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Toidukao ja jäätmete tekkimine on globaalse mõõtmega probleem. Seda eelkõige maailma 

rahvastiku kasvu või ülemaailmset kasvavat toidunõudlust arvestades, sest maailmas on 

palju neid, kes kannatavad igapäevaselt alatoituvust või nälga (iga üheksas ehk kokku 

umbes 800 miljonit inimest). Euroopa Liidus visatakse kogu toidutootmise ahela lõikes 

igal aastal ära ligi 88 miljonit tonni toitu ja toidujäätmeid, seejuures esmatootmistasandil 

erinevates tootmisharudes on toidukadu ligikaudu üheksa miljonit tonni. Eestis on uuritud 

toidukao ja jäätmete teket tarbimise tasandil, aga sarnast uuringut kalanduses esmatootmise 

tasandil ei ole tehtud. Seega on sarnaselt põhjamaades tehtud uuringule vajalik uurida ka 

Eestis, milliste tegevustega kaasneb peamine kadude ja jäätmete teke ning töötada välja 

metoodika (lähtuvalt kalandussektori iseärasustest), mis võimaldaks kadude ja jäätmete 

ulatuse määramist.  

Magistritöö eesmärk on välja selgitada peamised toidukao ja jäätmete tekkepõhjused Eestis 

kalanduse esmatootmise tasandil. Lisaks tuuakse töös välja uuringus osalenud kutseliste 

kalurite ning kalakasvatajate hinnangutel põhinev toidukao ja jäätmete ulatus erinevates 

kalanduse esmatootmise faasides. 

Magistritöös kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit – peronaalküsitlused ning 

ankeetküsitlus esmatootjatele. Valitud tootjatega läbi viidud personaalküsitluste 

eesmärgiks oli koguda tootjatelt lisainformatsiooni, mis võeti lisaks töös välja toodud 

teooriale aluseks ankeetküsitluste koostatamisel kutselistele kaluritele ja 
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kalandusettevõtetele. Andmete kogumiseks kasutati kahte eraldiseisvat ankeetküsitlust – 

üks kalakasvatajatele ning teine kutselistele kaluritele. 

Peamised töös saavutatud tulemused iseloomustavad toidukao ja jäätmete tekkepõhjuseid, 

aga välja on toodud ka toidukao ja jäätmete hinnanguline ulatus ankeedile vastanute põhjal 

Eestis kalanduse esmatootmise tasandil. Kalakasvatuste näitel oleneb toidukao ja jäätmete 

hulk kasvatatavast liigist ja kala vanusest, aga üldine tendents on, et kõige suuremad kaod 

(hinnanguliselt 30-40%) on kalakasvatamise protsessi algusfaasis, kus toimub marja 

inkubeerimine ning maimude ja noorkalade kasvatamine. Üle 80% ankeetküsitlusele 

vastanud kalakasvatajatest leidis, et väljapüügijärgselt kadusid ei teki. Kutselisel 

kalapüügil kujunes ankeedile vastanud kalurite hinnangul keskmiseks vältimatuks 

toidukaoks 2,31%. 

Töö esimeses peatükis defineeriti ja integreeriti töösse olulised mõisted 

(esmatootmistasand, toidukadu, toidujäätmed jne), mille käigus toimus sisuliselt eraldi 

analüüs, kus kohandati vastav metoodika toidukao ja jäätmete mõõtmiseks Eestis 

kalanduslikul esmatootmistasandil. Seega saab käesolevas magistritöös saavutatud 

tulemusi (kadude ja jäätmete olemus ning põhilised tekkepõhjused kutselisel kalapüügil ja 

kalakasvatuses)  edukalt rakendada toidukao ja jäätmete täpse ulatuse määramiseks. Veelgi 

enam, autori hinnangul on käesolev magistritöö väärtuslikuks sisendiks 

Maaeluministeeriumi poolt tellitud ning Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

poolt teostatavale pikaajalisele (aastatel 2016-2021) uuringule „Toidujäätmete ja 

toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses“. 

Märksõnad: kutseline kalapüük, kalakasvatus, toidutootmine, jätkusuutlikkus 
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Food loss and waste is globaly recognizable problem because of world’s population growth 

and also more and more growing global food demand (there are many people in the world 

who are suffering from hunger – almost 800 million). In European Union each year nearly 

88 million tons of food and food waste is being thrown away in the food supply chain, 

therefore at the same time it is approximately nine million tonnes of food loss in primary 

production level (in total of all the different primary production industries). In Estonia it 

has been studied causes of food loss and waste at consumer level, but no similar research 

have had made for fisheries in primary production. So it is necessary to examine main 

activities that causes food loss and waste (as it was made in Nordic countries) to develope 

a methodology that can be used to measure food loss and waste in fisheries primary 

production in Estonia. 

The purpose of Master’s thesis is to identify main causes of food loss and waste in fisheries 

primary production level in Estonia. By commercial fishermen and fish farmers, estimated 

extent of food loss and waste that appears in different stages of fisheries primary 

production in Estonia is also highlighted in this research. 

In this Master’s thesis it has been used qualitative research method which means personal 

questionaires for some primary producers and overall questionary composed for all 

primary producers. The main idea of personal questionaires was to collect valuable 

information from producers that allowed to compose more efficient and accurate 

questionary for primary producers. Data was collected by using two different 
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questionaires, one for commercial fishermen and another for fish farmers. 

The main results describe different causes of food loss and waste, also estimated food loss 

and waste extent in Estonia is outlined, presented by responses from questionaires. Food 

loss and waste amount in fish farms depends on type of fish being farmed and age of 

fishes, but common trend is that losses are higher (estimated 30-40%) at the begginning of 

farming process (breeding, hatching and growing young fishes). Over 80% respondents 

found that no post-harvest losses occur. Commercial fishermen answered that average 

unavoidable food loss is only 2,31%. 

The first chapter of this study was like distinct analyse by integrating many important 

definitions (e.g. primary production stage, food loss, food waste etc) to this study and with 

that, the methodology was adjusted to measure food loss and waste in fisheries primary 

production in Estonia. As a result of this Master’s thesis (description and causes of food 

loss and waste) can be used to determine and measure food losses and waste in fishing and 

fish farming. Moreover, in Estonia this Master’s thesis has a valued input for long-term 

research „Causes of food waste and loss in agriculture and fisheries primary production“ 

that was ordered by Ministry of Rural Affairs and is researched by the Institute of 

Economics and Social Sciences of Estonian University of Life Sciences. 

Keywords: commercial fishing, fish farming, food production, sustainability 
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SISSEJUHATUS 

 

Toidukao ja jäätmete tekkimine on globaalse mõõtmega probleem, mis mõjutab sisuliselt 

kõiki Maal elavaid inimesi ja mille lahendamiseks tuleb teha koostööd riikidel ning 

rahvusvahelistel organisatsioonidel. Seda eelkõige maailma rahvastiku kasvu või 

ülemaailmset kasvavat toidunõudlust arvestades, sest maailmas on palju neid, kes 

kannatavad igapäevaselt alatoituvust või nälga. Ühiskond tervikuna (nii arenenud 

ühiskond, kui ka arengumaad, mille majandus üha kiiremas tempos kasvab) peab 

lähitulevikus kogu toidutootmise ja tarbimise ökonoomsemaks muutma, et vältida 

tootmiseks sisendina kasutatavate ressursside (inimressurssi, maa, energia) raiskamist, mis 

sisuliselt toimub tootmistegevusel kadu ja jäätmeid tekitades. Enamus tarbijatest tajub 

toidu raiskamist, kadu ja jäätmeid peamiselt kodutarbimises (toitu minema visates) ehk 

lõpptarbijana. Euroopa Liidus visatakse kogu toidutootmise ahela lõikes igal aastal ära ligi 

88 miljonit tonni toitu ja toidujäätmeid (Stenmarck jt 2016: 4), seejuures 

esmatootmistasandil erinevates tootmisharudes on toidukadu ligikaudu 9 miljonit tonni 

(kõige suurem kadu arenenud ühiskonnas, sh Euroopa Liidu riikides on 

kodumajapidamises – ligikaudu 47 miljonit tonni) (Stenmarck jt 2016: 28). 

Tegelikult algab toidukao- ja jäätmete tekkimine juba palju varasemas staadiumis – 

esmastootmise tasandil. Kuna paljudes Euroopa Liidu maades (sh Eestis) ei ole 

esmatootmistasandil erinevaid sektoreid (sh kalandust) nii põhjalikult uuritud, kui teisi 

toidutootmise ahelaid (nagu töötlemine või tarbimine), siis on keeruline tuua välja 

konkreetsed põhjused või numbrid, mis iseloomustaksid näiteks kalandusliku 

esmatootmise keskmist toidukao või jäätmete teket (Stenmarck jt 2016: 20-21; 28). 

Sarnaselt paljudele riikidele on Eestis toidukao ja jäätmete teket uuritud tarbimise tasandil 

(Moora jt 2014: 5), aga varasemad uuringud esmatootmistasandi (sh kalandusliku 

easmatootmise) kohta autori andmetel puuduvad. Seega on ka Eestis (sarnaselt Norden 

projektile, mis viidi läbi Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Islandi koostöös) vajalik 

kalanduses esmatootmistasandi põhjalik uurimine – tähtis on välja selgitada, milliste 

tegevustega kaasneb peamine kadude ja jäätmete teke ning töötada välja metoodika 

(lähtuvalt kalandussektori iseärasustest), mis võimaldaks kadude ja jäätmete ulatuse 

määramiseks.   
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Magistritöö eesmärk on välja selgitada peamised toidukao ja jäätmete tekkepõhjused Eestis 

kalanduse esmatootmise tasandil. Töös uuritakse võimalikku kadude ja jäätmete teket 

erinevates esmatootmise faasides nii kutselisel kalapüügil, kui ka kala kasvatamisel. Lisaks 

tuuakse töös välja uuringus osalenud kutseliste kalurite ning kalakasvatajate hinnangutel 

põhinev toidukao ja jäätmete ulatus erinevates kalanduse esmatootmise faasides. 

Tulemusena valmib metoodika, mida saab vajadusel tulevikus rakendada täpsema toidukao 

ja jäätmete ulatuse välja selgitamiseks kalanduses esmatootmistasandil. 

Lähtudes probleemi aktuaalsusest ning vajadusest saavutada magistritöö eesmärk, on autor 

sõnastanud alljärgnevad uurimisküsimused: 

 selgitada esmatootmistasandi olemus ja jagunemine kalanduses (kutselisel 

kalapüügil ja vesiviljeluses); 

 selgitada toidukao ja jäätmete olemus, jagunemine ning hinnata tekkepõhjuseid 

kalanduses esmatootmise tasandil; 

 leida ja selgitada erinevad võimalused andmete kogumiseks ning toidukao ja 

jäätmete ulatuse mõõtmiseks kalanduses esmatootmistasandil; 

 pakkuda välja võimalused riigile ja/või kalandustootjatele toidukao ja jäätmete 

vähendamiseks ja/või vältimiseks kalanduses esmatootmistasandil. 

Magistritöö sisuline osa on jaotatud kaheks peamiseks peatükiks. Töö esimeses osas 

antakse ülevaade teoreetilisest käsitlusest (erinevatest seadustest ja määrustest ning 

varasemalt Euroopas tehtud sarnastest uuringutest) – ülevaade esmatootmistasandi 

olemusest ja jagunemisest kalanduses; toidukao, jäätmete ja kõrvalvoo olemusest ja 

tekkepõhjustest ning erinevate võimaluste selgitamisest kao ja jäätmete hindamisel. Lisaks 

on magistritöös defineeritud ja töösse integreeritud mitmeid olulisi teemaga haakuvaid 

mõisteid. Töö teises osas antakse ülevaade andmete kogumiseks kasutatud metoodikast, 

valimi kujunemisest, kogutud andmetest ja läbiviidud analüüsist ning tuuakse välja arutelu 

vormis järeldused ja ettepanekud.  

Toidujäätmete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses on 

Maaeluministeeriumi poolt tellitud (Projektikonkursi... 2015) ning Eesti Maaülikooli 

majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt teostatav pikaajaline (aastatel 2016-2021) uuring, mis 

keskendub toidukao ja jäätmete tekkepõhjuste ning ulatuse välja selgitamisele kalanduses 
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esmatootmistasandil. Seega on käesolev magistritöö väärtuslikuks sisendiks antud uuringu 

läbi viimiseks Eestis kalanduslikul esmatootmise tasandil.  

Töö autor soovib avaldada erilist tänu Jüri Lillemetsa’le (Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna spetsialist-analüütik), 

kellega koostöös valmisid kaks ankeetküsitlust kalandustootjatele. 

 

 

 

 

 

  



   

10 
 

 

 

1. TOIDUKAO JA JÄÄTMETE NING TOODANGU 

KÕRVALVOO KÄSITLUS KALANDUSES 

ESMATOOTMISE TASANDIL 

 

1.1. Esmatootmistasandi olemus ja jagunemine kalanduses 

 

Esmatootmise protsess on üks osa kogu toidu tootmisahelast. Toidu tootmisahel koosneb 

neljast peamisest etapist – tootmisest, töötlemisest, toodangu müümisest ning tarbimisest. 

Kõige konkreetsemalt määratledes liigitub esmatootmistasandi alla kõik see, mis hõlmab 

esmaseid tegevusi toidu tootmisel. Seega see tootmistegevuse faas, mis toimub enne 

mistahes produkti töötlemist, aga seejuures ei saa unustada, et see võib ka sektoriti erinev 

olla. Kõige konkreetsemalt piiritledes algab kalanduses töötlemise faas siis, kui 

väljapüütud kala hakatakse noaga töötlema ehk toimub kala rookimine ning sellele 

järgnevad vajalikud toimingud. (Östergren jt 2014: 18) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajanduse Organisatsiooni (edaspidi 

FAO) terminoloogia kohaselt on kalandus tegevus, mille käigus toimub loodusliku kala 

püük (kutseline kalapüük) või kala kasvatamine vesiviljelusettevõttes (Fisheries 2016). 

Loodusliku kala püüki (kutselist kalapüüki) Eestis Vabariigi majandusvööndis reguleerib 

kalapüügiseadus (KPS 2016 § 2 lg 1), mis defineerib ühtlasi kalapüügi olemust ning 

kalapüügiga seonduvat kaaspüüki (vt lisa 1). Kala kasvatamine vesiviljelusettevõttes 

tähendab üldjuhul mingite veeorganismide kasvatamist suletud territooriumil (vt lisa 1), 

mida Eesti reguleerib Veterinaar- ja Toiduamet (Vesiviljelusest...). 

Esmatasandi olemust kalanduses on erinevate projektide raames tõlgendatud erinevalt 

(vastavalt tootmise eripäradele uuritavas piirkonnas). FUSIONS (Food Use for Social 

Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) projektis on esmatootmistasandi 

käsitlemine selgelt piiritletud – tootmise esmatasandi uurimist alustatakse sellest hetkest, 

kui toode (näiteks kala) on realiseerimiseks valmis ning lõpeb faasis, kus toode on 

edasiseks tootmiseks ette valmistatud, aga töötlemisprotsessiga ei ole veel alustatud. Ehk 

siis kalad on veekogust välja püütud ning puhastamiseks ja edasiseks töötlemiseks 
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vastavasse hoonesse või asukohta transporditud. Seega ei käsitleta FUSIONS projektis 

kalade aretamist (marja inkubeerimist ja maimude kasvatamist) ning kasvatamist 

esmatootmisena. Esmatootmise protsess on taime- ja loomakasvatuses ning kalanduses 

küllaltki sarnane – protsess lõpeb alati siis, kui toodang on valmis järgmiseks faasiks ehk 

töötlemiseks. (Møller jt 2014: 25) 

FUSIONS projekti peamine eesmärk on saavutada ressursitõhus Euroopa, luues selge 

visiooni ja strateegiaga platvormi, mida rakendades saab viia toiduga varustamise ahela 

kõikides etappides kaod ja jäätmed võimalikult madalale. Projekt toimib aastast 2012 ning 

seda rahastatakse Euroopa Komisjoni raamprogrammist number 7. Projektis osalevad 

erinevad teadusasutused, ettevõtted ning tarbijaorganisatsioonid 13 erinevast riigist. (About 

FUSIONS) 

Esmatootmistasandi olemust FUSIONS (Møller jt 2014) käsitluses peegeldab joonis 1. 

Joonisel 1 on välja toodud protsessid, mis liigituvad FUSIONS käsitluses osaliselt või 

täielikult esmatootmistasandi alla ning protsessid, mis ei liigitu üldse. Seda nii 

vesiviljelusettevõtetes, kui ka looduslikul kalapüügil. 

 

Joonis 1. Esmatootmistasandi piiritlemine kalanduses FUSIONS käsitluses (Møller jt 

2014: 26) 
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Esmatootmine kalanduses on kasvandustest ning vabast loodusest püütud kalade puhul 

erinev. Selles osas on Eestis kehtiv Veterinaar- ja Toiduameti vastav määrus ning 

FUSIONS projektis kasutatav määratlemine erinev. FUSIONS projekti järgi algab 

kalakasvanduses esmatootmine sellega, kui tiikides või basseinides olevad kalad on oma 

suuruse või mahu saavutanud ehk on valmis realiseerimiseks. Vabas looduses püütud 

kalade puhul algab esmatootmine kala võrku või muusse püünisesse jäämisega. 

Kalanduses lõpeb esmatootmise faas, kui kala on hukatud ja roogitud ehk siis veri välja 

lastud ning sisikond ja uimed eemaldatud. Kala edasine töötlemine (soolamine, 

tükeldamine müügivalmis fileedeks jne) ei kuulu enam esmatootmise alla. Üldiselt kala, 

kui kiiresti riknev toodang viiakse kadude ja jäätmete vältimiseks võimalikult kiiresti 

töötlemisse.  (Møller jt 2014: 25)  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 17 sätestatud 

tegevuse järgi on esmatootmine – esmatoodete tootmine, pidamine või kasvatamine, kaasa 

arvatud saagikoristus, lüpsmine ja põllumajandusloomade kasvatamine enne tapmist. 

