           

Kauplused on avatud igapäevaselt, 

vajadusel saab operatiivselt kaupa 

juurde osta           

Tooteid saab osta pestult, külmutatult 

või eeltöödeldult nt tükeldatult, mis 

oluliselt vähendab tööde mahtu 

ettevõttes           

Stabiilne kvaliteet           

Mittekohalik kaup on soodsama 

hinnaga           
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Muu, palun täpsustada järgmise 

küsimuse juures           

  

7.2.Millised tegurid mõjutavad veel teie kaupluse eelistust? 

8. Millistel tingimusel eelistaksite peamise ostukohana turgu/hooajalist laata? 

  

TOIDUJÄÄTMETE TEKE JA KÄITLEMINE 

9.1. Kas te jälgite järgi jäänud söödava toidu jäätmete teket (toidukadu)? Kui jah, siis mitu kg 

nädalas/kuus hinnanguliselt tekib? 

9.2. Kas ja milliseid meetodeid Te kasutate, et vähendada toidu valmistamisel tekkinud 

jäätmete teket (toidujäätmed)? 

9.3. Kas ja milliseid meetodeid Te kasutate, et vähendada toidu pakkumisel alles jäänud toidu  

jäätmete teket (toidukadu)? 

9.4. Kas on näha, et teatud päevadel ja kindlate toitudega jääb rohkem toitu alles? Kui jah, siis 

milliste toitudega?  

9.5. Mida Te teete alles jäänud söödava toiduga? 

9.6. Mida Te teete toidu valmistamise käigus tekkinud toidujäätmetega (nt kartulikoored)? 

9.7. Kas Teil on kasutusel keskkonnahoidlikke meetmeid, mida toitlustuses rakendate? Kui on, 

siis millised meetmed? 

10. Teie mõtted/ettepanekud kohaliku toidu tarbimise ja eelistamise kohta 

  

  

 
 
 


