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Organic Estonia: 
Eesti valmisolek kohalikku 
mahetoitu pakkuda. Mis on 
eeldused mahetoidu 
mahtude kasvuks?
.
„Haridusasutuste toitlustushanked: kuhu edasi?“, 

25.11.2021  
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- 2015 Eesti Arengufondi majanduse ja 
arenguidee konkursi Võiduidee “Organic 
Estonia ehk Mahe Eesti” - meeskonna liige 

- 2016 “Mahealade kaardi “  - idee autoritest 
ja meeskonnaliige www.organicestonia.ee, 

- https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahek
aart   - Partnerid: Põllumajanduse- ja 
Toiduamet, Maa-Amet 

- 2016 “Eesti mahemajanduse 
tervikprogrammi” idee koordinaator ja 
meeskonnaliige. 

- 2017 a. Katusorganisatsiooni Organic 
Estonia tegevjuht.  ca 60 liiget. 
www.organicestonia.ee 

Krista Kulderknup

http://www.organicestonia.ee
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
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Eesti mahe keskkond 
www.organicestonia.ee
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MIs on Eesti visioon ja eesmärk, 

kellele see mahe meeldib ja kas me kõik liigume ühes suunas?

Ühiselt? MIs on suur pilt!

Miks meil on vaja 
mahedat ja kellele seda 
vaja on?
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9.02.2017 valitsuse kinnitatud programm
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2017 Valitsuse kinnitatud “
“Mahemajanduse tervikprogramm” 
Kasu 4le majandusektorile kohalikku bioressursi 
väärindamisel 
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-

Kuidas mahetoit koolidesse ja 
lasteaedadesse jõuab 10 aasta 
jooksul? Mis probleemi me täna 
lahendame?



Kus ja kes kasutavad 
mahetoorainet? 
  56 toitlustukohta kasutab mahetoorainet 
•37 toitlustusasutust kasutuab toitlustuse 
ökomärki

•39 koolidest ja lasteaedadest kasutab  
mahetoorainet.

•Eesti on ca 5000 toitlustuse - ja toidu müügiga 
tegelevat asutust. 

• 2021.a. 



13:30 Kuidas töötab ja elab Organic Estonia 2020

Krista Kulderknup - Organic Estonia tegevjuht

14:00 Jaapani Tretes esitab esimese mahetoiduainete tellimuse 
ühisturunduskataloogi alusel. Eetöö algas 2019 Jaapanis 
tutvustatakse Eesti looduskosmeetikat. Mis sellise võimaluse tingis? 
Mis on edasised võimalused?

Janne Funk - ekspordinõunik Jaapani suunal

14:15 Mahetoidu toimkond “Peakokk kohtub Mahetootjaga”. 
Koostööüritus maaeluministeeriumiga.

14.20 Prantsuse tippkokk proovis kohalikke mahetooteid - valmis 
videofilm. - Kuidas edasi?

Prantsuse saatkond Eestis, Välisministeerium

Päevakava





Töötlejad ja tööstused



Milline on 
mahepõllumeeste profiil? 
- Tegemist on keskmise ja väikese 
suurusega ettevõttega. kesk. alla 10 
töötajaga ettevõte.

- Mahetoidu töötlejaid ca 200 ettevõtet, 
kellest  30% on 
mahepõllumajandustootjad,

- mahepõllumajandusliku käitlemisega 
tegeleb kokku 468 ettevõtet
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Kas me oleme tulemusega rahul? 

Mahetoidu kasutuse näited on aina rohkem väiksemates 
koolides ja lasteaedades -  
Tartust, Võru ja Setomaalt, Hiiumaalt ja Tallinnast. 
Kas kõikidesse koolidesse? 
Kas kiire lahendus või turgu ettevalmistatud lahendus?
 

Kõik, mis tehtud on väga positiivne? 
Millist tulemust ootame? 
95% mahetoidu portsionist kooli!



Suured, ambistioonikad lahendused
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Eesti EESMÄRKI 95% mahetoidtu koolidesse! 

-  Kas eesmärk on mahetoit koolidesse või kohalik mahetoit? 

Kiire lahendus - kott kaubaga kooli ja puuduolev välismaalt või kasutame lihtsalt 
kohalikku.

Jalajägl on ühekaupa kaubaauto saabumisel küll suurem, aga saame kauba kätte. 