Esmatootmine hõlmab ka jahipidamist ja kalapüüki ning loodussaaduste kogumist 

(Euroopa Parlamendi... 2002) 

Eestis reguleerib esmatootmise ning esmatootmistasandi laiemalt Veterinaar- ja Toiduamet 

(tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 17 

sätestatud tegevusele), kelle poolt on sätestatud, et vesiviljelusettevõtetes on esmatootmine 

kala kasvatamine ning vedu töötlemisettevõtetesse, v.a. kala väikeses koguses, s.t. kuni 

100 kg päevas, turustamine tootjalt lõpptarbijale või kohalikele jaekaubandusettevõtetele. 

(Loomsete esmatoodete...)   

FUSIONSI käsitluses on esmatootmistasand kutselisel kalapüügil väga täpselt piiritletud 

(Tostivint jt 2016: 49): 

1. kala püüdmine erinevate püünistega (sh püüdma minek ja tulek); 

2. kala surmamine püügikohas vahetult peale püüki; 

3. kalal vere välja laskmine ning puhastamine; 

4. puhastatud kalade transportimine töötlemiseks; 

Eestis on kutselisel kalapüügil esmatootmine ja esmatootmistasand laiemalt reguleeritud 

Veterinaar- ja Toiduameti regulatsioonidega. Veterinaar- ja Toiduamet on sätestanud, et 

esmatootmine on kalapüük ja kalatoodete käitlemine (viisil, mis oluliselt ei muuda nende 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:ET:PDF
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laadi, sealhulgas sisikonna eemaldamine) kalalaevade pardal (v.a. külmutus- ja 

tehaslaevadel) ning nende vedu maal asuvasse esimesse töötlemisettevõttesse. (Loomsete 

esmatoodete...)  

Seega on FUSIONS käsitluses kaladel sisikonna eemaldamine üks osa esmatootmise 

protsessis. Eestis on kutselisel kalapüügil see lubatud, kui alusel on olemas vastav 

külmutusseade, vastasel juhul oleks tegemist juba töötlemisega. Vastav külmutusseade on 

Eesti kaluritel pigem külmutus- ja tehaslaevadel, mis tegelevad avamere- või 

ookeanipüügiga. Autori hinnangul on väga oluline, et esmatootmistasand kalanduses oleks 

selgelt määratletud ning kui see on tehtud, siis teades erinevaid esmatootmistasandi etappe, 

saab hinnata mis põhjustab toidu kadusid ja jäätmeid ning milline on selle ulatus. 

Joonisel 2 on lahti mõtestatud kogu toidutootmise ahel kalanduses, sealhulgas 

esmatootmistasandi piiritlemine nii kutselisel kalapüügil, kui ka vesiviljelusettevõtetes. 

 

Joonis 2. Toiduga varustamise ahel kalanduses (Møller jt 2014: 22)  

Lisaks sellele, et esmatootmisprotsess on vesiviljelusettevõtetes ning kutselisel kalapüügil 

erinev, on ka püügivõimalused ja viisid erinevad. Kui loodusliku kalapüügi puhul on 

märksõnaks püük ning erinevad püügiviisid, siis vesiviljelusettevõtetes on peamiseks 
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eesmärgiks kala kasvatamine – peamiselt tehakse seda basseinides, sumpades või tiikides 

ning seda suletud alal ja vesiviljelusettevõtte territooriumil (Paaver jt 2006: 10-11).  

Kasvatatakse erinevaid liike ning erineval eesmärgil – Eestis kasvatatakse kala peamiselt 

turustamiseks (kaubakala), kalade taasasustamiseks erinevatesse veekogudesse ning 

kalaturismi arendamiseks (EKS 2013: 53). 

Loodusliku kalapüügi puhul on võimalusi püüdmiseks rohkem. Püüdjad liigituvad kaheks 

– harrastuskalurid ning kutselised kalurid. Kuna harrastuspüügil või õngepüügil püütud 

kala ostmine või müümine on keelatud (KPS 2016 § 10 lg 8), siis majanduslikul eesmärgil 

tegelevad kalapüügiga kutselised kalurid. Peamisteks vahenditeks kutselisel kalapüügil on 

(KPS 2016 § 31): 

 õngejadad; 

 nakkepüünised; 

 lõksupüünised; 

 kurnpüünised; 

 traalpüünised. 

Kutselise kalapüügi vahendiga tohib kalapüügiloa alusel siseveekogudel, piiriveekogudel, 

merel, Eesti Vabariigi majandusvööndis või väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni 

oleval veealal kala püüda või veetaimi koguda äriregistris ettevõtjana registreeritud isik 

(KPS 2016 § 30 lg 1). 

Omamaks paremat ülevaadet jäätmete tekkest ning toidukadudest kalanduses nii kutselisel 

püügil, kui ka kalakasvatamisel, siis kõige olulisem on mõista mis tootmisprotsessid 

kalanduses toimuvad ning millised tegevused liigitatakse esmatootmise tasandil alla. Kala 

kasvatamise vesiviljelusettevõttes võib laiemalt jaotada kolme etappi (Loomsete 

esmatoodete...): 

1. Kala kasvatamine suurusesse, mis tagaks toodangu realiseerimise (sh eelnevalt 

marja aretamine või kasvatamine ning maimude kasvatamine). 

2. Kasvandusest välja püütud kalade käitlemine (veretustamine, pesemine, 

säilitamine). 

3. Kalade transportimine töötlemisprotsessiks. 
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FUSIONS käsitluses võib kalade käitlemine tähendada olenevalt liigist ka puhastamist, 

sisikonna, uimede või lõpuste eemaldamist ning transporti töötlemisse (Tostivint jt 2016: 

49). Eestis on sätestatud nii, et peale väljapüüki töötlemisse transporditud kalade 

rookimine (sisikonna eemaldamine ja muul moel kala puhastamine) ning edasine 

töötlemine ei kuulu enam esmatootmise alla, vaid ongi juba töötlemise üks protsessidest. 

Esmatootmistasandil tegemata jäetud või lohakalt tehtud töö võib töötlemisel tekkivaid 

jäätmeid või kadusid mõjutada ning seda nii kasvanduse, kui ka kutseliste püütud kala 

puhul. Kutselisel kalapüügi võib hooletu püük, lohakas toodangu käitlemine aluse pardal 

(veesõiduki põhjas olevatele kaladele peale astumine), toodangu aluselt maha laadimine 

ning transportimine põhjustada jäätmeid või kadusid hiljem töötlemisprotsessis. Samuti ka 

kasvatuse kala puhul: hooletus kalade transportimisel ning ladustamisel kahjustab 

toodangut ning mõjutab järgmisi tootmistasandeid. Näiteks kaladele füüsiliste vigade 

tekitamine nendele peale astudes, ebapiisava jahutuse tagamine aluse pardal ja peale aluselt 

maha laadimist, tehniliselt ebakvaliteetsete püüniste kasutamine, võimalikud vargused 

toodangu laadimisprotsessil või transportimise käigus kala riknemine – nimetatud tegurid 

on kutselise kalapüügi või kalakasvatamise puhul esmatootmisprotsessi osad ning nende 

tegevuste edukus mõjutab järgnevaid tootmistasandeid (töötlemist jne). (Getu jt 2015: 3) 

 

 

1.2. Toidukao olemus, põhjused ning ulatus kalanduses esmatootmise 

tasandil 

 

Kalanduses võib esmatootmistasandil eristada kahte peamist toidukao tüüpi – kadu 

toodangu kvaliteedis ning reaalne ehk füüsiline kadu. Füüsiline toodangu kadu tekib, kui 

saak visatakse mingil põhjusel ära või tarbitakse loomade, mitte inimeste poolt. 

Kvaliteedikadu on seotud toodangu rahalise väärtusega – seda iseloomustab parima ning 

mõnevõrra halvema kvaliteediga toodangu väärtuse suhe. Kvaliteeti saab mõõta ka 

füüsiliste parameetrite järgi, nagu näiteks kala välimus, puhtus või lõhn. Kvaliteedi langus 

esmatootmistasandil võib olla tingitud vigadest käitlemisel või transportimisel, aga ka 

tuleneda looduslikest teguritest (näiteks kala kvaliteedi langus röövloomade tegevuste või 

liiga kõrge veetemperatuuri tõttu). Võimalikest kadudest ning tekkepõhjustest on antud 

ülevaade tabelis 1. (Mgawe, Diei-Ouadi 2011: 5-11) 

 



   

16 
 

Tabel 1. Võimalikud tekkivad toidukaod ning kadude tekkimise põhjused erinevates 

esmatootmise etappides looduslikul kalapüügil (Mgawe, Diei-Ouadi 2011: 5-11) 

Toidukaod kalade püügijärgsel  käitlemisel Toidukaod transportimisel 

Jää või külmutuskonteineri mittekasutamisest 

tingitud kalade roiskumine – tagajärjeks on kala 

täielik riknemine või kvaliteedi langus, lisaks ka 

rahaline kaotus, sest kala väärtus langeb oluliselt 

Tehnilistele nõuetele mittevastava aluse 

kasutamine või lihtsalt õnnetuse tagajärjel 

aluse ümber minemine – tagajärjeks saagi 

kaotamine, võimalike inimelude kaotus 

Hooletust alusel tegutsemisest või 

mitteotstarbelise aluse kasutamisest tingitud 

tallamine kaladel – tagajärjeks saagi füüsilised 

ehk välised vigastused 

Kalade transportimine alusel, millel puuduvad 

seadmed kalade jahutamiseks, põhjustab saagi 

kiiret riknemist – oluline on kasutada 

kalapüüginõuetele vastavat alust ja kalu mitte 

päikese käes hoida 

Kalade puhastamata jätmisest ning jää või 

külmutuskambri mitte kasutamisest tingitud 

saagi riknemine – väga oluline on puhastatud 

kalad võimalikult kiiresti kaldale transportida ja 

turustada 

Tehnilistele nõuetele mittevastava 

maatranspordi kasutamisest tingitud saagi 

roiskumine, riknemine – oluline on, et 

veomasinal oleks külmutusseade ning see 

oleks tehniliselt korras 

Kalade ebaprofessionaalsest puhastamisest ehk 

vere välja laskmisest ning sisikonna ja lõpuste 

eemaldamisest tingitud saagi riknemine – lisaks 

on oluline, et kalu pestaks puhta veega, mitte 

veekogust võetud veega 

Kalade roiskumine/riknemine või kvaliteedi 

langemine, mis tuleneb soovist müüa värsket 

kala sadamas vahetult peale maabumist – 

säilitada tuleks saagi jahutamine 

 

Kadu toodangu kvaliteedis ehk kvaliteedi langus ning reaalne toidukao maht on omavahel 

otseselt seotud – mahult kindlaks määratav toidukadu saab tekkida ainult mingi põhjuse 

ilmnemisel. Üldiselt saab tekkida toodangu kadu siis, kui selle sama toodangu kvaliteedis 

on juba tekkinud puudusi ning toodang ei vasta enam nõuetele või ei ole muul põhjusel 

inimtarbimiseks sobilik. (Mgawe, Diei-Ouadi 2011: iii-5) Autori hinnangul seisneb reaalse 

toodangu kao ning kvaliteedi langusese erinevus selles, et toodangu mistahes kvaliteedi 

langus põhjustab toidukadu, aga juba niigi tekkinud toodangu kaost põhjustatud toidukadu 

(näiteks röövloomade poolt püünisest või kasvandusest varastatud kala) ei ole mõjutatud 

kvaliteedi langusest. 

Grolleaud (Grolleaud 2002 tsit Alexandrou jt 2013: 134) defineerib toidukadu (food loss) 

kui toidu koguselist vähenemist või kvaliteedi langust, mille tagajärjel ei ole toit enam 

inimtarbimiseks sobilik – toitu, mis on toodetud inimtarbimiseks, aga mida reaalselt ei 

tarbita inimeste poolt. Globaalsel tasandil on kalandustootjate puhul mõistagi 

esmatootmistasandil toidukadude ulatus erinev, olenedes enamasti sellest, milline on 

toodang, millised on tootmisviisi iseärasused ning kus piirkonnas tegevus toimub (Møller jt 

2014: 30). Veel on märkimisväärne, et globaalselt on toidukao maht võrdne ühe 
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kolmandiku kogu maailmas inimtarbimiseks toodetud toidu kogusega, (Technical 

Platform... 2014) ehk umbes 1,3 miljardit tonni aastas (Gustavsson jt 2011: 4). Arvestades 

sellega, et aastatel 2014-2016 kannatas alatoituvust ja nälga maailmas 7,3 miljardist 

inimesest pea iga üheksas ehk kokku 795 miljonit (The State of food... 2015: 8), siis autori 

hinnangul on tegemist liiga suure numbriga – ühiskonnal tervikuna tuleb lähitulevikus 

kogu toidutootmine ja tarbimise ökonoomsemaks muutma.  

Toidutootmisel on arengumaades ja arenenud riikides (tööstusriikides) erinev lähenemine, 

mistõttu on ka toidukao suurus ja tekkepõhjused erinevad (Godfray jt 2015: 816). 

Tööstusriikides tekib kõrge haridustaseme ja arenenud tehnoloogia kasutamise ning kõrge 

ostujõu tulemusena toidukadu peamiselt jae- ja toitlustusettevõtetes ning kodutarbimises 

(Sealsamas: 816). Seevastu arenenud riikides, kus tootmisprotsess ei ole sama heal 

tehnilisel tasemel ning investeeringud on madalamad, tekivad peamised kaod erinevates 

tootmise faasides (esmasel tootmisel ning töötlemisel) ning ladustamisel (Sealsamas: 816). 

Kalandustoodangu tootmist iseloomustab tabel 2, kus on antud ülevaade toodangu 

kogustest ning selle kasutamisest maailmas. 

 

Tabel 2. Loodusliku kala ja kalakasvatuse väljapüük ning toodangu kasutamine maailmas 

aastatel 2009-2014, miljon tonni (The State of World... 2016: 4) 

Toodang ja kasutusala 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Väljapüük looduslikul püügil miljonit tonni 

- püük sisemaal 10,50 11,30 11,10 11,60 11,70 11,90 

- püük merel 79,70 77,90 82,60 79,70 81,00 81,50 

Kokku väljapüük looduslikul 

püügil 
90,20 89,20 93,70 91,30 92,70 93,40 

Väljapüük kalakasvatustes miljonit tonni 

- püük sisemaal 34,30 36,90 38,60 42,00 44,80 47,10 

- püük merel 21,40 22,10 23,20 24,40 25,50 26,70 

Kokku väljapüük 

kalakasvatustest 
55,70 59,00 61,80 66,40 70,30 73,80 

Väljapüük looduslikul püügil ja 

kalakasvatustest kokku 
145,90 148,20 155,50 157,70 163,00 167,20 

Kasutusala miljonit tonni 

- inimtarbimiseks 123,80 128,10 130,80 136,90 141,50 146,30 

- mitte inimtoiduks 22,00 20,00 24,70 20,90 21,40 20,90 

- toiduks kala inimese kohta, kg 18,10 18,50 18,60 19,30 19,70 20,10 
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Kui üldine toidukao maht maailmas on 1,3 miljardit tonni, siis olgugi, et kalanduses on 

numbrid väiksemad, ei jõua ikkagi kõik kala inimeste toidulauale. Tabelist selgub, et 

aastatel 2009-2014 on kalanduses väljapüük iga aastaga kasvanud. Väljapüük 2014 aastal 

oli 167,20 miljonit tonni, millest inimtarbimiseks kulus 146,30 miljonit tonni. Mitte 

inimtarbimiseks mõeldud 20,90 miljonit tonni kasutati inimese jaoks mittesöödavate 

toodete valmistamiseks – 76% sellest kasutati kalatoidu ja kalaõli valmistamiseks ning 

ülejäänud leidis kasutust erinevatel viisidel, muuhulgas ka kalakasvatustes söödana (The 

State of World... 2016: 6). Lähtudes kalanduse esmatootmistasandist, leiab autor, et 20,90 

miljonit tonni tuleb arvestada kui toodangu kõrvalvoogu, sest ei saa olla kindel, et kõik mis 

polnud inimtoiduks sobilik, automaatselt kaoks klassifitseerub. Kõrvalvoog (side-flow) on 

üldine toiduvoog esmatootmistasandil, mis on mõeldud inimtarbimiseks, aga mis on 

erinevatel põhjustel toidu tarneahelast välja langenud. Mis tähendab, et see sisaldab seda 

osa toodangust, mis inimtarbimiseks on mõeldud aga mingil põhjusel inimese toidulauale 

ei jõua (Franke jt 2016: 10). Oluline on veel märkida, et võrreldes aastaga 1960, kus 

maailmas söödi inimese poolt kogu püütud kalast vaid 67%, oli 2014 aastal vastav näitaja 

87% (The State of World... 2016: 6). Maailmas on kala tarbimine ning püügimahud 

suurenenud, aga Eestis iseloomustab kutselisel kalapüügil püütud kala kogust ning 

väljapüüki vesiviljelusettevõtetest joonis 3. 

