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TARBIMISE KASV VS TEADLIK TARBIMINE

✓ Majanduslik jätkusuutlikkus

✓ Sotsiaalne heaolu (sh tervis, kogukond)

✓ Keskkonnahoidlikkus



ERINEVAD MÄRGISED TOOTEL

✓ Eesmärk – edastada teavet toote omaduste kohta

✓ Vabatahtlikud ja kohustuslikud märgised

✓ Keskkonnamärgised ja ökomärgised



ÜKS ILUSAM KUI TEINE...



KOHUSTUSLIKUD 
(ÕIGUSAKTIDEGA REGULEERITUD)

Näiteks hoiatuspiktogrammid kemikaalidel

Viitavad toote ohtlikele omadustele !!!

Mürgine

Tõsine terviseoht Terviseohtlik Söövitav

Keskkonnaohtlik



KOHUSTUSLIKUD 
(ÕIGUSAKTIDEGA REGULEERITUD)

Märgised plastpakendil

• Numbrid 1-7 ja märk esinevad peaaegu kõigil plastikpakenditel. 

• Numbrid aitavad kindlaks teha mis plastikust toode on valmistatud. 

Nt: 1 = PET (Polüetüleen tereftalaat). Kasutatakse: gaseeritud jookide 

taaral, toiduainete pakenditel.



JÄÄTMEKÄITLUSEGA SEOTUD

Roheline Punkt – toode kuulub Rohelise 
Punkti pakendikogumissüsteemi. Ettevõttel 
kohustus pakendid kokku koguda!
www.rohelinepunkt.ee (ETO)

Eesti Pandipakendi süsteem: üleriigiline pakendite ja 
Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine
www.eestipandipakend.ee



KESKKONNA- JA ÖKOMÄRGISED

✓ Mis iganes märgis või logo tootel (teenusel), mis teavitab tarbijat

keskkonna- või tervisekaitsega seotud informatsioonist üldjuhul

sümboli kujul

✓ Ökomärgiste näol on tegemist märgisega, mis võimaldab tuua

paremini esile toodete mõjuomadused keskkonna aspektist, 

rõhutades toote positiivseid omadusi võrreldes samas

tootekategoorias konkureerivate toodetega (klassikaliselt ISO 

standardiga määratletud ökomärgised)

✓ Eesmärgiks toote turundamine!!!

✓ Valdavalt vabatahtlikud



KESKKONNAMÄRGISTE 
STANDARDID

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) ökomärgiste ja -
teatiste standardid:

• ISO 14020:2000 Üldised põhimõtted

• ISO 14024:1999 Ökomärgised (tüüp I) – Põhimõtted ja protseduurid

• ISO 14021:1999 Isedeklareeritav keskkonnateatis (tüüp II)

• ISO/TR 14025:2000 Keskkonnateatised (tüüp III)



ÖKOMÄRGISED (TÜÜP I)

• Olelusringi lähenemine

• Kinnitatakse kolmanda (sõltumatu) osapoole poolt

• Ekspertgrupi seatud kriteeriumid ning (toetub teaduslikele uuringutele)

• Nõuded rangemad kui õigusaktides

• Huvipoolte kaasamine ja info kõigile kättesaadav

• Kõik võivad märgist taotleda

• Teave esitatakse sümboli kujul

• Eesmärk: valikute tegemise hõlbustamine

• Sihtrühm: lõpptarbijad



I-TÜÜBI ÖKOMÄRGISED TÖÖSTUS-
TOODETEL JA TEENUSTEL

Saksamaa Sinine Ingel Põhjamaade Luik Euroopa Liidu ökomärgis “Lilleke”

http://ec.europa.eu/environment/

ecolabel/index_en.htm

http://www.nordic-ecolabel.org/http://www.blauer-engel.

de/en/index.php

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.nordic-ecolabel.org/
http://www.blauer-engel.de/en/index.php


EL “LILLEKESE” TOOTERÜHMAD

Olemasolevad kriteeriumid (asjakohased kontorite puhul):