TULEMUS: Väike kool saab hakkama. 

-

Teistsuguse tulemuse saavutamiseks on 
vaja teha midagi teistmoodi ja nähta 
mahe terviksüsteemi ning alustada 
probleemide lahendamisest?
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- õiges koguses
- õige kvaliteedi ja ettevalmistusega
- õigel ajal
- õige hinnaga

90% Eesti koolides oleks 95% 
mahetoitu - tahtmisest ei piisa, 
kui tooraine pole kättesaadav
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1. riigi otsetoetused mahesektorile 
2. põllumeeste teadlikkus, tootmisvõimekus ja info kättesaadavus, ühistu 

koostegevuse võimekus.
3. tootmise hoogustamise motivatsioonipakett ( Taani näide).
4. konsulentide olemasolu ja kvaliteet. Töö ühise eesmärgi pärast
5. konsultandid - äriplaani toetus, et majanduslikult oleks mõistlik tegevus
6. sektori teaduse- ja innovatsiooni tugi - mahetooraine ei saa enam 50% 

tavatootmisest madalam olla. Hind kallim. Konkurentsist väljas. Import parem.
7. kontrollasutuste turu ja seaduse lihtsustamine (Taani näide)
8. tootjaks registreerimine IT süsteemide mugavam kasutamine
9. kommunikatsioon põllumeeste sektori sees ja tellija vahel

10. info platvorm
11. kindlad lepingud tellijaga

Mis mõjutab pakkumist, hinda, 
kvaliteeti ja mahtu, kui tellimus 
on olemas?
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1. lahendus - Mahe tootmismahtude 
kasvatamise eeldus I etapp:

Ettevalmistus ja I etapi kohaliku mahetoiduga 
varustamise saavutamise periood  3-4 aastat. NB. 
Toidu hinda tõstetakse viimasena! Kohaliku tooraine 
olemasolul, tervik -  opimeeritud tarneahel ja 
konkurentsivõimelise hinna saavutamisel.

5 aasta tulemus.
LUUA ON VAJA TERVIKSÜSTEEM; MIS LAHENDAB 
PROBLEEME KOMPLEKSELT ja terve tarheahela 
põhiselt!!!!!
Tooraine maht peab kasvama selliselt, et muutub 
oluliseks ja võimalikuks sisendiks ka kohalikus 
tööstuses, ja  mitte ainult. Põllumehele peab olema 
majanduslikult kasulik ka tooraine väärindada. Sektor 
peab tervikuna muutuma efektiivseks ja 
konkurentsivõimeliseks. 
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Nendest osapooltest sõltub mahetootmise maht? 
TERVIKSÜSTEEM. Koordinatsiooni süsteem.
Sektori osapoolte tervik ( maakonnapõhine) juhtimine 
eesmärgi saavutamiseks 1.Mahe toetused, 

motivatsioonipakettid
2.Regulatsioonid 
( siseriiklik, EL)
3. Siseriikliku nõudlus 
(riigi asutuste toidumenüü)
4. Ametiasutuste koostööst 
eesmärgis saavutasmisel

 1.Põllumajanduse - 
ettevõtluse (mahe) maine
2. Mahepõllumajanduse 
õppeprogramm 
ülikoolides/ametikoolides
3. Konsulendid - olemasolu, 
tase, eesmärk, motivatsioon
4. Mahemajanduse 
konsultandid
( ärinõustamine)
5.Kontrollasutused - 
nõustajad või karistajad
6. Investeeringu toetused ( 
PRIA)
7. Ühistulise tegevuse kokku 
viimine nõudlusega
8. Sordiaretus/ teadus, 
innovatsioon

1.Mahe riigi kuvand
2. Avalik teadlikkus ja 
arusaam, mis on “mahe”?
3. Ühisturundus 
eksportturgudel
4. Keskkonna  
turundusargumendid ja 
väärtuspakkumiste pakett 

“Mahemajanduse 
tervikprogramm 
2021-2028”. 
Koordinatsiooni ja 
juhtimisüksus.
1.Kommunikatsioon- 
edasi ja tagasisidestus 
2.Infi - koordinatsiooni 
platvorm 
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Ühise eesmärgi 
saavutus kohaliku VET 
ameti. Koolitused ja 
koostöö 
põllumajanduse 
konsulentide ja 
ärikorraldjatega.