 

Joonis 3. Kalapüük Eestis ning püük Eesti aluste poolt väljaspool Eesti territooriumit 

aastatel 2010-2015, tonni (KA10; KA20; KA30; KA40)  
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Maaeluministeeriumi poolt tellitud ja Eesti konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud 

uuringust selgub, et aastal 2015 tarbiti Eesti leibkonnaliikme kohta 9,6 kg kala ja 

kalatooteid (Kala ja kalatoodete... 2016). Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 

(OECD) uuringust selgub, et aastatel 2011-2013 tarbiti arenenud riikides keskmiselt 36,58 

miljonit tonni kala (Millised on... 2015). Arvestades asjaolu, et maailmaga võrreldes ei ole 

Eesti kohta sarnast kogutoodangu ja inimtarbimiseks mittekasutatava toodangu suhet 

väljendavat statistikat, siis järeldab autor, et Eestis on väljapüütud kala ja inimese poolt 

tarbitava kala suhe sarnane. Eestis peamised kutselisel kalapüügil püütud kalad on: (EKS 

2013: 15, 28-29) 

 kilu, räim ja tursk (Läänemeres ning peamiselt traaliga püütavad); 

 ahven, koha, latikas, haug, jõesilm, luts, särg ja angerjas (sisevetest peamised 

püütavad liigid). 

Toidukadu võib tekkida tarneahelas, kus lõpp-produkt on mõeldud inimtarbimiseks. Kuna 

vaatluse all on esmatootmistasand, siis on oluline selgeks teha, kuidas ning miks just 

tootmises toidukadu tekib. Esmatootmistasandil on toidukadu see toidu mass, mis peaks, 

aga ei saa toodetud inimtarbimiseks. Toidukadu mõõdetakse ainult toodete põhjal, mis on 

söödavad ja mõeldud inimtarbimiseks. Kuna alati ei saa kindel olla, et see toit, mis on 

inimtarbimiseks toodetud, aga mitte inimeste poolt tarbitud, automaatselt kaoks 

klassifitseeruks, siis on mõistlik kasutada kõrvalvoo terminit. Seega, kui mingil põhjusel 

peaks inimtarbimiseks mõeldud toit tarneahelast välja langema ning leidma hoopis teise 

väljundi (näiteks bioenergia tootmine), siis esmatootmistasandil arvestatakse seda kui 

toodangu kõrvalvoogu. (Gustavsson jt 2011: 2) 

Kui põllumajanduses loetakse toidu kaoks loomade surma sigimise ajal, siis looduslikul 

kalapüügil tekivad võimalikud kaod püügi ajal ning püügijärgsel transpordil ja 

ladustamisel. Peale kala väljapüüki järgneb saagi käitlemine ja ladustamine, mis toob kaasa 

omakorda võimalikke toidukadusid. (Gustavsson jt 2011: 2) 

Käitlemise ja ladustamise etapid looduslikul kalapüügil (Tostivint jt 2016: 49; Gustavsson 

jt 2011: 2): 
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1. Kala vahetu püügijärgne puhastamine (ainult külmutus ja tehaslaevadel) ja 

säilitamine näiteks jää sees (läänemere kontekstis peamiselt lõhe, tursa ning 

meriforelli puhul, masskala puhul püügijärgset puhastamist ei toimu).  

2. Kala transport merelt maale. 

3. Kala pakkimine (vajadusel) ja ladustamine kuni töötlemisprotsessini. 

Loetletud etappides võib toidukadu tekkida, kui kala reostatakse mingi lekkeveega, näiteks 

laeva tekil, sadamas või hiljem laos. Samuti on toidukao tekkimise põhjuseks ka igasugune 

roiskumine, mis võib olla tingitud sellest, et kala ei hoiustata õigel temperatuuril. 

(Gustavsson jt 2011: 3) 

Mis puudutab kalade vette tagasi heitmist ehk vabastamist, siis see on põhjustatud 

peamiselt erinevatest püügitehnoloogiatest, milledel on erinev mõju kadudele – võrgupüük, 

mõrrapüük, traalipüük jne. Näiteks traaliga püüdes on eesmärgiks püüda võimalikult suur 

kogus kala korraga (ühe kalareisiga), mis omakorda tekitab kadu ja jäätmeid (Møller jt 

2014: 29), sest püünisesse võib sattuda kaaspüügil ka teisi, sh keelatud liike (püügikeelu all 

olevad kalaliigid, hülged või teised mereloomad). (Destructive...) 

Traaliga püütud kalad on väikse ala peal tihedalt üksteise vastu surutud ning kui need 

korraga veest välja tõsta, siis on nad kuhjatud üksteise otsa, mis toob paratamatult kaasa 

osade kalade söögikõlbmatuks muutumise. Traaliga püüdes on põhiline mure kalade 

lömastamine, sest nad jäävad teiste kalade raskuse alla, mille tulemusel ei ole kannatada 

saanud kaladel kaubanduslikku välimust ega kvaliteeti ning neid ei kasutata tarbimiseks 

täies ulatuses või üldse mitte. Lisaks ei ole traaliga püüdes võimalik kontrollida, mis liigid 

püünisesse satuvad ning hiljem laeval ei pruugi nende vabastamine enam võimalik olla, 

lisaks on ka turustamine kaitsealuste liikide puhul välistatud (Mood 2010: 26-27).  

Autori hinnangul võivad kaod tekkida ka veretustamisest ja lõpuste eemaldamisest 

tulenevalt. Seda eelkõige külmutus ja tehaslaevadel, sest tavaliste väiksemate alustega 

kutselist püüki  teostavad kalurid üldiselt ei veretusta kala vahetult peale püüki. Kui kala 

on rookimisel ebaprofessionaalselt käideldud ja kala välimust rikutud, siis võib juhtuda, et 

see toodang ei kvalifitseeru enam inimtarbimiseks sobilikuks (maitseomadused on endiselt 

alles, aga puudub kaubanduslik välimus). Küll aga peab arvestama, et püügijärgne 

käitlemine tähendab peamiselt kala veretustamist ning sisikonna eemaldamist parema 

kvaliteedi tagamiseks, seega ei tähenda see kala fileerimist ja sellele järgnevaid 



   

21 
 

toiminguid, mis kuuluvad juba töötlemise faasi. Seega ei suurene esmatootmise etapis 

toidukadu kala liha kao arvelt (võimalike ebaprofessionaalsete fileerimistööde 

tulemusena). On päris kindel, et juba püügijärgsel käitlemisel võib oluliste ülesannete 

lohakalt täitmine tuua kaasa võimalikke toidukadusid. Vesiviljelusettevõtetes 

kalakasvatamisel võivad kaod tekkida näiteks haiguste levimisel – sisseostetud noorkalad 

võivad olla nakatunud või satub viirus kasvatusse looduslikul teel kalade, loomade või 

lindude kaudu.  

Toidukao ulatus või maht esmatootmise tasandil on arenenud ühiskonnas ja arengumaades 

erinev. Kui arengumaades on looduslikul kalapüügil kadu 6-8%, siis arenenud ühiskonnas 

on vastav number 9-15%. Seega, esmatootmistasandil on arenenud ühiskonnas looduslikul 

kalapüügil suurem toidukadu, sest erinevatel põhjustel visatakse rohkem kala vette tagasi. 

(Gustavsson jt 2011: 9)  

Autori hinnangul tuleneb arenenud ühiskonnas niivõrd suur toidukao maht erinevatest 

riiklikest regulatsioonidest, mis seavad kaluritele püütava saagi osas karmid nõuded, aga 

samas olemasolevate probleemidega tuleb kaluritel ise hakkama saada. Olgu selleks kas 

intensiivne võitlus hüljeste ja kormoranidega (ka teiste röövloomadega) ning toimetulek 

üha suurema maksukoormusega, olukorras, kus hüljeste arv kasvab ja kalurite saak 

väheneb.  

Edasised kaod tekivad järgmistes tarneahela etappides, väljaspool esmatootmise tasandit – 

töötlemise tasandil, jaekaubanduses ning kodutarbimises. Tarneahela lõppfaasis ehk 

jaekaubanduses ja kodutarbimises on tegemist pigem toidu raiskamisega (Parfitt jt 2010), 

sest tooted on juba toodetud ning toidu kaod on selleks ajaks määratletud.  

Et toetada säästvat majanduskasvu ning tagada jätkusuutliku majanduskavu võimalused 

meres ja meremajanduses, on Euroopa Komisjon koostanud sinise majanduse ehk 

meremajanduse kasvu strateegia (Meremajanduse... 2012: 2). Kalanduse osakaal ning 

tähtsus ülemaailmses meremajanduses on suur, sest ookeanid, mered ja siseveekogud 

võivad jätkusuutlikult majandades anda ühiskonnale märkimisväärset kasu. Täpsemalt 

17% kogu maailmas tarbitavast loomsest valgust saadakse kalast ning 12% kogu maailma 

elanikkonna toimetulek sõltub kalanduse sektorist (The State of World... 2016: 81). Autori 

hinnangul võiks mõjutada sinise majanduskasvu poliitika elluviimine kalanduses tekkivate 
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toidukadude osakaalu positiivselt. Ehk siis järgides kehtestatud eesmärke võiks 

toidukadude ning ka jäätmete hulk väheneda. 

Sinise majanduse mõiste sai alguse 2012 aastal Rios toimunud Rio+20 konverentsil ning 

see rõhutab, et majandustegevus peab olema keskkonda kaitsev ja säästev – targalt ja 

säästvalt majandatud ookeani ökosüsteem on tootlikum ning konkurentsivõimelisem. 

Sinise majanduskasvu põhieesmärk kalandussektoris on jätkusuutliku ja vastutustundliku 

kalanduse edendamine läbi kalavarude taastootmise, röövpüügiga võitlemise ning heade 

tootmistavade ja säästva tootmise propageerimise. Jätkusuutlik ja vastutustundlik kalandus 

eeldab, et ülepüügi, röövpüügi ning kalavarude vähenemise asemel majandatakse 

veekogusid säästvalt, asustatakse pidevalt noorkalu ning panustatakse keskkonnakaitsesse. 

(Blue growth... 2014) 

Kui sinine majanduskasv keskendub merendussektorile, siis roheline majandus keskendub 

kogu keskkonnale laiemalt – selle eesmärgiks on tagada ühiskonna nõudlus ja heaolu, 

kasvatades samal ajal majandust ilma keskkonda kahjustamata (Green Growth... 2015). 

Roheline majanduskasv kalanduses tähendab eelkõige seda, et kalandusettevõtted 

kasutaksid kogu olemasolevat potentsiaali, et saavutada maksimaalne võimalik toodang 

keskkonda kahjustamata. Loodusliku kalapüügi puhul võiksid ettevõtted majanduslikult 

rohkem teenida, aga peamiseks probleemiks on vähenenud kalavarud ning liiga suured 

kaod püügil ja tootmisprotsessis. Kuna kalakasvandussaaduste nõudlus aina suureneb, siis 

üheks peamiseks eesmärgiks on keskkonnasäästliku tootmise tõstmine. Üheks võimaluseks 

on uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ning kalakasvandusettevõtete lubamine kõrge 

tootlikkusega rannikualadele – see toob ka potentsiaalseid investoreid sektorisse. (Roheline 

majandus...) 

Maailmas on vesiviljelussektori protsentuaalne aastane kasv kiirem, kui üldine rahvaarvu 

kasv, vastavalt 6,6% ja 1,8%. Euroopa Liidus on probleemiks, et suurem osa (üle 90%) 

vesiviljelusettevõtetest on väikese või keskmise suurusega. Euroopa Liidus on väikese või 

keskmise suurusega vesiviljelusettevõtetes alla kümne töötaja ettevõtte kohta ning kokku 

antakse selles sektoris tööd kõigest umbes 80 000 inimesele. Negatiivset mõju 

vesiviljelussektorile avaldab olematu majanduskasv, sest see on Euroopa Liidus antud 

sektoris peatunud, võrdluseks Aasias on vesiviljelussektoris aastane majanduskasv 5%. 

Põhjuseid majanduskasvu peatumiseks võib olla mitmeid – vesiviljeluseks sobivate 

merealade puudumine, tihe konkurents maailmaturul ning laomenetlusega seotud 
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halduspiirangud. Meremajanduse kasvu strateegia ei puuduta ainult kalandust, seega see 

seab kalandussektorile ka teatud piirangud, sest arvestada tuleb ka teiste sektoritega. 

Liikmesriikidel tuleb kasutada selliseid tootmisviise, mis oleks jätkusuutlikud ning 

arvestaks ka teiste mereala kasutajate vajadustega – vastavaid meetmeid toetatakse 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist. (Meremajanduse... 2012: 9-10) 

Sinise ja rohelise majanduskavu ühine põhimõte on majandada nii, et keskkonda ei 

saastataks. Autori hinnangul on tootmisprotsessis toidukadude vältimiseks äärmiselt 

oluline täita kõiki kehtestatud keskkonnaalaseid nõudeid ja regulatsioone. 

 

 

1.3. Toidujäätmete olemus, põhjused ning ulatus kalanduses 

esmatootmise tasandil 

 

Kalanduses on toidujäätmed (food waste) need toidu osad, mis pole inimtarbimiseks 

sobilikud (st ei ole söödavad – luud, lõpused jne.) ning mida ei tarbita inimeste poolt. 

Toidujäätmed võivad tarneahelast välja langeda ja enam mitte kasutust leida (st, et need 

visatakse ära ja nendest ei valmistata mingeid tooteid) või uuesti tootmises kasutada 

(näiteks bioenergia, loomasööda või kalajahu tootmiseks) (Tostivint jt 2016: 13). 

Esmatootmistasandil ei teki ülemäära palju toidujääke, mida saaks tootmises uuesti 

kasutada ja lisaväärtust luua. Jäätmeid ei teki seetõttu, et kalade puhastamine ning edasine 

töötlemine toimub väljaspool esmatootmistasandit. Jäätmetest rohkem tekib toidukadusid, 

mis on tingitud ületootmisest ja sellest, et tarbijad ja ka tootjad on huvitatud liiga laiast 

tootevalikust. Liigne panustamine kvantiteedile, mitte niivõrd kvaliteedile, on üks 

toidujäätmete tekkimise põhjustest – olemasoleva kalaressursiga (nt vesiviljelusettevõttes) 

tahetakse saada võimalikult suur kogutoodangut, et saada kasvatada müügikäivet läbi 

mahu. Kuivõrd kalatooted ei ole tavaliselt nišitooted, siis on autori hinnangul mahule 

panustamine ka loogiline. Taludele ja kalafarmide puhul on toodanguks tavaliselt mingi 

toortoode (kala, liha, teravili), mille puhul on oluline kindlaks teha kui suurel määral see 

toode inimtarbimiseks sobib ehk kui suur osa on söödav. See tuleb ära määratleda, alles 

seejärel saab koguda andmeid jäätmete ja kadude tekkimise kohta. Jäätmete ja kadude 

tekkimise põhjuste kindlaks tegemisel on oluline koguda teavet aastate lõikes, sest aastati 

võib toodangu juurdekasv varieeruda (seda nii kalade koguses kui ka kaalus)  – toodangu 

juurdekasvu muutus mõjutab ka jäätmete teket. (Møller jt 2014: 30) 
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Kasvanduse kala puhul saab paralleele tõmmata loomakasvatusega – esmatootmistasandil 

tekivad põhilised jäätmed kala eluea jooksul tema kasvatamise protsessi ajal. Et 

kasvanduse kala puhul jäätmete teket hinnata, peame vaatama kahte põhilist protsessi 

(Møller jt 2014: 29):  

1) kalade kasvatamise protsess; 

2) kalade väljapüük ja transportimine töötlemisprotsessiks. 

Kalade kasvatamise (sh marja inkubeerimise ning maimude kasvatamisega), väljapüügi 

ning töötlemiseks transportimisega on piiritletud esmatootmistasand ning on seetõttu 

jäätmete tekkimise mõttes hästi hallatav. (Møller jt 2014: 29) 

Loodusliku kala puhul tekivad põhilised toidujäätmed püüdmise käigus ning see sõltub 

peamiselt kahest asjaolust – püügitehnikast (sh püügivahenditest) ning vette tagasi 

heidetud surnud või vigastatud kaladest (kalade vabastamist võib tingida alammõõt või 

kaitsealune liik). Kalade hukkumine püügil tuleneb peamiselt püügitehnikast ning 

looduslikest teguritest. (Møller jt 2014: 29) 

Hukkunud kalad ei klassifitseeru automaatselt toidujäätmeteks ja on enamasti inimesele 

söödavad (seda nii vesiviljelusettevõtetes, kui ka kutselisel kalapüügil). Kui kala on 

röövloomade poolt vigastatud ja hukkunud või on liiga kõrge veetemperatuuri tõttu 

püünises (kalakasvanduses veekogus) roiskunud ning ei ole seetõttu söödav, siis on 

tegemist toidujäätmetega. Esmatootmistasandil, kus ei toimu kalade töötlemist (erinevate 

kala osade eemaldamist ning fileerimist), loetakse toidujäätmeteks just seda osa 

toodangust, mis ei ole inimesele söödav. Jäätmed võivad olla näiteks röövloomade poolt 

osaliselt söödud kalad, millest on alles vaid selgroog, pea, osa sisikonnast või uimed. 

(Møller jt 2014: 29) 

Autori hinnangul klassifitseeruvad automaatselt jäätmeteks luud, lõpused, soomused, 

uimed ehk need kala osad, mis ei ole inimesele söödavad. Erandiks on külmutus ja 

tehaslaevad, kus on lubatud vahetult peale püüki sisikonna eemaldamine. Seega 

eemaldatud kala osad ja roiskunud või deformeerunud kalad, mis ei ole inimesele 

söödavad, on käsitletavad jäätmetena. Kõiki jäätmeid ei visata minema, sest on ka teisi 

võimalusi – näiteks bioenergia, kalajahu või loomasööda tootmine. Püügil vabastatud elus 

kalad (kaitsealused liigid või alammõõdulised) ei klassifitseeru jäätmeteks ega kaoks, sest 

elavad edasi ning ei ole inimtarbimiseks mõeldud toodangu sisse arvestatud. 



   

25 
 

Kalade vabastamine on sätestatud harrastuspüüdjatele ning kutselistele kaluritele erinevalt 

ning seda reguleerib kalapüügiseadus. 

