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Miks tootjatel on vaja Raplamaa märgist?

⚫ Arutelu piirkonna märgi ellu kutsumiseks tekkis  Väärt Raplamaa Toode 

MTÜ liikmete huvist ja vajadusest, olla koondatud ühise kaubamärgi alla 

mis on , heas mõttes, silmatorkav ning lisab tootele või teenusele 

väärtust ja kõnetab oma originaalses lihtsuses.

⚫ Selline märk muudab:

⚫ Raplamaa tooted ja teenused  tarbijale lihtsamini leitavaks

⚫ Suurendab usaldust  Raplamaa tootjate ja teenusepakkujate poolt 

pakutava suhtes

⚫ Suurendab Raplamaa toodete ja teenuste müüki

⚫ Lisab Raplamaa tootjatele ja teenusepakkujatele ühtekuuluvustunnet ja 

teadmist, et nad on osa suurest ja tugevast võrgustikust

⚫ Lisab Raplamaalastele ühtekuuluvustunnet ja enesekindlust, sest nad 

on pärit tegusast ja kokkuhoidvast piirkonnast.



Olemasolevad 

piirkonnamärgised Eestis

•https://vorumaa.ee/arendus/vorumaa-tunnusmark/

•https://polvamaine.ee/ettevotjale/

•http://www.mulgimaa.ee/mulgimaast/mulgi-mark/

•https://skk.ee/saaremaa-ehtne-toode/

•http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/

https://vorumaa.ee/arendus/vorumaa-tunnusmark/
https://polvamaine.ee/ettevotjale/
http://www.mulgimaa.ee/mulgimaast/mulgi-mark/
https://skk.ee/saaremaa-ehtne-toode/
http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/


Põlvamaa

Põlvamaa “Rohelisem märk” on toote või teenuse 

kvaliteedimärk, mida antakse 2009. Aastast ja 

sellega märgistatakse eelkõige toidukaupu, 

mahetooteid, looduslikke ehitus- ja 

viimistlusmaterjale ning käsitööd. Märk näitab:

• piirkondliku päritoli, 

• kõrget kvaliteeti, 

• looduslike materjalide kasutust  

• keskkonnasõbralikku tootmist.

Kaubamärgi omanik on SA Põlvamaa Arenduskeskus, kes koordineerib 

märkide väljastamist ja märgikandjate võrgustikku.



Võrumaa piirkonna märk on välja kasvanud Vana-Võromaa

kultuuripärandi sümboolikast. Kahte märki eristavad värvilahendused 

ja tekstilised sõnumid.

Märgis kasutatava kujundi alge on pärit esivanemate geomeetrilistest 

mustritest, mis on kirjanud vöid ja kindaid. 

• Sümboolika on loodud Võrumaa eripära väljanäitamiseks ja 

esiletõstmiseks. 

• Sümboolikat võivad kasutada Võrumaa ettevõtjad ja organisatsioonid 

oma teenuste, toodete või sündmuste esiletoomiseks.

• Tekstiliste lahenduste puhul peab olema märksõna VÕRUMAA/ 

VÕROMAA (või muus sõnastuses viide võrumaisusele) jääma kujundist 

ühele poole ja olema täpsustav sõnum näiteks: UMA JA HÄÄ, VUNKI 

TÄÜS, UMMAMUUDU

Tunnusmärgi kujundaja Epp Margna ja hoidja Kaido Palu

Märk ning selle kujundusfailid on vabalt kättesaadavad. Sümboolika 

kasutamisel tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest ja sarnaste 

märkide kasutamisel väljakujunenud heast tavast. Võrumaa 

sümboolika kasutamisel tekkivaid küsimusi aitavad lahendada Vüru

Instituut, Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus ja Võrumaa 

Omavalitsuste Liit.



Võrumaa piirkonna märgisest ajendatud 

kaubamärk Toitutoodangule

Märgiga tunnustatakse Võrumaa ettevõtjat 

•Kes külvab ja kasvatab

•Kes korjab ja paneb purki

•Kes valmistab kohalikust toorainest maitsvat toitu

Toidutoodangut

•Mis on kasvatatud eelistatult Võrumaal või Lõuna-Eestis

•Toiduvalmistamise viis on iseloomulik Lõuna-Eesti piirkonnale

Kaubamärgi omanik MTÜ Võrumaa Partnerluskogu. Kaubamärgiga 

tegeleb igapäevaselt Võrumaa Talupidajate Liit ning märki 

väljastatakse liidu juures tegutseva Uma Mekk komisjoni otsusel.



Mulgi värk-uhkuse asi!

Mulgi märk tähistab Mulgimaal pakutavaid

• tooteid, 

• teenuseid 

• elamusi

– neid, mis on piirkonnas valmistatud ja järgivad 

ajaloolist traditsiooni.

Märgi hoidja on MTÜ Mulgimaa arenduskoda ja 

Margi välja andmise ale otsustab komisjon mille 

moodustab Mulgimaa Arenduskoda



Saaremaa

Märgiga tähistatakse tooteid või teenuseid mis 

on valminud Saare maakonnas ja/või 

saaremaisest toorainest ning kvalifitseerub 

sõna ehtne alla.

Märgi hoidja ja väljaandja Saarte Koostöökogu 

MTÜ



Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise alla saavad koonduda Kuusalu, Vihula, Tapa,

Kadrina, Ambla, Anija, Raasiku, Aegviidu, Kose, Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere, 

Rakke, Haljala,

Rakvere, Sõmeru, Vinni, Viru-Nigula vald ning Loksa ja Kunda linn

Paepealsed maitsed

Märgise taotlejaks saavad olla Põhja-

Eesti piirkonnas tegutsevad 

• tootjad 

• teenusepakkujad 

kes valmistavad oma tooteid, teenuseid 

Põhja-Eestile eriomaste viiside või 

retseptide järgi.

Märgise haldajaks on MTÜ Arenduskoda, kes arendab 

ja annab märgist välja koostöös Ida-Harju 

Koostöökoja, MTÜ Parterid ja MTÜ PAIKiga

Märgise logo algvariandi autor on kunstnik Liina Kald.

Uue logo autor on Katrin Kull.



Raplamaa logo  Kindel käeulatus sisendab vaatajale kindlust, püsivust, 

järjepidevust ent samas kaasaegsust, arengut, dünaamikat. Logo saab 

tõlgendada kui aktiivse tegevuse sümbolit. Neli erinevat välja võivad viidata 

näiteks neljale enim arenenud (arendatavale?) valdkonnale. kujundi neli 

võrdselt paiknevat välja moodustavad aknaga sarnaneva sümboli (vrdl 

Aken Euroopasse, „minu kodu on mu kindlus“, valgus, kontaktivõimalus 

välismaailmaga, infovahetus, „kindel käeulatus“ jne).

Tõlgendamisvõimalusi on veel- meeldivaid otsinguid!

Tootjatele suunatud ühine kaubamärk on ajendatud Okta Centrumist kus 

MTÜ Väärt Raplamaa Toode tegevus alguse sai. Okta Centrum on 1977. 

aastal valminud KEK-i hoone mis on kui monument nõukogudeaegsele 

arhitektuurile. Ehitis meenutab maandunud UFO-t ning miks just see valiti 

Raplamaa Tootjaid iseloomustama on praegu lõpuni teadmata. 



Naerata,  SA OLED RABAV!