Hanked ja 
regulatsioonid

Kommunikatsioon: toidu sööjale ( 
lastele)  kokadele ja 
lapsevanematele. Rahvusvaheliselt. 
Kokkadel lisaks koolitustele 
premeerimissüsteemid, 
motivatsiooni süsteem ning avalik 
autasu ja premeerimine poolt. 

Avalik, Mahe teadlikkus. 
Miks me seda koos teeme?

 2 nädalase 
koolitusprogrammi läbimine. 
IT platvormi kasutuse 
õppimine.

Kokkade koolitus ja 
õppematerjalid

Ühine saavutatav 
eesmärk!

 Tooraine ja 
tootmismahtude 
kokkuleppimine. 
Ladustamine, logistika, 
hoiustamine . It platvormi 
koolitus

Teavitus ja eeltöö, 
koostöö  põllumeestega 

Väljatöötamine, 
juurutamine, 
arendamine. Tellimused 
- pakkumused

Koordinatsiooni 
platvorm 
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Sektori edendus tegevuse etapid

süsteemi 
efektiivistami
ne 

SEKTORI EESMÄRK

SÜSTEEMI JA 
KORDINATSIOONISÜST
EEMI JA 
KOMMUNIKATSIOONA
HELAD. Platvorm. 
Osapooltega koostöö 
süsteemi loomine. 
Partnerorgansiatsioonid
ee selged ülesanded ja 
eesmärgid

Mahtude, tooraine 
kvaliteedi kasv
Toote innovatsioon, 
tehnoloogia areng



2/5/20

Mahetoidu programmi 
900 avalikule köögile
Viimastel aastatel on Kopenhaageni linnaosa valitsus teinud suuri 
jõupingutusi, et:
- köögis oleks mahetooraine kõrge kvaliteet, mõistlikud mahehanked 

toitlustajatele ja lasteaedadele - koolidele.
- ühtne tellimissüsteem- ja efektiivistatud ja kordineeritud logistika
- see omakorda on suurendanud kohalike mahetootjate suuremaid 

tootmismahtusid ja tooraine valikuid riigis. 
- Mahe põllumajanduses on muutunud professionaalsemaks nii tarnete kui 

logistika ja hoiustamise süsteemid, mis tagab omakorda valdkonna 
arengu ja tootmishindade odavnemine.

Mahepõllumajandusliku ja säästva toiduga linna varustamine on küll 
aeglasemalt arenendu kui jaemüük, kuid Kopenhaageni hankeametnikud on 
suutnud mahetoidu nõudluse kasvuks luua tõhusaks süsteemi, mida on 
integreeritud ja kasutusele võetud teistesse maakondadesse.
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Ülelinnaline mahetoidu 
programm 900 avalikule 
köögile
 Eelarve: 6 milj eur töötati välja omavalitsustele erinevate konsultantide ja 
koolitajatega terve haridusprogramm ja süsteem.
Peamine eesmärk oli koolitada ja õpetada nö uue põlvkonna toitumis tehnikaid, 
a’la viia sisse “taimse teisipäeva” idee, keskenduda kohaliku toorainete 
kasutusele  ja luua ajakohased retseptid, arvetsades aastaaegu. 
Toiduvalmistamine kooli õppeprogrammidesse.  
Välja jäeti töödeldud ja pool töödeldud tooraine, ning mahetooraine varumisse 
(suvel - sügisel) kaasati koolide õpilased ja ka nende vanemad, 
sotsiaalkeskused ja päevakeskused. N puuviljade - marjade, juurviljade ja 
köögiviljade kogumieks. Näiteks osad koolid lasteaiad teadsid, millistest 
farmidest nende tooraine tuleb.
Uute tehnikate juurde kuulus hooajaliste köögiviljade suurem kasutamine, 
säilitamine, kääritamine, marineerimine, kuivatamine - kõkie mis aitab 
vähendada toidu raiskamist, paremat planeerimist ja eelnevat kogunemits ja 
kuivatamist.
Tulemuseks aga on jätksuuutlik toitlustamine ja atraktiivsed toidud. 
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I etapp, kestvus 9 kuud, täpsemate kitsaskohtade tuvastamine, 
nõudluse ja pakkumise kaardistamine, erinevate osapoolte 
kaasamine, lahendus koostöömudeli loomine  
II etapp, seadusandlus (toetav regulatsioon)
III etapp, tootjate jt osapoolte ettevalmistamine, teavitusplaan, 
laiapõhjaline kommunikatsiooniplaan
IV etapp, IT platvormi loomine
V etapp, projekti käivitamine
Eelduslik Mahetoidu programmi eelarve 6 -10 miljonit eur 