Keelatud on vette tagasi heita (KPS 2016 § 10 lg 4): 

1. Püütud kala, välja arvatud harrastuspüügil õngpüünistega ja õngepüügil püütud 

kala, neid liike, keda on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 

2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22–61), artikli 15 lõike 1 punktides a, b 

ja d, juhul kui nimetatud artikli lõigetes 5–7 või nende alusel kehtestatud 

õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 

2. Veetaime ja käesoleva lõike punktis 1 viitamata liiki kuuluvat püütud kala, kui see 

on kaotanud eluvõime, välja arvatud harrastuspüügil õngpüünistega ja õngepüügil 

püütud kala. 

Seega on kutselistel kaluritel saagi tagasiheitmine keelatud, kui see pole liigiti 

lossimiskohustuses teisiti sätestatud. 

Saagi merre tagasi heitmine või kaldale toomine tehakse vastavalt lossimiskohustusele (vt 

lisa 1), mida reguleerib  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1380/2013, artikkel 15, 

lõige 1 (Euroopa Parlamendi... 2013).  

Nii nagu sai eelnevalt kirjutatud toidukao puhul, on ka toidujäätmete tekkes looduslikul 

kalapüügil oluline roll just püügitehnikal. Püügitehnikaid on erinevaid (võrgupüük, 

mõrrapüük, traalipüük) ning need omavad erinevat mõju jäätmete tekkele. Näiteks traaliga 

püüdes on eesmärgiks püüda võimalikult suur kogus kala korraga (ühe kalareisiga), mille 

tõttu traali põhjas olevad kalad hukkuvad ja lömastatakse teiste kalade raskuse all. 

Tulemusena on osa toodangust inimtarbimiseks kõlbmatu ehk tekivad kaoga samal ajal ka 

toidu jäätmed. (Møller jt 2014: 29) 

Käsitledes looduslikul kalapüügil tekkivaid jäätmeteid üldisemalt, on autori hinnangul 

peamiseks muret tekitavaks asjaoluks kutseliste kalurite ja ka röövpüüdjate puhul odavate 

nakkevõrkude kasutamine. Odavad nakkevõrgud võivad kergemini püügi käigus katki 

minna ning seetõttu jääda veekogusse vedelema, kujutades endast ohtlikke 
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keskkonnajäätmeid. Lisaks ei võta kalastajad mitte alati enda poolt püügile paigaldatud 

nakkevõrke veekogust välja (see võib olla põhjustatud ka ilmastikuoludest), mille 

tulemusel võib nakkevõrk veekogus vabalt edasi triivida ning osa kalu ja linde sellesse 

takerduda ning hukka saada. Peremeheta võrkude triivimine võib olla tingitud sellest, et 

jäetakse võrgud korralikult kinnitamata või ka tähistamata, mistõttu ei õnnestu neid enam 

leida ega püügilt eemaldada. Keskkonnainspektsioon korraldab igal aastal Peipsi järves 

koristustalgud, mille eesmärgiks on leida ja välja korjata peremeheta võrgud. 2014 aasta 

kevadel õnnestus Peipsi järve põhjaosast välja võtta 567 nakkevõrku, kogupikkuses 

ligikaudu 40 kilomeetrit (Aastaraamat... 2014: 31). Autori hinnangul on selline hooletu 

püüniste käsitlemine (nakkevõrkude triivimine veekogus) väga tõsine jäätmetekke tegur 

kalanduses. 

 

 

1.4. Toodangu kõrvalvoo olemus ja käsitlus esmatootmistasandil 

 

Toodangu kõrvalvoog (side-flow) on üldine toiduvoog esmatootmistasandil, mis on 

mõeldud inimtarbimiseks, aga mis on erinevatel põhjustel toidu tarneahelast välja 

langenud. Mis tähendab, et see sisaldab seda osa toodangust, mis inimtarbimiseks on 

mõeldud aga mingil põhjusel inimese toidulauale ei jõua. (Franke jt 2016: 10,17)  

Toodangu kõrvalvoo tekkimine ning jagunemine kalanduses esmatootmistasandil on lahti 

mõtestatud joonisel 4. 
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Joonis 4. Toodangu kõrvalvoo tekkimine kalanduses. (Franke jt 2016: 19) 

Põhjamaade projektis (Norden), mis viidi läbi Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Islandi 

koostöös, kasutati toidukao ja toidujäätmete terminite asemel toodangu kõrvalvoo mõistet. 

Toodangu kõrvalvoo termini kasutamine loob võimaluse terviklikumast lähenemist 

erinevate tegevuste klassifitseerimiseks esmatootmises. Norden projektis arvestatakse 

kadude ja jäätmete hindamisel kalade kasvatamise faasi samuti esmatootmistasandi ühe 

osana. Kui kasvatamise faasi kadude hindamisel mitte arvestada, siis paistaksid kaod 

oluliselt madalamad, kui need tegelikult on, sest kalade suremust enne väljapüüki ei 

võetaks arvesse. (Franke jt 2016: 19-20): 

Peamised Norden projektis välja toodud põhjused, miks toodangu kõrvalvoo termini 

kasutamine on mõistlikum (Franke jt 2016: 18): 

 Põhiliseks probleemiks on toidujäätmete valesti tõlgendamine, keskendudes 

terminile „toit“. Tihti mõistetakse toidujäätmete all seda osa toodangust, mis 

ladustatakse või kasutatakse muudel eesmärkidel ning mis ei sisene toiduga 

varustamise ahelas järgmisesse etappi (töötlemisse), aga mis oleks teoreetiliselt 
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olnud inimesele söödav. Kuna esmatootmistasandil on keeruline üheselt kindlaks 

määrata, milline toit (kala, liha, taimsed saadused) on inimtarbimiseks sobilik ja 

söödav ning milline mitte, siis seda toodangut, mis ei sisene toiduga varustamise 

ahelas järgmisesse etappi, on mõistlikum arvestada toodangu kõrvalvooks. 

 Kuna esmatootmise tasandil on mitmeid tegureid, mida tootjad ei kontrolli (näiteks 

ilmastikuolud), siis võivad erinevad jäätmed või kaod olla vältimatud ning tootjad 

pruugi teha vahet terminitel „toidujäätmed“ ja „toidukadu“. Samuti kasutatakse 

teatud määral jäätmeid ja kadusid uuesti tootmisprotsessis loomade söödaks. Ka 

jäätmete või kadude selgelt arusaadav eristamine või defineerimine just 

esmatootmistasandil on keeruline, mistõttu on ühise termini kasutamine 

mõistlikum. 

Toodangu kvaliteet on üks tegur, mis toodangu kõrvalvoo suurust otseselt mõjutab. See 

tähendab tootjale, et sisuliselt on kehtestatud kvaliteedi alampiir, millele toodang peab 

realiseerimiseks vastama (kaubanduslik välimus). Kalanduses (eriti just vesiviljeluses) 

sõltub toodangu kvaliteeti suuresti ka looduslikest tingimustest (liiga kõrge 

veetemperatuur), mis pole tootja poolt välditav ning seetõttu ei pruugi osa 

kalandustoodangust teatud kvaliteedinorme täita (näiteks pole kala piisavalt suur või ei 

oma jaeketile vajalikku kaubanduslikku välimust). See ei tähenda, et see toodang poleks 

söödav, aga kuna see ei sisene toiduga varustamise ahelas järgmisesse etappi, siis 

arvestatakse seda osa toodangu kõrvalvoona (juhul, kui kalad on juba välja püütud ning 

tagasi vette lasta ei ole võimalik). Kalatoodangule, mis mingil põhjusel toiduga 

varustamise ahelas järgmisesse etappi ei sisenenud, aga on endiselt söödav, saab tootja 

teoreetiliselt leida mingi uue väljundi (nišitoode või lihtsalt väiksema kala odavamalt 

müümine). Seega mingi osa kõrvalvoost võib teatud juhtudel olla endiselt inimestele 

söödav ning teoreetiliselt on võimalik seda ka uuesti toiduga varustamise ahelas 

järgmisesse etappi suunata. (Franke jt 2016: 21) 

Autori hinnangul on sarnaset Norden projektile toidukao ja jäätmete koondamine 

kõrvalvoo mõiste alla loogiline lähenemine, sest alati ei saa olla kindel, et kogu toodang, 

mis kohe ei sisene toiduga varustamise ahelas järgmisesse etappi või ei ole inimtarbimiseks 

sobilik, automaatselt toidukaoks klassiftseerub. 

Täpsemaks andmete saamiseks toodangu kõrvalvoo kohta looduslikul kalapüügil, on 2015. 

aastast Euroopa Liidus ühtne kalanduspoliitika, mis käsitleb püügi käigus kalade tagasi 
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vette viskamise keelamist ning kalapüügialuste sadamasse maabumise kohustust. Sellega 

kehtestatakse teatud piirkondades kalapüügiga tegelevatel alustel kohustus püügi käigus 

hoida kogu saak pardal ning keelatud on kalade vette tagasi heitmine. Mis määral see 

Eestis kutselisi kalureid mõjutama hakkab (kas kõiki kalureid, või ainult 

kaugpüügialuseid), pole veel selge. Selle muudatuse peamisteks eesmärkideks on saada 

paremat ülevaadet püügiandmete osas, mis võimaldab teha tulevikus täpsemaid uuringuid 

kadude ja jäätmete (kõrvalvoo) uurimisel. (Tostivint jt 2016: 53)  

 

 

1.5. Andmete kogumise eripärad toidukao ja jäätmete põhjuste ning 

ulatuse mõõtmiseks 
 

Et teha kindlaks, kui suured on toidukaod ja jäätmed, milline on nende ulatus või millised 

on tekke tegureid ning mis põhjustab üht või teist, on vajalik koguda andmeid. Selleks on 

erinevaid viise: võib toetuda eelnevalt tehtud uurimustele ja statistilistele andmetele või 

uurida seda otse tootjatelt, kes asjaga igapäevaselt kokku puutuvad. (Møller jt 2014: 31) 

Kalanduses toidukadude ja jäätmete hulga mõõtmiseks ja hindamiseks on oluline teada 

kalandustootja (Møller jt 2014: 31): 

 tootmisviisi ning võimalusel ka tootmismahtu; 

 müüdud või ära antud toodangu kogust; 

 realiseerimisvalmis kala kogust. 

Vältimaks jäätmete teket või toidukadu esmatöötlemise tasandil, on oluline teabe 

kogumine juba algstaadiumis ning seda nii vesiviljelusettevõtetes kui ka kutselisel 

kalapüügil. Tootmise algstaadiumis läbi viidavad tegevused võivad põhjustada toidukadu 

või jäätmete teket. Et koguda teavet protsessi algusest, on oluline määrata esmatasandi 

ulatus kalanduses (Møller jt 2014: 28).  Esmatasandi ulatus kalanduses nii kalakasvatustes 

kui looduslikul kalapüügil, on selgitatud joonisel 5. 
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Joonis 5. Esmatasandi ulatus kalanduses, kalakasvatustes ja looduslikul kalapüügil 

(Tostivint jt 2016: 49; Franke jt 2016: 23) 

Toidukadude ja jäätmete mõõtmiseks ja hindamiseks on mitmeid võimalusi: 

 mõõtmine massi või mahu pealt; 

 skaneerimine ehk süsteemne hindamine toodete põhjal; 

 tekkinud toidu jäätmete põhjal päeviku pidamine. 

Jäätmeid ja kadusid saab kindlaks teha massi või mahu põhjal – see eeldab 

tootmisprotsessis viibimist ning kohapeal mõõtmist. Võib kokku loendada surnud loomad 

(kalad) ehk tootja jaoks jäätmed (kui need on roiskunud või pole muul põhjusel 

inimtarbimiseks sobilikud) ning arvestada see ümber kaotatud massiks. Samuti saab surnud 

loomade põhjal loendada kokku kaod ning ümber arvestada massiks. Antud meetodi 

kasutamisest on vähe praktiseeritud ning see on pigem harva kasutatav, aga meetodi 

kasuks räägib täpsus mõõtmistulemustes. Peamisteks miinusteks on meetodi ajamahukus 

ning kulukus. Meetodit saab kasutada ainult lühikesel ajaperioodil ning hooajalistest 

iseärasustest lähtudes tuleks kõrvutada mitme aasta andmeid. Olgugi, et massi või mahu 

põhjal meetodit on teadaolevalt vähe kasutatud, on see üks alusmeetodeid jäätmete või 

toidukao koguse määramisel. (Møller jt 2014: 30-31)  

Harrastuskalastajate ja kutseliste kalastajate poolt tekitatud jäätmetest ja kadudest saab 

ülevaadet esitatud püügiandmetest. Kutselise kalapüügiga ning harrastuskalapüügiga 
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seonduvate andmete esitamise korda reguleerib kalapüügiseadus. Kalapüügiseaduses (KPS 

2016 § 61 lg 1-3) on sätestatud, et kui kutselisel kalapüügil ja kalastuskaardi (vt lisa 1) 

alusel toimuval harrastuskalapüügil satub kalapüünisesse hukkunud imetajaid ja linde, siis 

esitatakse nende kohta asjakohased andmed. Harrastuskalapüügi andmete esitamist 

reguleerib veel lisaks kalapüügiseaduse alusel kehtestatud määrus (Kalastuskaardi 2016 § 

8), mis sätestab, et püügiõiguse soetanud isik esitab andmed kalastuskaardi alusel püütud 

kala kohta kalastuskaardi andjale sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki 

saadi. Kui püügil ei käidud või püügil saaki ei saadud, tehakse aruandelehele 

vastavasisuline märge ning elektroonilise aruande puhul esitatakse tühi aruanne. 

Skaneerimine on samuti üks võimalus toidukadude ja jäätmete mõõtmiseks ning 

hindamiseks. Skaneerimise all võib mõista mingite toodete läbi vaatamist kindlas, 

süstematiseeritud järjekorras, et tervikpilti kontrollida. Tuleb tõdeda, et 

esmatootmistasandil see ei ole kõige parem meetod, sest selles tootmisetapis on tavaliselt 

tegemist küllaltki algeliste toodetega, mis ei ole veel triipkoodiga varustatud. 

Skanneerimist võiks kasutada ainult siis, kui pakitud ja triipkoodiga varustatud esmatooted 

lähevad tootmisel (või transpordil tootmisest töötlemisse) kaduma või raisku. (Møller jt 

2014: 31) 

Toidu jäätmete kindlaks tegemisel on variandiks ka päeviku pidamine – selle eemärk on 

kvantitatiivsete koguste üles märkimine ja analüüsimine. Päeviku pidamine ei ole väga 

levinud viis, aga võib siiski tootjatele erinevate juhtumite ja tavade puhul kasulik olla. 

Päeviku meetod sobib kasutamiseks eelkõige lühiajalisel perioodil ning väiksemahuliste 

proovide võtmiseks – st, et proovid võetakse kindlast piirkonnast ja teatud valimi põhjal. 

Lisaks saab meetodit kasutada ka raamatupidamislikul otstarbel ning kohustuslike andmete 

jälgimisel (kalanduses vaktsiinide kasutamine, haigused, ravi). (Møller jt 2014: 31) 

Toidukadude ja jäätmete kohta andmete kogumiseks ja analüüsimiseks on mitmeid 

võimalusi (Møller jt 2014: 31):  

 intervjuud ja küsimustikud; 

 statistilistele andmetele tuginevad kalkulatsioonid (eelkõige kalapüügiseadusest 

tulenevad kohustused kutselistele kaluritele püügiandmete esitamise osas 

(püügipäevikud); 

 massi-jäägi meetodi kasutamine (toodangu juurdekasvu ja müüdud toodangu suhe). 
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Uurimaks toidukadude ja jäätmete teket ning osakaalu esmatootmise tasandil otse 

tootjatelt, võib andmete kogumiseks teha intervjuusid või koostada küsitlusi. Andmete 

kogumise mõttes on mõlemad viisid tasemel ning ka rahvusvaheliselt kasutatavad. 

Nimetatud viisid võimaldavad saada parema ja täpsema ülevaate, sest kontaktis ollakse 

otse tootjaga, kellel on protsessist kõige täpsem ülevaade. Tootjat intervjueerides või 

küsitledes ei saa teada ainult toidukao või jäätmete tekkimise määra, vaid mõistetakse 

paremini ka teisi olulisi tegureid – näiteks millisest tootmisfaasis konkreetse tootja puhul 

toidukao või jäätmete hulk alguse saab, aga ka tootjapoolsed valikud võimalike kadude või 

jäätmetega tegelemiseks. (Møller jt 2014: 31) 

Statistilistele andmetele tuginevaid kalkulatsioone saab jäätmete hulga arvutamiseks 

kasutada mitmel moel (riiklikul tasandil, regionaalsel tasandil jne). Üheks võimaluseks 

teada saamaks andmeid jäätmete kogusest riiklikul tasandil, on korrutada jäätmete hulk 

ühiku kohta (mingi toote põhjal) läbi kogutarbimisega. Teine makrotasandi lähenemine on 

tootepõhine jäätmete kalkuleerimine kogu riigis tekitatud jäätmete põhjal. Ainult 

esmatootmistasandi piiridesse jäädes on antud meetodit keeruline kasutada, sest meetod 

arvestab läbi tarbimise tekitatud jäätmeid. (Møller jt 2014: 32) 

Massi-jääk on meetod, mis vajab ajakohast olemasolevat statistikat ning tehtud ekspertiise 

või uuringuid ning võimaldab selle põhjal arvutada jäätmete hulka, kasutades vajalikke 

andmeid (näiteks müüdud saak, kogusaak, jäätmekäitlus). Massi-jäägi meetodit 

kasutatakse tavaliselt suurte allüksuste (riiklik või ettevõtte tasand) või terve tarneahela 

lõikes, aga seda saab kasutada põhimõtteliselt kõikidel tasanditel. Väga lihtne viis kuidas 

seda meetodit kalanduses kasutada, on koguda andmeid toodangu juurdekasvu kohta, 

määrates ära kogu toodangu juurdekasv ning seejärel võrrelda seda müüdud toodangu 

kogusega. (Møller jt 2014: 32-33) 
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2. TOIDUKADU JA JÄÄTMED KALANDUSES 

ESMATOOTMISE TASANDIL 

 

2.1. Andmete kogumiseks kasutatud meetodid 

 

Magistritöös kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit – personaalküsitlused (sarnaselt 

fookusgrupi intervjuule etteantud küsimustega) ning ankeetküsitlus esmatootjatele. Valitud 

tootjatega läbi viidud personaalküsitluste eesmärgiks oli koguda tootjatelt 

lisainformatsiooni, mis võeti lisaks töös välja toodud teooriale aluseks ankeetküsitluste 

koostamisel kutselistele kaluritele ja kalandusettevõtetele. Selline lähenemine võimaldas 

kontakteeruda otse kalandustootjatega ning saada vajalikku lisainformatsiooni parema ja 

sisukama ankeetküsitluse koostamiseks. Lisaks võimaldas personaalküsitluste tegemine 

saada konkreetsema ülevaate kutselistel kaluritel või kalakasvatajatel toimuvatest 

protsessidest ning seeläbi uurida ankeetküsitlustega miks mingi osa kalast inimese 

toidulauale ei jõua ning mis seda kõike põhjustab.  