✓ Universaal- ja sanitaarsõlmede puhastusvahendid

✓ Nõudepesumasinates kasutatavad ning käsinõudepesuvahendid

✓ Seebid

✓ Koopia- ja joonestuspaber ning pehmepabertooted

✓ Sisevärvid ja -lakid, puitpõrandakatted ja tekstiilpõrandakatted

✓ Puidust mööbel

✓ Tekstiilitooted

✓ Majutusteenused

✓ Seadmed (valgusallikad, personaal- ja sülearvutid, telerid, 

soojuspumbad)

✓ …

Väljatöötamisel kriteeriumid:

➢ Ehitised

➢ Pilditehnika

➢ Energiat tarbivad tooted 

➢ (arvutid, külmikud, pesumasinad)

➢ Tualettruumid

➢ Küttesüsteemid

➢ Kraanid ja dušiotsikud

Eestikeelsed kriteeriumid

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/teenused/el-oekomaergis/el-oekomaergise-tooteruehmad-ja-kriteeriumid


RAHVUSLIKUD ÖKOMÄRGISED

Saksamaa

Austria

Kanada

Ungari



ISEDEKLAREERITAV 
KESKKONNAINFO (TÜÜP II)

• Olelusringi lähenemine ei ole esmatähtis

• Importijate, tootjate, vahendajate suhtlusvahend

• Valitud aspektide kirjeldamine (nt madal energiakasutus, taaskasutatud 
materjali kogus)

• Ei kinnitata ega sertifitseerita, kuid info pakkuja peab suutma info õigsust 
tõestada

• Sihtrühm: partnerid, kliendid

• Kvantitatiivne/kvalitatiivne info



II TÜÜPI ÖKOMÄRGISED

AS Ecoprint “Roheline Trükis”

Möbiuse leht

Eesti Energia Roheline Energia 



KESKKONNADEKLARATSIOONID 

(TÜÜP III)

• Olelusringi hindamine (ISO 14041-43)

• Neutraalne, s.t ei pea vastama mingitele normidele/piirväärtustele ja on 
sõltumatu kohalikest/siseriiklikest tingimustest

• Eesmärk: pakkuda faktidel põhinevat, objektiivset ja võrreldavat 
keskkonnategevuse infot

• Äripartneritele (Business-to-business)

• Kinnitatakse sõltumatu kolmanda osapoole poolt

• Kvantitatiivne info



ENERGIAMÄRGISED

Toote nõuetele vastavuse seadus

energiatõhususe nõuded  seadmetele 

(nt külmikud, elektripliidid, telerid, 

pesumasinad, konditsioneerid, 

elektripirnid)

Energiamärgis: energiatõhususe klassid 

A+++ kuni G!



PEAAEGU ÖKOMÄRGISED

Ökomärgisega sarnased – väljastab sõltumatu osapool,

kuid vaadeldakse toote / teenuse teatud osa olelusringis:

FSC, PEFC — märgis paberi- ja puidutoodetel (viitab

keskkonnahoidlikult majandatud metsast saadud

puidule) www.fsc.ee; http://www.pefc.org

Ökotex 100 (1000) — märgis tekstiiltoodetele, mis seab

tingimused põhiliselt ohtlike ainete kasutamisele tootes

(või tekstiili tootmisel) www.oeko-tex.com

Energy Star ehk Energiatäht — standardi nõuetele

vastavad energiat tarbivad seadmed aitavad tarbijatel

võrreldes tavatoodetega säästa 10-70% energiat ning seega

ka raha http://www.eu-energystar.org/

http://www.fsc.ee/
http://www.pefc.org/
http://www.oeko-tex.com/
http://www.eu-energystar.org/


ÖKOMÄRGISED



MAHEMÄRGISED TOIDUL

Eesti mahemärgis Euroopa Liidu mahemärgis

Saksamaa

Soome

Rootsi

Prantsusmaa

Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja 

loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja 

turustamisel.



Images should not cover the logo!

Resize to fit

MaheTOIT – hea loodusele, hea Sinule!

✓Väärtuslik ja tervislik – sisaldab rohkem C-vitamiini ja polüfenüüle; samuti rohkem

mineraalaineid, nt rauda, fosforit, magneesiumi. 