Mahetoidu süsteemi etapid 
ja eelarve 2021-2026:
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1. ETAPP
Pikaajalise programmi 
ettevalmistus, 
terviksüsteemi loomise 
mudel. 
12 Partneri kaasamine. 
Ühine eesmärk.
Koostöökokkulepe.

2. ETAPP
Seadusandlus, 
toetused, 
regulatsioonid peavad 
toetama, mitte 
taktistama.

4. ETAPP
Kommunikatiooni ja 
teavitus plaan - Miks 
mahe. MIs sellest 
muutub? - 
keskkonna aspekt 
Haridus ja toidu 
programmi loomine.

5. ETAPP
IT ja  
kommunikatsiooni 
platvorm. 
Integreerimine teiste 
riiklike süsteemidega

6. ETAPP
Programmi
täielik käivitamine

3. ETAPP
Põllumeeste, 
tarneahelate, logistika, 
ühistuse ettevalmistus, 
toetamine ja süsteemi 
loomine. min 3 aastat 
perioodi Lepingud.
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Maheprogrammi koostöö 
osapooled

Süsteemi koordinaator Organic Estonia MTÜ koostöö riigi ja 
piirkonna  toiduvaldkonna vastutajatega:
- Maakonna mahetoodete tellijad/ hankijad
- Olemasolevad koolid- lasteaiad. Süsteemi vajadus/ valmisoleks

 ja tooraine kättesaadavuse kaardistus.
- Maakonna mahetootajad - tulevikus ühistud
- Põllumajanduse konsulendid/ ettevõtlus nõustajad 
- Põllumajandusuuringute keskus/Maaülikool/Mahekeskus - koolitus 

süsteem. mida kasvatada, tooraine kvaliteet, ladustamine ja mahu 
analüüsid 

- Vet amet, Põllumajandusamet - koostöö ja tugi
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Maheprogrammi koostöö 
osapooled

- Tallinna Tehnika Kõrgkool - Logistikainstituut
- Tallinna TehnikaKõrgkool - Tehnoloogia ja ringmajanduse 

Instituut
-  Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus - toidu 

vähendamise programmid
- Nutriloop -  süsiniku ja toitainete ringlussüsteem biojäätmetele. 

Komposti tagasi korraldamine põllumeestele
- Mahetoidu koolitus ja õppekeskus - Taani Food House 

konsultandid. Tallinna Teeninduskool/ Roheline liikumine, 
Peakokad 

- Avalik teavitus - Miks mahe ja mis kasu, mis eesmärk ja mida 
sellega saavutame. kohalik koolide ja lasteaedade õppematerjal. 

- Koordinatsiooni platvorm - Levercode OÜ
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KOKKUVÕTE
Kas Eestil on valmisolek kohalikku mahetoitu pakkuda. 
Mis on eeldused mahetoidu mahtude kasvuks?
„Haridusasutuste toitlustushanked: kuhu edasi?

-
- Vastus on jaa, kui me saame aru, mida me tegelikult tahame?

 Kindel eesmärk ja arusaam, kuidas kohaliku mahetoidu mahtude kasvatamine ja eelduste 
loomise terviksüsteem toimib. SUUR pilt. 

- 10 aasta õppetunnid on saadud. Neid pole mõtet korrata. 
- Töötav mudel kiiremaks mahtude kasvatamiseks on olemas.
- Osapooled, partnerite kaardistu ja juhtimise kompetents on esamatasandil olemas?
- Arusaamine, et tegemist on juhtimis ja kordeerimis ülesande lahendamisega.
- Vaja otsust, kas meil - riigil - omavalitsustel on tahtmist, teha õigeid asju õiges järjekorras?
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Organic Estoniaga

Krista.Kulderknup

krista.kulderknup@organicestonia.ee
  5076551

Krista Kulderknup
Krista@organicestonia.ee
www.organicestonia.ee

mailto:krista.kulderknup@organicestonia.ee