Algselt oli planeeritud tootjatega läbi viia fookusgrupi intervjuu (hiljem toimunud 

personaalküsitluste asemel), mille toimumiskohaks oli mõeldud Eesti Maaülikooli 

peahoone (Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 1a, Tartu).  Fookusgrupi kohtumisele oli 

kutsutud 27 kutselist kalurit ning 4 vesiviljelusettevõtet, kellele kõigile saadeti meili teel 

kutse ning ühtlasi uuriti internetikeskkonnas Doodle.com, milline oleks tootjate jaoks 

parim sobilik toimumisaeg fookusgrupi intervjuu läbiviimiseks. Koos kutsega lisati meili 

manusena kaasa fookusgrupi intervjuu küsimused (vt lisa 2). Kahjuks ei näidanud 

kalandustootjad initsiatiivi fookusgrupi intervjuul osalemiseks (vaid üks kalakasvataja oli 

nõus osalema). Kuna intervjuu toimumine oli ankeetküsitluste koostamiseks oluline, tuli 

proovida veelkord fookusgrupp kokku kutsuda. Tootjad ei pakkunud neile sobivat 

kokkusaamise aega, seega otsustas töö autor suurendada fookusgrupi intervjuule kutsutute 

arvu, eeldusel, et kutsutute arvu suurendades võib intervjuul osalejate arv samuti suureneda 

ning olla piisav selle läbiviimiseks. Seekord saadeti kutsed kokku 103 kutselisele kalurile 

ning 9 vesiviljelusettevõttele. Taaskord ei olnud tootjate hulgas soovijaid fookusgrupi 

kohtumisel osalemiseks, aga pakuti välja, et ollakse nõus vastama küsimustele ning 
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suhtlema telefonitsi. Seega otsustas töö autor, et kalandustootjatega tuleb läbi viia 

personaalküsitlused ning saatis meili teel fookusgrupi intervjuu küsimused ühele kutseliste 

kalurite ühingule ning ühele Eesti suurimale vesiviljelusettevõttele, kellelt mõlemalt 

laekusid ka sisukad vastused. Meili teel toimunud personaalküsitlusest Eesti ühe suurima 

vesiviljelusettevõtte spetsialistiga (ettevõte X) selgus, et kalakasvanduses esineb kõige 

suurem kadu marja inkubeerimisest maimu kasvatuse esimese kasvuaasta lõpuni. 

Andmete kogumiseks koostati kaks eraldiseisvat ankeetküsitlust, mille koostamisel oli 

autorile abiks Jüri Lillemets, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna spetsialist-analüütik. Ankeet kutselistele 

kaluritele (vt lisa 3) ehk kõikidele neile ettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele 

(FIE-dele), kes omavad 2017. aastaks kutselist kalapüügiõigust ning teine ankeet 

vesiviljelusettevõtetele (vt lisa 4), kellel oli 03.02.2016 aasta seisuga väljastatud 

Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba. Ankeetküsitluste koostamisel toetuti Põhjamaade 

projektis (Svanes jt 2017: 23-37) kasutatud küsimustele ning personaalküsitlustega 

tootjatelt saadud informatsioonil. Ankeetküsitlused viidi läbi LimeSurvey keskkonnas, kus 

igale uuringus osalejale saadeti ankeetküsitluse kutse meili teel. Lisaks saadeti 

meeldetuletusmeil, et vastanute hulk oleks võimalikult suur. Eesmärgiks oli hinnata 

toidukadude ja jäätmete tekkepõhjuseid ning ulatust nii kutseliste kalurite, kui ka 

kalakasvatajate tegevuses esmatootmistasandil.  

Ankeetküsitlustega uuriti, milline on tehnoloogia ja tootmisviisi mõju kadudele, millised 

on tootjast sõltumatute tegurite mõju kadudele (näiteks kaod transpordil infrastruktuuri 

tõttu) ning millised võimalused on kadude vähendamiseks ning jäätmete majandamiseks.  

Nii nagu eelnevalt mainitud, moodustus valim kahest grupist – kutselised kalurid, kes 

omavad 2017. aastaks kutselist kalapüügiõigust ning vesiviljelusettevõtted, kellel oli 

03.02.2016 aasta seisuga väljastatud Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba. Kutseliste 

kalurite ankeedi üldvalim oli 773 tootjat, kellest 177 osales vastamises.  Täielikult täitsid 

ankeedi 53 vastajat ning osalisi vastuseid andsid 124 tootjat – kokku 177. Paraku oli 177 

kaluri vastustest võimalik andmete töötlemiseks kasutada 65 kaluri vastuseid. Seda 

põhjusel, et enamus ankeedi saajatest avas ankeedi, aga ei täitnud seda.  

Lisaks kasutas üks kutseline kalur ankeedile vastamiseks Microsoft Word dokumenti. 

Nimetatud kaluri vastused olid vabas vormis, aga väga sisukad ja põhjalikud. 



   

35 
 

Vesiviljelusettevõtete üldvalim oli 29 kalakasvatajat, kellest 16 osales ankeedile 

vastamises. Täielikult või osaliselt täitsid ankeedi 12 tootjat, kellest 11 kalakasvataja 

vastuseid sai kasutada enamuste jooniste ja diagrammide koostamiseks. Kuna 

kalakasvatajaid on Eestis võrreldes kutseliste kaluritega suhteliselt vähe (32 

kalakasvandust, kellel oli 03.02.2016 aasta seisuga väljastatud Veterinaar- ja Toiduameti 

tegevusluba), siis helistas töö autor kõikidele kalakasvatajatele personaalselt, et saada 

ankeetküsitlusele võimalikult paljude ettevõtjate vastused.  

Valimi kokkupanekuks sai töö autor Maaeluministeeriumist nimekirja kutselist püügiõigust 

omavatest isikutest ning vesiviljelusettevõtetest, aga kontaktid tuli iga ettevõtja või FIE 

kohta eraldi internetist leida. Kontaktide leidmine oli äärmiselt ajamahukas ning 

paratamatult ei õnnestunud kõikide kutseliste kalurite kontakte või kehtivaid meiliaadresse 

leida. Vaatamata sellele õnnestus kokku panna küllaltki suur üldvalim. 

Andmetöötluseks eksportis autor küsitluses osalenute vastused LimeSurvey 

internetikeskkonnast Microsoft Exceli programmi, kus toimus andmete grupeerimine 

(küsimuste põhjal lahterdamine) ning edasine töötlus. Lisaks eemaldati Excelis N/A read 

ehk need read, kus ei oldud ühelegi küsimusele vastatud (ilmselt vastajad, kes olid ankeedi 

avanud, aga mitte sellele vastanud). LimeSurvey keskkonnast eksporditud vastused olid 

esialgu „ei“ ja „jah“ kujul – „jah“ tähendas konkreetse vastuse puhul, et ankeedile vastanud 

oli selle variandi valinud ning „ei“ tähendas vastupidist. Seega tuli autoril asendada sõnad 

vastanute eelistuste või valikute loendamiseks numbritega – „jah“ = 1, „ei“ = 0. Selline 

lähenemine võimaldas saada vastustest parema ülevaate ning erinevate jooniste ja tabelite 

tegemine muutus lihtsamaks. 

Töö empiirilises osas kasutatud joonised, tabelid ja diagrammid on kõik autori poolt 

mõeldud ja koostatud (tabelid 3-4 ning joonised 6-19). Töö peatükis 2.2 (toidukadu ja 

jäätmed kalakasvatustes) kasutatud joonised on tehtud kalakasvatustele koostatud 

ankeetküsitlusele vastanud kalakasvatajate vastuste põhjal. Töö peatükis 2.3 (toidukadu ja 

jäätmed kutselisel kalapüügil esmatootmise tasandil) kasutatud joonised on tehtud 

kutselistele kaluritele koostatud ankeetküsitlusele vastanud kutseliste kalurite vastuste 

põhjal. Seega peatükkides 2.2 ja 2.3 on kõik arvutatud osakaalud arvestatud 

ankeetküsitlusele või ankeedis konkreetsele küsimusele vastanute arvu põhjal. Seejuures 

enamustes küsimustes valisid vastajad rohkem, kui ühe vastuse (näiteks püüti korraga nii 
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nakke- kui lõkspüünisega), mistõttu ei jaotunud vastajate osakaalud kõikide küsimuste 

lõikes 100% piires.   
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2.2. Toidukadu ja jäätmed kalakasvatustes 

 

2.2.1. Kalakasvatajate tootmistegevuse eripärad  

 

Toidukadude ja jäätmete ulatuse ning põhjuste uurimiseks kasutati ankeetküsitlusi, mis 

saadeti kõikidele Eestis tegutsevatele kalakasvatustele, kes omasid 03.02.2016 seisuga 

Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud tegevusluba. 

Enne toidukadude ja jäätmete põhjuste ning ulatuse välja toomist on mõislik anda ülevaade 

vastanud kalakasvatajate üldisest olukorrast. Tabelis 3 on toodud välja, mis kala ning 

kuidas vesiviljelusettevõtetes kasvatatakse. 

 

Tabel 3. Eestis 2016. aasta jooksul kasvatatud kalaliigid, liikide osakaal ning veekasutus 

erinevate kasvanduste lõikes, ankeedile vastanud 12 kalakasvataja hinnangul 

Liik 
Kalakasvatuste arv 

kasvatatavate liikide lõikes 

Kasvatatavate liikide osakaal 

kasvanduste lõikes, % 

Suletud 

veekasutus 

Avatud 

veekasutus 

Vikerforell 5 41,67 3 4 

Karpkala 3 25,00 1 3 

Angerjas 2 16,67 2 - 

Tuurlased 2 16,67 2 1 

Siig 1 8,33 - 1 

Haug 1 8,33 - 1 

Linask 1 8,33 - 1 

Lõhe 2 16,67 - 2 

Meriforell 1 8,33 - 1 

Ahven 1 8,33 1 - 

 

Kahjuks on vastanute põhjal keeruline kasvatatud kala koguseid või keskmisi välja tuua, 

sest vastanud kalakasvatajad ei teadnud koguseid või ei toonud neid mingil põhjusel välja. 

Küll aga võib tuua näiteid üksikute kasvanduste põhjal. Näiteks vikerforelli kasvatati ühe 

kasvanduse näitel 20 tonni aastas, angerjat kahe teise kasvanduse näitel vastavalt 50 ja 25 

tonni aastas. Veel saab tuua näite minevikust (ankeedile vastanu põhjal), kus ühes 

kasvanduses kasvatati aastatel 1975-1989 karpkala 70-85 tonni aastas. Tabelist selgub, et 
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populaarseim kala on vikerforell, mida kasvatavad viis vesiviljelusettevõtet (41,67% 

ankeedile vastanud 12 kalakasvatajast) ning viies ettevõttes kolmel juhul kasvatatakse 

vikerforelli suletud ning neljal juhul avatud veekasutusega süsteemis. Kuna vikerforell on 

Eestis võõrliik, siis selle asustamist loodusesse ei toimu ning võib julgelt väita, et kõik 

vikerforelli kasvatajad tegelevad kaubakala kasvatamisega. 

Veel üks üldine aspekt, mis kõiki vesiviljelusettevõtteid mõjutab, on nö tooraine 

kasutamise eripärad. Väga otseselt mõjutab toidukao ning ka jäätmete teket see, kas 

kalakasvatuses aretatakse kalad kohapeal enda kasvanduse kalade marjast või tuuakse 

mujalt sisse mari või maimud, mille puhtuses ei saa nii kindel olla – vastav ülevaade on 

tabelis 4. 

 

Tabel 4. Enda vesiviljelusettevõttes kasvatatud ja aretatud marja või maimude tootmiseks 

kasutamine või selle mujalt sisse toomine Eestis 2016. aasta jooksul tegutsenud 

kalakasvatuses, ankeedile vastanud 12 kalakasvataja hinnangul 

Vesiviljelus-

ettevõtted 

Kasvatatakse 

mari kohapeal 

Kasvatatakse 

maimud kohapeal 

Tuuakse mari 

mujalt sisse 

Tuuakse maimud 

mujalt sisse 

X1 Ei Ei Ei Jah 

X2 Jah Jah Jah Ei 

X3 Jah Jah Jah Ei 

X4 Jah Jah Ei Ei 

X5 Ei Ei Ei Jah 

X6 Ei Ei Jah Ei 

X7 Ei Ei Jah Ei 

X8 Ei Ei Jah Ei 

X9 Jah Jah Ei Ei 

X10 Jah Jah Ei Ei 

X11 Ei Ei Ei Jah 

X12 Jah Jah Ei Ei 

 

Nagu tabelist selgub, siis täpselt 50% vastanutest kasutab paljundamiseks enda kalade 

marja. See tähendab, et pooled vastanutest aretavad või kasvatavad enda kalade marjast 

maimud, millest kasvab lõpuks realiseerimiseks valmis toodang. Ehk siis marja 

kasvatamine kohapeal tähendab seda, et vesiviljelusettevõte paljundab kalu enda 

kasvanduse kalade marja ja niiska ning laiemalt kogu tehnikat kasutades. Nende kalade 

puhul, kes Eesti keskkonnatingimustes suudavad ise paljuneda, on paljundamise protsess 

lihtne, sest kalad koevad ise ning järglased arenevad vastavates veekogudes. Näiteks 
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vikerforelli puhul on paljundamise protsess keerulisem sest marja tuleb viljastada 

põhimõtteliselt käsitsi (marja lüpsmine, mitmed vahepealsed tegevused ning viimaks 

inkubeerimine haudeaparaatides). 

Mis puudutab veekasutussüsteemi, siis autori hinnangul on avatud ja suletud veekasutuse 

vahe eelkõige selles, et suletud veekasutuse korral on kalad paremini kaitstud erinevate 

bakterite ja haiguste eest, aga ka röövloomade eest (siseruumides). Kasvandused, mis 

kasutavad oma veekogude varustamiseks looduslikku vett (näiteks jõevett), võtavad 

suurema riski ning sõltuvad rohkem ilmastikuoludest. Näiteks võib pika palava suve 

jooksul tõusta jõevee temperatuur liiga kõrgeks ning hapniku sisaldus langeda kriitiliselt 

madalaks, mille tagajärjel võib kogu saak hukkuda. Sellisel juhul oleks toidukadu ning ka 

jäätmete hulk väga suur, rääkimata majanduslikust kahjust vesiviljelusettevõttele. On teada 

mitu Eestis tegutsevat vesiviljelusettevõtet, kus aastaid tagasi on klimaatilistest 

tingimustest tulenevalt saak raisku läinud ning kalakasvatajale suurt majanduslikku kahju 

põhjustanud (Kalakatastroof... 2010). 

 

 

2.2.2. Toidukao ja jäätmete tekkimise põhjused ning ulatus 

 

Kui kalakasvanduses esineb kõige suurem kadu marja inkubeerimisest maimu kasvatuse 

esimese kasvuaasta lõpuni, siis igal järgneval aastal, kui kalad on suuremad ja 

immuunsussüsteem tugevam, peaks teoreetiliselt vähenema hukkumise (sh toidukao) 

protsent. Seega ilmneb marja inkubeerimisega justkui risk, sest mari ja marjast koorunud 

maimud on väga vastuvõtlikud haigustele, aga samas on mari kontrollitud ja kvaliteetne, 

sest tuleb enda kasvandusest. Sisse ostetud marja või maimudega võib tuua kasvandusse 

haiguseid, mille tulemusel võib minna suurem saak hukka ehk toidukao ja jäätmete hulk 

võib suureneda. Ilmselt on ka majanduslikult mõistlikum ise noorjärgud kasvatada, kui 

täiendava kuluna maimud mujalt sisse osta. Ettevõte X sõnul on toidukao suurus liigiti 

erinev ning sõltub ettevõttest, tootmistehnikast (näiteks tõuliinist), aga see võib kaubakala 

kasvatamisel olla liigiti 15-25%, ka vähem või rohkem. 

Väga oluline tegur, mis võiks teoreetiliselt avaldada mõju nii toidukaole, kui ka jäätmete 

tekkele, on vaktsiinide kasutamine. Autori hinnangul võiks eeldada, et kao protsent on seda 

madalam, mida tihedamini haiguste teket ja levikut takistatakse ehk kalu vaktsineeritakse 

või ravitakse. Vastanute põhjal kasutab vaktsiine marginaalne osa vesiviljelusettevõtetest – 
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kõigest 16,67% vastanutest ehk 2 kasvatust (vikerforelli ning karpkala kasvatajad). Autori 

hinnangul võib vaktsiinide vähene kasutamine viidata ka sellele, et vesiviljelussektoris 

oleks vaja suuremat riigipoolset tuge. Vaja on tõhusamat veterinaarsüsteemi, mis hõlmab 

endas paremat vaktsiinide, ravimite ja desinfitseerimisainete kättesaadavust, aga ka teavet 

kuidas neid korrektselt kasutada. Ka väga hea haridusega kalakasvatusspetsialistide 

koolitamine ei ole vähem oluline. 