✓Loomulik maitse – ei sisalda kunstlikke maitse-, värv- ja lõhnaaineid, maitsetugevdajaid ega 

magustajaid, mis võivad põhjustada tervisehäireid.

✓Ohutu – mahetoidus pole organismile kahjulikke sünteetiliste taimekaitsevahendite jääke, 

samuti pole mahetoidus GMO.

✓Keskkonnahoidlik – mahetalunikud toimivad kooskõlas loodusega säilitades looduslikku 

tasakaalu ja kaitstes hindamatuid loodusvarasid. Ei kasutata kunstlikke väetisi ega sünteetilisi 

taimekaitsevahendeid – nii püsib keskkond puhtam ja tervem. Mahetootmine soodustab ka 

loodusliku mitmekesisuse säilitamist.

✓Usaldusväärne – mahetootjate tegevuse vastavust mahepõllumajanduse nõuetele 

kontrollitakse põhjalikult vähemalt kord aastas.

✓Kohaliku maaelu toetamine – eelistades kohalikku ja mahedat soodustad Eesti maaelu 

püsimist ja arengut. www.maheklubi.ee



MUUD MÄRGISED TOIDUL
Kvaliteedimärgised

Tunnustatud Eesti Maitse ehk

pääsukesemärk tähistab eestimaist päritolu ja 

kõrget kvaliteeti (EPKK, www.epkk.ee)

Tunnustatud Maitse kvaliteedimärk ehk

ristikumärk antakse Eestis toodetud

toiduainetele (EAK ja EPKK)

Aasta parim toiduaine. Eesti Toiduainetetööstuse Liit 

(www.toiduliit.ee)

Märk Eestis kasvatatud kodumaiste tootjate 

saadustel. Väljastab Eesti Aiandusliit 

(www.aiandusliit.ee)

http://www.epkk.ee/
http://www.toiduliit.ee/
http://www.aiandusliit.ee/


MUUD MÄRGISED TOIDUL

Sotsiaalne märgis Fair Trade – õiglane kaubandus

Arengumaadest tulev kaup: 

nt banaan, hirss, kuivatatud puuviljad, mahlad, 

maitseained, pähkliõli, riis, suhkur, tee, vein, 

kakao, kohv, …

www.fairtrade.ee

http://www.fairtrade.net/sites/aboutflo/logo.html
http://www.fairtrade.ee/


TOIMIMISE MÄRGISED / STANDARDID

Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja 
-auditeerimise süsteem EMAS. 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

ISO 14001 standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem 
(sertifikaat, kuid logo pole). Logo toodetele panna ei tohi!

Rohelise Võtme skeem majutusasutustele; sarnane 
majutusasutustele antava ökomärgisega (EAS)

http://www.puhkaeestis.ee/et/majutus/majutusettevotete-
kvaliteedimargised/roheline-voti 

Euroopa Roheline Kontor –EKJA poolt väljaantav tunnustus
RK põhimõtete rakendamise eest

http://eugreenoffice.eu/ee/

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.puhkaeestis.ee/et/seotud-objektid/majutusv%C3%B5imalused-l%C3%A4hipiirkonnas/majutus/majutusettevotete-kvaliteedimargised/roheline-voti?seed=2113303830
http://eugreenoffice.eu/ee/


EESTI OMA ÖM-TOOTED

Eskaro – Lillekesega värv Primo 2

Ecoprint – Põhjamaade Luige vääriline trükiteenus

Nordic Bioproducts – puhastusvahendid BioMINERATA

(ecocert märgis) 



KESKKONNAMÄRGISED



ÖKOMÄRGISTE KASUTAMINE

➢ Toote (roheline) turundus - edukaks müügiks ei piisa alati üksnes heast tootest, 
õigesti valitud turust ja koostööpartneritest, lisaks on vaja ka head turundust ja
müüki.

➢ Keskkonnahoidlikud riigihanked - ökomärgiste nõuete ja kriteeriumite
kasutamine eesmärgiga anda paremini edasi toote/teenusega seotud
keskkonnanõuete vastavust hanke kriteeriumitele

➢ Ökomärgiste nõuete ja kriteeriumite kasutamine toote positsioneerimisel ja 
toote(öko/ring)disainis


