
1. Sa tead oma toidu päritolu ning inimesi, 
    kes Sulle toidu kasvatavad.
2. Vahendustasu puudumine teeb kätte-
    saadavaks täisväärtusliku toidu ja Sa saad 
    maksta talunikule õiglase hinna.
3. Saad anda tootjatele kauba kohta tagasi-
    sidet,mis on neile oluline, et oma kauba-
    valikut kujundada ja täiendada.
4. Nädalased intervallid kaubakohtumistel 
    õpetavad planeerima oma toidulauda ja 
    seeläbi säästma.
5. Sinu toit on lühikese tarneahelaga, värske 
    ja puhas.
6. Sa aitad kaasa kohaliku elu arengule, andes 
    väiketootjatele võimaluse areneda ja kas-
    vada (tagasiside + sinu iganädalane tellimus).
 

            Müük OTTi kaudu toimub üld-
           juhul kaubakohtumistel, kus 
          10 kuni 15 toidu väiketootjat
        kogunevad 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. 
Parklad on tihti antud tasuta kasutamiseks valla, kooli 
või kultuuriasutuse poolt.

Esimene OTT asutati Kuusalu vallas aastal 2009 ja toimib 
tänapäevani Kuusalu kunstide kooli parklas kord nädalas. 
Tänaseks on OTT võrgustikke loodud juba 30 piirkonnas 
üle Eesti. Mitmed uuematest OTTidest opereerivad 
virtuaalses keskonnas, kus tootjate ring kuulutab oma 
tooteid välja internetiplatformil ja tarbijad võtavad 
tootjatega otse ühendust ning omavahel lepitakse kokku 
koht ja aeg kauba üleandmiseks. Virtuaalsetes OTTides 
pakutakse ka erinevaid teenuseid, mis on seotud eluga maal 
– tööriistade parandamine, rohuniitmine, lambapügamine jne.

MTÜ Eesti OTT ühendab OTT toiduvõrgustikke Eestis.

OTT, lühend sõnadest otse 
tootjalt tarbijale, on kodaniku-
algatuslik võrgustik Eestis, mis
koondab kohalikke toidu toot-
jaid ja tarbijaid.

O s t e s  l ä b i  O T T  v õ r g u s t i k u ,  t e a t e ,  
et oma ostuga toetate kodukohas 

tegutsevaid talupidajaid 
ja väiketootjaid.
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3. Viljandimaa OTT:  
Kaubakohtumised:
Tootjatega saab otse ühendust võtta ja leppida 
kokku, kus ja kuidas kaup kätte saada.

Liikmete kaupa saab osta ka Talutoidu Aidast. 
avatud T-R 10.00–18.00 ja L 10.00–14.00 
Tallinna tänav 3, Viljandi linn

 Koordinaator: Riina Piir
Kontakt: riina.piir@gmail.com, 5666 5488
     Viljandimaa toiduvõrgustik OTT

5. Saare OTT:  
Kaubakohtumised:
Tootjatega saab otse ühendust võtta ja leppida 
kokku, kus ja kuidas kaup kätte saada.
Toidutootjate kontaktandmed leiate kodulehelt 
www.saareott.ee

 Koordinaator: Alar Allas
Kontakt: saareott@gmail.com, 5911 6606  
     Saare OTT
www.saareott.ee

8. rakvere OTT:  
Kaubakohtumised:
Neljapäeviti kell 18.45–19.15 
Lääne-Virumaa keskraamatukogu sisehoovi parklas 

Koordinaator: Ele Sööl
Kontakt: ele.sool@mail.ee, 5197 0275  
     Rakvere OTT 

4. pärnumaa OTT:  
Kaubakohtumised:
Teisipäeviti Pärnu haigla juures kell 15.00–16.30
Neljapäeviti Martensi väljakul kell 15.30–17.00

 Koordinaatorid: Mirjam Pikkmets, 5656 9491 
Siret Sommer, 5308 8635
Kontakt: parnumaaott@gmail.com
     Pärnumaa OTT 

6. läänemaa OTT:  
Kaubakohtumised:
Neljapäeviti kell 16.00–17.30
Haapsalu turu platsil (Jüriöö tn 7)

Läänemaa OTT Kohalik Talupood
Jüriöö 7, Haapsalu linn
T, K, R 11.00–18.00, N 16.00–17.30, L 9.00–15.00
Tel: 5982 3555

Koordinaator: Karin Tiit
Kontakt: otsetootjalt@gmail.com, 5305 6682    
     Läänemaa OTT
www.maheott.weebly.com

 

9. Kääpa OTT:  
Kaubakohtumised:
Aprillist oktoobrini neljapäeviti kell 18.00–19.00 
Novembrist märtsini pühapäeviti kell 11.00–12.00
Ilusa ilma puhul Kääpal rahvamaja ees, 
vihma või külma puhul rahvamajas sees.

Lisaks üritused - septembris sügispidu ja
detsembris jõululaat

Koordinaator: Annika Oras
Kontakt: kaapaott@gmail.com, 528 9500  
     Kääpa OTT

7. kohila OTT:  
Kaubakohtumised:
Reedeti kell 17.00-18.30 Vabaduse tn parklas

 Koordinaator: Kaire Puhkan
Kontakt: kaire.puhkan@gmail.com, 501 8072
     Kohila OTT

2. kiili OTT:  
Kaubakohtumised:
Kolmapäeviti alates kell 17.00 
Noortekeskuse ja Konsumi vahelisel alal. 
Parkimine vallamaja ees, Nabala tee 2a Kiili

 Koordinaator: Ville Vallaste  
Kontakt: info@maheleib.ee, 516 3968
     Kiili OTT

1. Harju OTT:  
Kaubakohtumised:
Tabasalus teisipäeviti kell 17.30–18.30  
Kallaste 1 (Jõululaada plats Rohujuure ees) platsil
Sauel kolmapäeviti kell 17.30–18.30 
Pärnasalu 19 Õllenaudi/Buxhöwdeni ees, parklas
Keilas neljapäeviti kell 17.30–18.30 
uuel Keila Turul

 Koordinaatorid: 
Katrin Rebane 5624 9310, Ain Kabal 5622 5590
Kontakt: harjuott@gmail.com
     harjuott
www.harjuott.weebly.com 

Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse
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