Kalakasvatuses esmatootmise tasandil tekivad toidukadu ja jäätmed eelkõige kala 

kasvatamise protsessi ajal ning väljapüügil. Seega oli tootjatele koostatud ankeedis 

mitmeid küsimusi, mille eesmärgiks oli välja selgitada kalakasvatamise protsessi toimimise 

muster ning seejärel analüüsida selle mõju toidukadudele ning jäätmetele. Kala 

kasvatamise protsess realiseerimisvalmiks kestab valdavalt suhteliselt pikka aega ning 

seetõttu ei pruugi toidukadu olla kasvatajale teada. Kasvatajate sõnul tekib protsessi 

erinevates etappides vigastusi ning hukkunud kalu, aga koguseid on raske hinnata ning 

tihtipeale seda ei tehtagi, sest see eeldaks pikaajalist ning keerulisemat analüüsi, milleks 

tootjatel aega napib. Joonisel 6 on antud ülevaade põhilistest põhjustest, miks 

vesiviljelusettevõtetes kala kasvatamisel osa kalu hukkub ja rikneb.  

 
Joonis 6. Põhjused miks Eestis vesiviljelusettevõtetes kala kasvatamisel mingi osa 

toodangust hukkub ning rikneb veekogus, ankeedile vastanud 11 kalakasvataja hinnangul. 

Jooniselt 6 selgub, et kalakasvanduste suurimaks probleemiks kasvatamise faasis on kalade 

loomulik suremus – probleemi tunnistab 81,82% ankeedis antud küsimusele vastanud 
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kalakasvatajatest. Muude põhjustena, mis kalade hukkumist ja riknemist soodustab, tõid 

vesiviljelejad välja põllumajandustegevuse ning kobraste tegevuse tagajärjel tekkinud vee 

reostuse, mis soodustab kalade haigestumist. Lisaks vale sööda kasutamine ning erinevad 

inimfaktori poolt põhjustatud vead (näiteks ei avastata veekogus probleemseid kalu 

piisavalt kiiresti). Kalakasvatajate hinnangul rikneb veekogus erinevalt kuni 10% kalast, 

aga enamjaolt on vastav number väiksem. Ühe erandina vastajate seast saab välja tuua 

karpkalakasvatuse, kus oli hinnanguline toidukadu samasuviste kalade puhul 30-40%, 

aastaste kalade puhul 20-30% ning kaheaastaste puhul 10-15%. Autori hinnangul saab 

sellist kasvavat toidukao ja jäätmete tekkimise tendentsi kanda üle ka teiste liikide 

kasvatamisel, sest olenemata liigist on noorjärgud haigustele vastuvõtlikumad ning 

hukkuvad kergemini, kui vanemad isendid. Seega on toidukao ja jäätmete ulatus suurem 

kalade kasvatamise algusfaasis, kus toimub marja inkubeerimine ning maimude ja 

noorkalade kasvatamine. 

Kalade hukkumine on protsessi loomulik osa, aga selle osakaal on enamasti kasvataja 

kontrollida. See on selge, et inimene ei saa ilmaolude vastu, aga teades põhjuseid, miks 

mingi osa kaladest hukkub ning teatud juhtudel ka rikneb, saab teha vastavad järeldused 

ning ettepanekud selle vähendamiseks. Hukkunud või vigane kala ei pruugi automaatselt 

tähendada toidukadu või jäädet, sest kui kala ei ole riknenud ega defektne, saab seda 

edukalt inimtarbimiseks kasutada. Küll aga tekib toidukadu ja jäätmeid, kui veekogus 

inimtoiduks mõeldud kalade seast mingi osa isendeid hukkub ja rikneb. Toidukadu on see 

osa, mis oleks võinud jõuda inimese toidulauale ning jäätmeks klassifitseerub riknenud 

kala, mis heidetakse biojäätmetesse või prügisse. On teada, et osades kasvandustes on 

jäätmete jaoks eraldi biotiigid, kuhu inimtoiduks kõlbmatu kala visatakse (enamasti 

veekogust välja püütud hukkunud kala). Kuidas toimitakse kalaga, mis on inimtarbimiseks 

veekogust välja püütud, selgitatakse joonisel 7.  
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Joonis 7. Kalakasvatajate poolt kasutatavad viisid kala paremaks säilitamiseks pärast 

veekogust väljapüüki, ankeedile vastanud 11 kalakasvataja hinnangul.  

Jooniselt 7 selgub, et kaks põhilist tegevust toodangu paremaks säilitamiseks on kala 

jahutamine ning veretustamine vahetult peale püüki. Seega ankeedis antud küsimusele 

vastanud 11 kalakasvatajast 54,55% jahutavad kala jääs nii, et see ei jäätu ning 45,45% 

veretustavad kala vahetult peale väljapüüki. Kalade väljapüük veekogust on kalakasvatuses 

esmatootmistasandil sisuliselt viimane toodanguga tehtav tegevus, järgneb veel ainult 

kalade transportimine töötlemisele. Olenevalt ettevõttest võib toodangu transport 

tähendada erinevat lähenemist, millest sõltub toodangu säilitamise vajadus ning viis. 

Ankeedis antud küsimusele vastanud kalakasvatajate hulgas on ettevõtteid, kus kala 

töödeldakse vahetult peale väljapüüki, aga ka neid, kes müüvad eluskala. Joonisel 7 on 

muude võimalustena tootjad välja toonud, et kala väljapüügijärgseks säilitamiseks 

jahutatakse kala jahedas hapnikurikkas õhus. Olukorras, kus väljapüütud kala ei säilitata 

õigesti, võib see muutuda söögikõlbmatuks. Joonisel 8 on antud ülevaade ankeedile 

vastanud kalakasvatajate hinnangutest söögikõlbmatuks muutunud toodangu kohta. 
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Joonis 8. Kalakasvatajate hinnang söögikõlbmatuks muutunud toodangule ehk toidukao 

tekkimisele pärast kalade väljapüüki veekogust, ankeedile vastanud 11 kalakasvataja 

hinnangul. 

Jooniselt 8 selgub, et 81,82% ankeedis antud küsimusele vastanud kalakasvatajatest leiab, 

et väljapüügijärgselt ei muutu kala inimesele söögikõlbmatuks ehk ei esine toidukadu. 

Järelikult need kalakasvandused, kus vastati, et midagi ei muutu söögikõlbmatuks, 

saadetakse töötlemisse kõik kalad, mis välja püütakse ning suunatakse edasi 

inimtarbimisse. Järgnevad kaod ja jäätmed saavad tekkida juba töötlemistasandil. 18,18% 

ankeedile vastanutest leidsid, et osa toodangust on söögikõlbmatu, sest kaladel esineb 

defekte ehk väliseid vigastusi, mis ei võimalda toodangu turustamist (peamiselt 

kaubandusliku välimuse puudumise tõttu). Selgus veel, et defektse kala avastamisel (isegi 

kui see on söödav ega ole roiskunud vms) ei transpordita seda töötlemisse, vaid visatakse 

minema või utiliseeritakse terve kala, sest nimetatud toodangut tekib niivõrd vähe, et seda 

on raske turustada. Samas saaks osalise vigastusega kalast toota hakkliha, konserveerida 

vms, aga tootjal ei ole majanduslikult tasuv sellisel määral töötlemisega tegeleda.  

Defektsed, vigastatud või mingil muul põhjusel inimtarbimisest välja jäetud toodangut 

käsitletakse kui toidukadu ning kasvatajal on vajadus sellele osale toodangust kasutus või 

lahendus leida. Kahtlemata esineb mingist osast toodangust ka vältimatut kadu, mis 

ajendas kalakasvatajatelt küsima, kui suur osa kogu toidu kaost on nende hinnangul 

vältimatu. Ankeedile vastanute vastustest kindlat arvu välja tuua ei saa, sest hinnangud olid 

väga erinevad. Kokku andis hinnangulise vastuse antud küsimusele kaheksa kalakasvatajat 

(neli ei osanud öelda või jätsid lahtri tühjaks), kellest nelja hinnangul vältimatut kadu ei 
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olnud,  ning ülejäänud vastasid, et vältimatu kadu on 5- 20% toodangust. Seega kaheksa 

vastanu keskmine hinnanguline vältimatu kadu on 5,63%. Joonisel 9 on antud ülevaade 

mida teevad kalakasvatajad söögikõlbmatuks muutunud kalaga. 

 

Joonis 9. Erinevad võimalused kuidas Eestis kalakasvatajad söögikõlbmatuks muutunud 

kala käitlevad, ankeedile vastanud 11 kalakasvataja hinnangul. 

Joonisel 9 välja toodud protsendid näitavad erinevate võimaluste kasutamise osakaalu 

kõikide ankeedis konkreetsele küsimusele vastanute hulgast. Seega jooniselt 9 selgub, et 

ankeedis antud küsimusele vastanud 11 kalakasvatajast viisid söögikõlbmatuks muutunud 

kala jahimeeste vahendusel metsloomadele või komposteerisid, vastavalt 45,45 ja 36,36% 

vastajatest. Kuna kalakasvatajad saavad toodanguga toimida mitut moodi (näiteks viia 

metsa alla ja samal ajal mingi osa komposteerida), siis joonisel 9 välja toodud osakaalud 

näitavad, kui suur osa 11 kalakasvatajast mingit konkreetset tegevust söögikõlbmatuks 

muutunud toodanguga teeb. Kuna söögikõlbulik see osa toodangust ei ole, siis on oluline 

leida lahendus, et vähendada jäätmete teket. Kui söögikõlbmatuks muutunud toodang 

lihtsalt ära visata või maha matta, siis on tegemist jäätmetega. Paldiskis on valmimisel uus 

kalajahu tootmise tehas, millega kaasneb teoreetiline võimalus, et kõik kalakasvatajad 

saavad inimtarbimiseks mittesobiliku toodangu (ehk kasvatusprotsessis tekkinud toidukao) 

ja tekkinud jäätmed sinna müüa.  
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Esmatootmistasandil on jäätmete tekkimine protsessi mõttes küllaltki hästi hallatav, sest 

kalade puhastamine (sh sisikonna ja uimede eemaldamine jm) kuulub juba töötlemise 

etappi. Joonisel 10 on ülevaade kalakasvatusel tekkivatest jäätmetest esmatootmistasandil. 

 

Joonis 10. Toidujäätmete tekkimine Eestis kalakasvatuses esmatootmistasandil, ankeedile 

vastanud 11 kalakasvataja hinnangul. 

Jooniselt 10 selgub, et 11 kalakasvatajast 81,82% leiavad, et kasvatamisel on põhilisteks 

tekkivateks jäätmeteks veekogudes surnud kalad, mis regulaarselt välja korjatakse ning 

osade kasvatuste näitel biotiikidesse kogutakse. See osa toodangust ei ole inimtarbimiseks 

sobilik ning sellele tuleks leida mõistlik lahendus – kindlasti ei ole lihtsalt ära viskamine 

või maha matmine lahendus. Kalandustootjad saaksid tootmise erinevates etappides 

tekkivate jäätmete hulka vähendada, parandades üldist hügieeni kogu kasvanduses ning 

olles tööülesandeid täites rohkem hoolas. Lisaks toodi veel välja, et Eestis kasvatatavad 

kogused on niivõrd marginaalsed, et tekkinud jäätmete hulk on väga minimaalne.  

Jäätmete vähendamiseks on väga oluline riigi ja vesiviljelusettevõtete omavaheline 

koostöö. Oluline on välja töötada lahendus kuidas saaks riiklikul tasandil tootmise 

erinevates etappides tekkivate jäätmete hulga vähendamisele kaasa aidata. Üheks 

võimalikuks lahenduseks on riigipoolse konsultatsiooniteenuse väljatöötamine, mis 

ennetaks kalakasvatamisel tehtavaid vigu ning vähendaks vajadusi tegeleda tagajärgedega. 
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2.3. Toidukadu ja jäätmed kutselisel kalapüügil esmatootmise tasandil 

2.3.1. Kutselise kalapüügi tootmistegevuse eripärad 

  

Eestis jaotub kalandus kolmeks põhiliseks valdkonnaks – kutseline kalapüük, harrastuslik 

kalapüük ning kalakasvatus. Töö teoreetilises osas juba eelnevalt välja toodud põhjustel 

harrastuslikku kalapüüki ei uurita, vaid keskendutakse kutselistele kaluritele. Kutselisel 

kalapüügil on toidukadusid ja jäätmeid mõjutavaid tegureid palju, alustades 

püügipiirkonnast ning lõpetades erinevate aja jooksul kogunenud spetsiifilisemate 

töövõtetega. Spetsiifilised töövõtted on reeglina kaluritel erinevad, seega saab jäätmeid ja 

kadusid uurides keskenduda üldistele ja teada olevatele esmatootmistasandil läbi 

viidavatele tegevustele. 

Eestis on kutseline kalapüük jaotatud laiemalt kolme piirkonda – Läänemeri, siseveed ning 

kaugpüük ookeanil (Atlandil). Laiem püügipiirkondade jaotus on välja toodud joonisel 11. 

 

Joonis 11. Kutseliste kalurite püügipiirkondade jaotus Eestis, ankeedile vastanud 65 

kutselise kaluri näitel. 

Jooniselt 11 selgub, et enam kui 1/3 ankeedile vastanud kutselistest kaluritest püüab saaki 

Läänemerest ning kõigest 1,54% vastanutest tegeleb kaugpüügiga (osad kalurid püüavad 

nii sisevetel, kui ka merel). Püügipiirkonna erinevus tähendab eelkõige seda, et kasutatakse 

erinevaid tehnoloogiaid ning püügiviise, mille mõju võib olla toidukao ja jäätmete 
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hindamisel erinev. Autori hinnangul on tavaline, et samade püügivahendite kasutamine 

(näiteks nakkevõrk) siseveekogudes ei erine sisuliselt meres kasutatavatest. Põhilised 

erinevused võivad ilmneda kadudes ja jäätmetes eelkõige klimaatilistest tingimustest 

tulenevalt (nagu näiteks tugevad tormid merel, mida sisevetel ei eksisteeri ja mis võivad 

nakkevõrgud koos kaladega merele uhtuda). Veelgi täpsem ülevaade kutseliste kalurite 

püügipiirkondadest on toodud joonisel 12. 

 

Joonis 12. Kutseliste kalurite püügipiirkondade jaotus veekogude või püügipaikade lõikes, 

ankeedile vastanud 65 kutselise kaluri põhjal. 

Võrreldes eelmise joonisega, kus oli laiem püügipiirkondade jaotus, siis joonisel 12 on 

ankeedile vastanud kutseliste kalurite põhjal välja toodud veekogude või piirkondade 

kasutatavus püügipaikade lõikes (näiteks 65st ankeedile vastanud kalurist püüdis kala Liivi 

lahes 26,15%). Joonisel 12 on kaugpüük 1,52%, sest ankeedile vastas ainult üks 

kaugpüügiga tegelev ettevõte või FIE, kes kasutab mõlemat joonisel välja toodud 

kaugpüügipaika. Läänemerel on vastanud kutseliste kalurite näitel populaarseimaks 
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püügipiirkonnaks Soome laht, sisevetel aga Võrtsjärv. Läänemerel lahtedes ning erinevates 

siseveekogudes jaotuvad püügipiirkonnad reeglina asukohapõhiselt. Autori hinnangul on 

püügi asukohast tugevalt sõltuv just kalaliik, mida püütakse ning vahendid ja viis kuidas 

seda tehakse. See avaldab teoreetiliselt mõju ka jäätmete ja kadude võimalikule tekkele, 

olgugi, et sisuliselt on väljapüük, kalade alusel käitlemine ning transport sadamasse 

kõikidel sarnane. 

Ankeedile vastanud kutseliste kalurite näitel ei ole võimalik tuua välja tõele vastavat 

keskmist numbrit, mis kajastaks kõikide kutseliste kalurite aastas püütava saagi keskmist 

kaalu liigiti. Küll aga saab välja tuua, et siseveekogudes püüti kutselisel püügil 15 eri liiki 

kalu, Läänemerel 20 ning kaugpüügil viis. Siseveekogudes oli kalurite suurimaks 

püügiartikliks latikas (ankeedile vastanud kalurite aastane keskmine kaluri kohta: 23,09 

tonni) ning Läänemerel  räim (ankeedile vastanud kalurite aastane keskmine kaluri kohta: 

265,84 tonni). Autori hinnangul saab püütud liikide koguste põhjal ainult oletada, et mida 

suurem on püütud kala kogus, seda suuremad kaod ja jäätmed saavad tekkida. Jällegi, 

pigem sõltub see rohkem püügitehnikast ning kaluri hoolsusest ja püügivõtetest, sest kaluri 

huvides ei ole saagi riknemine, vaid selle võimalikult kiire maale toimetamine. Suurema 

koguse korjamine püünisest kalalaeva pardale (tihti ka paadi põrandale) või selleks ette 

nähtud mahutitesse võib tingida selle, et osa toodangust tallatakse jalge alla või kukub osa 

toodangust üle paadi ääre vette tagasi – see osa toodangust on toidukadu. Täpsema 

toidukao teada saamiseks, tuleks seda osa toodangust samuti mõõta (näiteks pidevalt üles 

märkida), aga samas on praktikas selle mõõtmine väga keeruline ning lisakulu kaluritele. 

Kutseliste kalurite saagi suurus ning kadude jäätmete osakaal on otseselt seotud erinevate 

püügivahenditega, mille jaotus ankeedile vastanud kutseliste kalurite põhjal on välja 

toodud joonisel 13.  
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Joonis 13. Eestis 2016. aastal kutseliste kalurite poolt kasutatud püügivahendid ja -viisid, 

ankeedile vastanud 65 kutselise kaluri näitel. 

Ankeedile vastanud 65 kutselise kaluri hinnangul kasutati kõige enam nakkepüüniseid ja 

lõkspüüniseid, vastavalt 81,54% ja 63,08%. Kuna üks kalur võib kasutada samal ajal 

erinevaid püüniseid (näiteks lõks- ja nakkepüünist), mitte ei püüa ainult ühe kindla 

püünisega, siis on osakaalud toodud välja kõikide küsimusele vastanute põhjal. 

Nakkepüünistest kasutati ülekaalukalt seisevvõrku ning lõkspüünistest erinevaid mõrdasid. 

Nimetatud enimkasutatavate püüniste sarnasus seisneb selles, et need asetatakse püügile 

ning jäetakse teatud (tavaliselt kindlaks määratud) ajaks veekogusse.  

 

2.3.2. Toidukao ja toidujäätmete tekkimise põhjused ning ulatus kutselisel kalapüügil 

  

Autori hinnangul võib esineda märkimisväärset toidukadu just sellel hetkel, kui püünised 

on püügile seatud, sest puudub kaitse röövloomade ja lindude vastu, kes püünistest saaki 

varastavad ning lisaks ka püüniseid lõhuvad. Püüniste lõhkumisega võivad omakorda 

tekkida jäätmed, aga toidujäätmed tekivad eelkõige röövloomade tegevusega, kes 

vigastavad ja rikuvad kalu, millega pole hiljem midagi teha (pooleldi söödud või on muul 

moel kala kaubanduslikku välimust rikutud). Võib ette tulla, et röövloomad (hülged ja 

kormoranid) rikuvad püünises oleva kala niivõrd, et isegi loomatoiduks ei saa seda enam 

kasutada (näiteks juhul, kui kalast on alles suuremas osas ainult luud) – sellisel juhul on 

tegemist selgelt jäätmetega, millele peab kalur lahenduse leidma. Joonisel 14 on antud 
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ülevaade erinevatest põhjustest miks mingi osa kalast püügivahendis rikneb ning toodud 

välja erinevate põhjuste osakaalud ankeedile vastanud kutseliste kalurite põhjal. 

 

Joonis 14. Põhjused, miks mingi osa kalast riknes püügivahendis, ankeedile vastanud 65 

kutselise kaluri hinnangul. 

Jooniselt 14 selgub, et 53,85% ankeedis antud küsimusele vastanud kutselistest kaluritest 

on veendunud, et just hüljeste või lindude tõttu rikneb osa kalast püügivahendis. Hülged ja 

linnud söövad ära osa kalast või rikuvad seda, mistõttu ei saa seda tihti inimtarbimiseks 

kasutada. Tihti jäetakse sellised rikutud kalad vette. Kaluritel on keeruline hinnata kui suur 

on püügivahendis röövloomade poolt rikutud kala kogus, sest ei ole täpselt teada milline 

oli olukord enne püüniste rüüstamist. Püügipaigas liiga kõrge veetemperatuuri tõttu 

püünistes riknenud kala koguse määramine on selle poolest lihtsam. Riknenud kala kogus 

ehk toidukao ja jäätmete tekkimine on liigiti erinev. Tootjad on välja toonud, et kõige 

suurem toodangu riknemine on siiakala ja lõheliste (lõhe ja meriforelli) püügil (siia püügil 

kuni 5% ning lõheliste püügil 10-15%) ning peamiseks toodangu riknemise põhjuseks on 

püüniste rüüstamine hüljeste poolt. Samuti on (joonisel 14) ankeedile vastanud kutselised 

kalurid toonud välja, et kõigest 1,54% kalast rikneb püügivahendis, millest saab järeldada, 

et paremad või kvaliteetsemad püügivahendid ei pruugi toidukadu otseselt vähendada. 

Küsimusele, kui suur osa kalast rikneb püügivahendis, andis vastuse 59 kalurit 65st – 

kõikide püügivahendite kokkuvõttes kujunes kalurite hinnanguliseks keskmiseks 1,96%. 

Joonisel 15 on ankeedile vastanud kutseliste kalurite hinnangutel põhjal välja toodud 
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keskmine püünises rikneva toodangu ning vältimatu toidukao osakaal erinevate püüniste 

kasutamisel. 

 

Joonis 15. Ankeedile vastanud kutseliste kalurite hinnangute põhjal kujunenud keskmine 

toidukao osakaal erinevate püüniste lõikes 

Toidukao ja jäätmete hulka iseloomustab joonis 15, kus on ankeedile vastanud kutseliste 

kalurite hinnangute põhjal välja toodud keskmine püünises rikneva kala ning vältimatu 

toidukao osakaal kaluri kohta. Joonise koostamisel on arvesse võetud kõikide nende 

ankeedile vastanud kalurite vastuseid, kes tõid konkreetses küsimuses hinnangulise 

protsendi välja. Keskmise vältimatu toidukao arvutamisel arvati vastanute hulgast välja üks 

kutseline kalur, kes vastas, et vältimatu kadu on 90%. Seega kujunes 65st ankeedile 

vastanud kalurist 53 põhjal keskmiseks vältimatuks toidukaoks 2,31% ning vältimatut 

toidukadu erinevate püüniste lõikes iseloomustab joonis 15. Kalurite hinnangul on 

peamiseks probleemiks röövloomad (hülged ja kormoranid), kes püüniseid rüüstavad ja 

kadusid tekitavad. Üldiselt on ankeedile vastanud tootjate hinnangul toidukao ja jäätmete 

osakaal selles etapis suhteliselt väike. Püügivahendis rikneva toodangu osakaalu (ankeedile 

vastanute protsentuaalsel hinnangul põhinev) ja püügiviisi vahelist seost iseloomustab 

joonis 16. 

0,33 

0,03 

3,18 
3,30 

0,67 

1,00 

2,68 2,67 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Traalpüünis Kurnpüünis Nakkepüünis Lõkspüünis

A
n

k
ee

d
il

e 
v

a
st

a
n

u
te

 h
in

n
a

n
g

u
te

l 

k
u

ju
n

en
u

d
 k

es
k

m
in

e 
o

sa
k

a
a

l,
 %

 

Ankeedile vastanud kutseliste kalurite hinnanguline keskmine 

toidukao suurus erinevate püüniste lõikes 

Keskmine kala riknemise % erinevates püünistes

Keskmine vältimatu toidukao % erinevate püünistega püüdes



   

52 
 

 

Joonis 16. Nakkepüünist ja/või lõkspüünist püügil kasutavate kutseliste kalurite arvu ja 

püügivahendis rikneva kala hinnangulise osakaalu vaheline seos (ankeedile vastanud 

kutseliste kalurite põhjal) 

Joonisel 16 on selgitatud kalurite poolt kasutatava püügiviisi (vahendi) ja püügivahendis 

rikneva toodangu vahelist seost (korrelatsioon) – kõrvutatud on 48 kutselise kaluri 

hinnanguline (protsentuaalne) püügivahendis rikneva kala kogus nende samade kalurite 

poolt kasutatavate püünistega (nakkepüünise ja/või lõkspüünisega) püüdmisel. Koostatud 

diagrammilt (joonis 16) on selgelt näha, et punktid jaotuvad suhteliselt korrapäratult ning 

väga madal determinatsioonikordaja (R² = 0,0561) iseloomustab kahe näitaja vahelise 

seose puudumist. Saab järeldada, et ankeedile vastanud kalurite hinnangul ei sõltu toidukao 

suurus sellest, kas püütakse nakkevõrgu või lõkspüünisega – püügivahendi kasutamisel 

ning sellest tulenevat toidukao suurust ei mõjuta püügivahend. Järeldust kinnitab lisaks 

see, et kalurite hinnangul on peamiseks saagi riknemise põhjuseks röövloomade tegevus, 

mitte püügivahendi tehniline lahendus. Seega saab täpsema toidukao koguse teada siis, kui 

viiakse läbi pikaajalised mõõtmistulemused ning fikseeritakse täpsed kogused (näiteks 

röövloomade poolt rikutud toodang).  
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Kui püügile seatud vahendit ei ole võimalik alati samal ajal kontrollida, siis need toidukaod 

ja jäätmed, mis võivad tekkida püügivahendite nõudmisega ning maale transportimisega, 

on täielikult kaluri kujundada. Püügivahendi nõudmine tähendab kala püügivahendist 

väljavõtmist või püügivahendi püügilt äravõtmist (Kalapüügiga § 16 lg 4). See tähendab, et 

teadlik tegutsemine ning parimad võimalikud tehnilised vahendid aitavad viia kaod ja 

jäätmed miinimumi. Ankeedile vastanud kutseliste kalurite hinnangul rikneb saagi 

nõudmisel suhteliselt marginaalne kogus kala, samas ei ole kalurite hinnangud antud 

küsimuses üksmeelsed. Küsimusele, kui suur osa kalast rikneb kaluritel veest (sh 

püünistest) välja võtmisel, andis hinnangulise vastuse 65st ankeedile vastanud kutselisest 

kalurist 60, kes hindasid keskmiseks riknenud koguseks 1,22% kogu saagist. Kui keskmise 

riknenud saagi arvutamisel arvata välja ühe kutselise kaluri vastus, kelle hinnangul rikneb 

veest välja võtmisel 50% kalast (teiste vastajate hinnangud jäid peamiselt 0-2% vahele), 

siis 59 kutselise kaluri hinnangul rikneb kala veest (sh püünisest) välja võtmisel keskmiselt 

0,38% saagist. Kalade riknemine ning sellega kaasnev toidukadu või jäätmete hulk tuleneb 

kaladele tekitatud mehaanilistest vigastustest, mida kalurite hinnangul üldiselt ei juhtu. 

Kalade säilimist ning võimalikku riknemist mõjutab püügijärgne käitlemine. Joonisel 17 

on ankeedile vastanud kalurite põhjal antud ülevaade saagi käitlemisest vahetult peale 

püüki ning pärast veesõidukist maha laadimist.  

 

Joonis 17. Erinevate toodanguga tehtavate toimingute osakaal kutselisel püügil (käitlemine 

püügil ja transpordil), ankeedile vastanud 65 kutselise kaluri näitel. 
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Jooniselt 17 selgub, et ligi 94% ankeedis antud küsimusele vastanud kaluritest ei eemalda 

vahetult peale püüki veesõiduki pardal mingeid kala osi ning 1,54% kaluritest veretustab 

kala. Seega joonisel olevad osakaalud on arvestatud ankeedile vastanud kalakasvatajate 

suhtest (3,08% vastanutest eemaldas sisikonna ja soomused, mis ei tähenda, et mõlemat 

protsess ei võinud teha sama kalur, aga see näitab, et 3,08% ankeedis antud küsimusele 

vastanud kaluritest teevad seda enda poolt püütud saagiga) Näiteks 65st ankeedile vastanud 

kalurist 61 transpordib maale kala nii, et ei eemalda mingeid kala osi. Eemaldades kaladelt 

pea, sisikonna, soomused või muud osad, mis muudavad oluliselt nende laadi (v.a. 

külmutus ja tehaslaevadel), on tegemist juba töötlemisega, mitte enam esmatootmisega. 

Põhjus, miks kalurid ei eemalda erinevaid kala osi, tuleneb vajaduse puudumisest ning 

sellest, et toodang on riknemise vältimiseks vaja võimalikult kiiresti maale toimetada ning 

realiseerida või ladustada. Lisaks on vahetult peale püüki kala osade eemaldamisel 

võimalus, et tekkinud toidujäätmed (soomused, lõpused, sisikond) visatakse loodusesse. 

Veel selgub jooniselt 17, et pärast kala maha laadimist veesõidukilt suureneb nende 

kalurite hulk, kes eemaldavad kaladel sisikonna, soomused või lõpused. Autori hinnangul 

ei saa sellest tulenevalt otseselt eeldada, et ühel või teisel moel oleks toidukao või jäätmete 

hulk suurem. Küll aga on esmatootmistasandil toidukao ja jäätmete hulk väiksem neil 

kutselistel kaluritel, kes vahetult peale sadamasse jõudmist oma toodangu erinevatele 

klientidele (näiteks eraisikutele või töötlemisettevõtetele) müüvad. 

Oluline aspekt toidukao ja jäätmete puhul on veel see, kuidas toimub erinevates etappides 

toodangu säilitamine. Nii veesõiduki pardal vahetult peale püüki, kui ka peale veesõidukist 

maha laadimist on ankeedile vastanud kutseliste kalurite hinnangul kala paremaks 

säilitamiseks kolm peamist lähenemist. Oluline on: 

 valida püünise välja võtmiseks või tühjendamiseks jahedam ilm, näiteks 

varahommikune aeg; 

 paigutada kala väliste mõjude (päikese, kuumuse) eest varjatud kohta; 

 jahutada või külmutada kala jääs. 

Sõltuvalt püügipiirkonnast on kaluritel peale saagi nõudmist veesõidukiga läbitav vahemaa 

erinev ning sellest tulenevalt ka erinev toodangu säilitamise vajadus. Toodangu maale 

transportimise kiirusest ning samal ajal selle säilitamisest veesõiduki pardal sõltub kui suur 

osa toodangust võib söögikõlbmatuks muutuda. Sarnaselt on ka sadamas, kui saak 
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veesõidukilt maha laetakse. Kala söögikõlbmatuks muutumise võimalikest põhjustest on 

ankeedile vastanud kutseliste kalurite hinnangute põhjal antud ülevaade joonisel 18. 

 

Joonis 18. Kutseliste kalurite hinnangud kala söögikõlbmatuks muutumise osas,  

küsimusele vastanud 64 kutselise kaluri näitel.   

Jooniselt 18 on selgelt näha, et üle 87% antud küsimusele vastanud kaluritest leiab, et 

püütud kalast ei muutu midagi söögikõlbmatuks. Seega, kui lähtuda joonisest 18, saab 

öelda, et suuremal osal kaluritest ei teki esmatootmistasandil toidukadu ega toidujäätmeid 

üldse ning kõik püütud kaladest suunatakse edasi töötlemisse või turustatakse. Tegelikult ei 

pruugi see nii olla, sest kala võib olla söögikõlbulik, aga defektne. Defektsel kalal puudub 

kaubanduslik välimus, mida ei saa tõenäoliselt turustada ning sellisel juhul kasutavad 

kalurid seda oma tarbeks. Autori hinnangul ei ole kutseliste vahenditega oma tarbeks kala 

püüdmine enam tootmistegevus. Samuti ei ole autori hinnangul põhjust muretsemiseks, 

sest see kogus, mis oma tarbeks kasutatakse on tõenäoliselt väga madal, lisaks on kutseliste 

kalurite eesmärk turustada võimalikult suur saak. Nii nagu eelnevalt mainitud, siis kinnitab 

ka joonis 18, et kalurite hinnangul tekib toidukadu peamiselt puudulikest tingimustest kala 
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säilitamisel. Küsimusele, kui suur osa kalast muutub kaluritel söögikõlbmatuks 

veesõidukis, andis hinnangu 65st ankeedile vastanud kutselisest kalurist 60. Kalurite 

keskmisel hinnangul muutub veesõiduki pardal söögikõlbmatuks 0,44% püütud kalast. Kui 

veelgi täpsema keskmise hinnangu andmiseks arvata välja ühe kutselise kaluri vastus 

(kalur, kelle hinnangul muutub veesõidukis söögikõlbmatuks 10% kalast), siis keskmiselt 

muutub veesõiduki pardal söögikõlbmatuks 0,28% püütud kalast (59 kaluri hinnangul 

muutub söögikõlbmatuks kõigest 0-2% kalast).  

On terve rida probleeme, miks mingi osa inimesele söödavast kalast sorteeritakse müügiks 

ehk realiseerimiseks ette nähtud toodangu seast välja. Joonisel 19 on antud ülevaade saagi 

võimalikust sorteerimisest 65 ankeedile vastanud kutselise kaluri hinnangul. 

  

Joonis 19. Põhjused, miks kutselised kalurid sorteerivad mingi osa kalast müügiks ette 

nähtud toodangu seast välja, ankeedile vastanud 65 kutselise kaluri näitel.   

Müügiks ette nähtud toodangu seast mingi osa välja sorteerimine ei tähenda, et sellega 

automaatselt toidukao kogus suureneks. Joonisel 19 liigitub „muude põhjuste“ alla 

kaaspüügil püütud kalade välja sorteerimine ning vette tagasi laskmine (kui kalad on elus 

ja see on võimalik). Seega ei võeta kalurite sõnul alamõõdulisi kalu (näiteks lõkspüünise 

nõudmisel) isegi mitte veesõidukisse, aga kui võetakse (näiteks nakkevõrgu nõudmisel), 

siis vabastatakse püügi käigus (juhul, kui kala on elus). Alamõõdulise, vigastatud, defektse, 

liiga lahja või röövloomade poolt vigastatud kalade osas sõltub toidukao ja jäätmete kogus 

kõige rohkem sellest, mis toodanguga edasi tehakse. Kaluritel on selleks mitmeid 
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võimalusi ning ühist tegevust välja kujunenud ei ole – see toimub vastavalt kaluri 

vajadustele ja võimalustele. Autori hinnangul ei ole kaluri põhiline eesmärk mitte toidukao 

ja jäätmete osakaalu miinimumi viimine, vaid võimalikult suur hulk saaki realiseerida ning 

selle pealt tulu teenida. Ankeedile vastanud kutseliste kalurite hinnangul oleneb müügiks 

ette nähtud toodangu sorteerimine eelkõige püütavast liigist ning püügiviisist ja 

püügitehnikast. Seega on väga keeruline tuua välja numbrit, mis kirjeldaks kõikide 

ankeedile vastanud kalurite sorteeritud keskmist osakaalu kogu püütud kalast. 65 kalurist 

45 tõid välja hinnangulise osakaalu, seega 45 kaluri hinnangul sorteetritakse müügiks ette 

nähtud kalade seast välja keskmiselt 7,10% püütud või püügivahendist olevatest kaladest. 

Kahe ankeedile vastanud kaluri hinnangul sorteeritakse müügiks ette nähtud kalade seast 

välja 90-95% ning ühe kaluri hinnangul mõrrapüügil koguni 70% kaladest. Lisaks vastati, 

et midagi ei sorteerita, sest kala kasutatakse oma tarbeks või seda ei müüda. Seega autor 

järeldab ankeedile vastanud kalurite hinnangute põhjal, et suuremat kalade sorteerimist 

tehakse valdavalt mõrrapüügil, sest kalad on püünises elus ning võrgupüügil, kus kalad ei 

pruugi püünise nõudmisel enam elus olla, sorteeritakse kalu vähem või üldse mitte. 

Võimaliku kasutuse, mis ankeedile vastanud kutselised kalurid müügiks ette nähtud 

toodangu seast välja sorteeritud toodangule leiavad, on selgitatud joonisel 20.  

 

Joonis 20. Inimesele söödava, aga  müügiks ette nähtud toodangu seast välja sorteeritud 

kalade kasutamine kutseliste kalurite poolt, küsimusele vastanud 60 kutselise kaluri näitel. 
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Nagu selgub jooniselt 20, kasutavad 61,67% ankeedile vastanud kutselistest kaluritest 

müügiks ette nähtud kalade seast välja sorteeritud kalu oma tarbeks. Autori hinnangul 

kasutatakse oma tarbeks eelkõige kala, millel puudub kaubanduslik välimus ja mida ei ole 

õnnestunud realiseerida – see ei tähenda, et toidukadu sellepärast suureneks. Toidukadu 

suureneb sellisel juhul, kui inimesele söögikõlblik toodang ei leia teed inimeste 

toidulauale. Veel selgub jooniselt 20, et 30% ankeedile vastanud kutselistest kaluritest 

müüb või kasutab müügiks ette nähtud kalade seast välja sorteeritud toodangut 

loomatoiduks, 11,67% viib kalad jahimeestele ning 8,33% komposteerib – selline tegevus 

suurendab toidukadu, sest potentsiaalselt oleksid võinud inimesed selle kala ära süüa, aga 

erinevatel põhjustel ei jõu kala inimeste söögilauale.  

On väga oluline, et kalandustootjad ise teaksid, kuidas oleks võimalik toidukadu 

vähendada. Lisaks on väga oluline riigi ja kalurite pidev koostöö ning riigipoolne abi ja 

nõustamine. Joonisel 21 on presenteeritud erinevad võimalused, mida rakendades saavad  

kutselised kalurid toidukao hulka esmatootmistasandil vähendada. 

 

Joonis 21. Kuidas kalandustootjad saaksid esmatootmise tasandil toidukadu vähendada, 

küsimusele vastanud 60 kutselise kaluri hinnangul. 

Jooniselt 21 selgub, et 81,67% ankeedis antud küsimusele vastanud kutselistest kaluritest 

on arvamusel, et toidukao vähendamiseks on kõige olulisem valida püügivahend (õige 

suurusega nakkevõrk või vastav mõrd) ja koht selliselt, et püünisesse satuks võimalikult 

vähe alamõõdulisi kalu ning keelualuseid liike. Autori hinnangul on aga tähtsam just 

röövloomade ja lindudega tegelemine. Oluline on, et kalurid võtaksid kasutusele või 

valmistaks ise vastavad püünised, et röövloomad ja linnud ei pääseks saaki rüüstama. 
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Lisaks on kaluritele oluline, et riik toetaks erinevate röövloomakindlate püüniste ning 

röövloomade peletamiseks vajalike vahendite soetamist. Kindlasti iseloomustab kalapüüki 

tõsiasi, et mida laisem on kalur ise, seda suuremad on kaod, sest näiteks nakkevõrgus 

lämbub kala suhteliselt kiiresti ning kui võrku õigel ajal välja ei võeta, võib toodang 

rikneda, eriti just sooja veega. 

 

 

2.4. Järeldused ja ettepanekud 
 

2.4.1. Järeldused ja ettepanekud kalakasvatustele 

 

Toidukao ja jäätmete tekkimine on probleem, mis tuleb esile just rahvastiku kasvu ning 

üldise ostujõu suurenemisega (eelkõige rahvarohkete arengumaade majanduste kasvades). 

Seega on sarnaselt kõikidele teistele sektoritele ka kalanduses äärmiselt oluline vähendada 

toidukao ja jäätmete teket juba esmatootmistasandil. Tähtis on töötada välja metoodika, 

mis võimaldaks viia läbi sisukas kadude ja jäätmete kvantitatiivne uuring. 

Kalakasvanduste ja kutseliste kalurite esmatootmistasand on olemuselt täiesti erinevad, aga 

mõlema kalandussektori ühiseks eesmärgiks on võimalikult väikeste kuludega toota ning 

realiseerida võimalikult suur kogus kala. Võtmeteguriks on efektiivne tootmine, mis 

tähendab, et oluline on tootmistegevuses viia kaod ja jäätmed  miinimumi. Seda saab teha 

kõige paremini siis, kui kadude ja jäätmete tekkepõhjused on teada. 

Kala kasvatamisel sõltub toidukao ja jäätmete ulatus eelkõige kasvatatavast liigist ning 

kasvanduses loodud tingimustest. Samuti on oluline kasvanduse finantsvõimekus, sest 

liigiti on osad kalad haigustele vastuvõtlikumad, mis eeldab turvalisema tehiskeskkonna 

(röövloomade peletid jne) kujundamiseks ning haiguste tõrjumiseks erinevate ravimite ja 

vaktsiinide soetamist. Kalandusliku esmatootmise tasandil ilmnevad vesiviljelusettevõtetes 

toidukadu ja jäätmed eelkõige kala kasvatamise protsessi ajal. Peamised toidukao ja 

jäätmete tekkepõhjused kalakasvatuses on: 

 kõrge loomulik suremus ning erinevate väärarengute ja haiguste esinemine kaladel; 

 veekogus hukkunud aga söögikõlbliku kala liiga hiline avastamine, mille tulemusel 

kala visatakse kala minema või utiliseeritakse; 

 võimalused kala püügijärgseks säilitamiseks ja kohapealseks esmatöötlemiseks ei 

ole piisavad; 
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 kalandustoodangule puudub alternatiivne väljund. 

Toidukao ja jäätmete tekkimine on kindlasti tootjate jaoks protsessi loomulik osa, mis on 

aastakümneid nii olnud ja tundub tootjatele normaalne. Seega on äärmiselt oluline teada 

kuidas oleks võimalik kala kasvatades senisest paremini vältida kadude ja jäätmete teket 

ning kala inimesele söögikõlbmatuks muutumist. Oluline on: 

 üleüldine hügieeni hoidmine kalakasvandustes (töötajatel, tehnikal ning muul 

põhivaral); 

 kalandusalaste teadmistega loomaarstide ning ravimite ja vaktsiinide parem 

kättesaadavus ja haiguste ennetus ning kiire ravi (väldib kalade hukkumist enne 

realiseerimiskaalu saavutamist ning liigsete jäätmete tekkimist); 

 kalade kasvatamisel kasutatavate tiikide jm veekogude põhjade pidev mudast 

puhastamine (tagab puhtama ja hapnikurikkama vee); 

 pidev hukkunud kalade veekogust ära korjamine ja võimalusel (kui ei ole riknenud) 

turustamine; 

 kalade püügijärgseks säilitamiseks paremate tingimuste loomine (riigipoolne toetus 

külmhoonete rajamiseks jm tehnika soetamiseks); 

 kasutada laialdasemaid võimalusi toidutehnoloogia rakendamisel koostöös 

kalakasvatustega (näiteks erinevatest kaubanduslikku välimust mitteomavatest 

kaladest alternatiivsete toodete valmistamine). 

Eesti kalakasvatussektori jätkusuutlikuks arenguks on äärmiselt oluline erinevate 

riigipoolsete meetmete rakendamine kalakasvatajate toetamiseks. Riigi tugi (toetused ning 

erinevad konsultatsiooniteenused) kalandussektori stabiilseks arenguks on vajalik 

(soodustades Eestis toodetud kala importkala suhtes). Majanduslikult võib toidukao ja 

jäätmete vähendamine või pidev kontrollimine tähendada tootjale suurt lisakulu, mida 

saaks ühiskonna vajadusi arvestades ja säästliku majanduse poole liikudes toetada riiklikest 

vahenditest. 

Kalakasvatajatele koostatud ankeetküsitlusele vastanute põhjal toidukao ja jäätmete 

protsentuaalset osakaalude välja toomine eeldaks pikka analüüsi kalakasvatuste sees 

(koguste pidev loendamine ja üles märkimine), mida autorile teadaolevalt siiani tehtud ei 

ole. Ühe erandina saab välja tuua kalakasvataja, kes tõi ankeedile vastates välja 

karpkalakasvatusel hinnangulise toidukao ulatuse, milleks oli samasuviste kalade puhul 30-
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40%, aastaste kalade puhul 20-30% ning kaheaastaste puhul 10-15%. Autori hinnangul 

saab üksnes eeldada, et  selline toidukao ja jäätmete tekkimise tendents on kohandatav ka 

teiste liikide kasvatamisel. Lisaks vastas üle 80% ankeedis osalenud kalakasvatajatest, et 

väljapüügijärgselt ei muutu toodangust midagi söögikõlbmatuks. Sellest tulenevalt võib 

järeldada, et väljapüügijärgselt on esmatootmistasandil kaod suhteliselt väiksed, aga 

täpsemate andmete saamiseks on vajalik läbi viia ulatuslikud mõõtmistulemused, mis ei ole 

lühiajaliselt teostatavad. 

 

 

2.4.2. Järeldused ja ettepanekud kutselistele kaluritele 

 

On selge, et kadude tekkimine kalanduses ei ole kellelegi majanduslikult mõistlik, aga võib 

juhtuda, et teatud määral või mingites oludes võib tuleneda seadusest mingisugune nõue, 

mis soodustab kadude (näiteks vältimatute kadude) tekkimist. Tihti võivad erinevad 

regulatsioonid ja üldine bürokraatia olla kalurite hinnangul tootmisel pärssivaks asjaoluks 

– näiteks ei ole osade kalurite arvates mõistlik tagasi vette lasta juba püünises surnud 

alamõõdulist kala. Veel ühe näite ülereguleerimisest saab tuua räimepüügist (ankeedile 

vastanud kaluri näide), kus tuleb üks tund enne maale jõudmist teatada kõigi muude 

andmete hulgas ka kala kogus. Kui aga kaluril on kõige lähema mõrra juurest sadamani 

sõita vähem, kui pool tundi, siis ei ole võimalik kala kogust mitte kuidagi ennem teatada 

kui mõrd on nõutud (kalad on mõrrast välja võetud või püügivahend on püügilt ära 

võetud). Sellisel juhul võib tekkida olukord, kus kalur saab mõrra nõutud ning tuulise mere 

tõttu tuleks tagasi sadamasse minna, aga tuleks merepeal aega parajaks teha. Autori 

hinnangul ei ole selline nõue ega sarnasel kujul keeruliste regulatsioonide kehtestamine 

kalurile kuigi mõistlik, sest liigne reguleerimine (sh liigne bürokraatia) võib oluliselt 

pärssida antud sektoris majandustegevust.  

Kutselisel kalapüügil esmatootmises ilmnevad enamjaolt toidukadu ja jäätmed püüdmise 

käigus – püüniste püügile asetamine, püük (nakkevõrgu, mõrra jm püüniste jätmine 

püügile), püüniste nõudmine ning kalade transport merelt maale. Püüdmine ja sellega 

kaasnev kadu ning jäätmed sõltuvad lisaks veel püügipaigast (püük Läänemerel või 

sisevetel) ning püügitehnikast ja viisist. Erinevates etappides on toodanguga läbi viidavad 

tegevused (toodangu käitlemine) väga erinevad, mistõttu on ka kao ja jäätmete 
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tekkepõhjuseid mitmeid. Põhilised kaod ja jäätmed kutselisel kalapüügil esmasel tootmisel 

tekivad: 

 toodangu riknemisega püügivahendis; 

 kala püügijärgseks säilitamiseks vajalike vahendite puudumisest; 

 kalurite vajadusest sõita püügile rannikust liiga kaugele; 

 liigsest vajadusest toodangu sorteerimiseks; 

 väljakujunemata tarneahela puudumisest. 

Selgub et kutseliselt kalapüügil on mitmeid probleemseid aspekte, mille lahendamisega 

saaks teoreetiliselt vähendada toidukao ja jäätmete hulka. Piiritledes rangelt kalandusliku 

esmatootmise ning mõistes kõiki sellel tasandil toimuvaid protsesse (sh toidukao ja 

jäätmete teke erinevates faasides), saab formuleerida ettepanekud, mis võimaldaksid 

kadusid ja jäätmeid vähendada. Autori hinnangul tuleks selleks: 

 korraldada kaluritele regulaarseid ametialaseid koolitusi (oluline on, et sellised 

üritused oleksid sisult informatiivsed ning kalurile tasuta, näiteks finantseeritud 

Maaeluministeeriumi poolt); 

 tagada kaluritele riigipoolsed toetused erinevate külmseadmete (näiteks jäämasina) 

soetamiseks ning röövloomakindlate püüniste moderniseerimiseks või soetamiseks; 

 muuta lihtsamaks erinevate toetuste taotlemine, et see oleks arusaadav ja teostatav 

ka neile kaluritele, kelle puudub asjakohane varasem kogemus (toetuste taotlemine 

võiks toimuda läbi kohaliku omavalituse vastava ametniku, kes vormistab taotluse 

vastavalt kaluri soovile); 

 leida mõistlik väljund vigastatud või defektsetele kaladele (vigastatud või defektsed 

kalad, mis tagasi vette või minema visatakse, tuleb kasutada tootmissisendiks, luues 

alternatiivtooteid nagu kalajahu, kalakonservid või hakkliha); 

 tagada kõikidele kaluritele toimiv tarneahel, kus kaluril toimub võimalikult kiire 

toodangu realiseerimine või tarvitamine (ühe võimalusena näeb töö autor 

moodustada kutseliste kalurite ühistutel baseeruv kalatootmisühistu (tehas), kuhu 

kõik kalurid üle Eesti saavad alati peale püüki oma toodangu tuua); 

 piirata röövloomade (hülged, kormoranid, kajakad) arvukust (hülged on peamised 

püüniseid lõhkuvad ja rüüstavad loomad, kelle arvukust tuleks jätkusuutliku 

kutselise kalapüügi huvides vähendada); 
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 kaluritel vältida püügil koguseid, mille säilitamisega ega realiseerimisega ei tulda 

toime, st et kala rikneb enne turustamist; 

 kaluritel tihedamalt kontrollida püügile seatud püüniseid (püüniste kontrollimine 

lühema perioodi tagant aitab ära hoida võimalikku saagi riknemist püügivahendis); 

 kasutada kvaliteetseid püüniseid (ühe võimalusena saab riik madala kvaliteediga ja 

keskkonnaohtlike püüniste müüki keelustada või raskendada). 

Magistritöös läbi viidud küsitluses osalenud kutseliste kalurite hinnangul on suureks 

probleemiks just harrastuskalurid, kelle püügiviiside hulgas on ka erinevad kutseliste 

kalurite loetelusse kuuluvaid püügivahendeid. Näiteks saavad harrastuskalastajad soetada 

nakkevõrgu loa ning samuti püüda meres või teatud siseveekogudel. Seega on kutseliste 

kalurite huvides, et harrastajatel puuduks ligipääs tööstuslikele kalapüügivahenditele. 

Samuti tuleks piirata harrastajate püügikoguseid, mis ei ole praegu kuidagi seadusega 

reguleeritud. Harrastuskalureid käsitlev temaatika leiab autori poolt käsitlust, sest uuringus 

osalenud kutselised kalurid tõid välja harrastuskalastusega seotud asjaolu, mis võib 

oluliselt pärssida kutseliste kalurite püügivõimalusi ning saagikust teatud piirkondades. 

Põhjus on selles, et põhjarannikul tekitab kalavarudele kahju halvasti kontrollitav ulatuslik 

harrastuspüük nakkevõrkudega ning kohalik kutseline kalur on sunnitud konkureerima 

harrastuspüüdjatega. Kutseliste kalurite jaoks peitub probleemi olemus eelkõige selles, et 

kutselisel kaluril on püügipiirkond (kindlaks määratud püügiruut) ja vahendid limiteeritud, 

aga harrastuspüüdja saab teoreetiliselt püüda mitmete nakkevõrkudega korraga, tehes 

näiteks sõbra, sugulase või iga pereliikme kohta ühe nakkevõrguloa. See ei puuduta küll 

otseselt kutseliste kalurite poolt esmatootmistasandil tekkivaid jäätmeid ja kadu, aga on 

otseselt seotud püügiprotsessiga ning teatud piirkonnas tegutsevate kalurite 

jätkusuutlikkusega.  

Kutselistele kaluritele koostatud ankeetküsitluse tulemusena saab välja tuua 

ankeetküsitluses osalenute hinnangutel põhineva keskmise toidukao ja jäätmete ulatuse. 

Ankeedile vastanud 65st kalurist 53  kaluri põhjal kujunes keskmiseks vältimatuks 

toidukaoks 2,31%. Kui vaadelda toidukadu erinevate püüniste lõikes, siis oli ankeedile 

vastanute hinnangul nakkepüüniste ja lõkspüünistega püüdes keskmiseks vältimatuks 

toidukaoks vastavalt 2,68% ja 2,67%. Veel iseloomustab toidukao ja jäätmete teket 

püünises hukkunud ja riknenud toodangu osakaal. Ankeedile vastanud 65st kalurist 59 

hindas keskmiseks püünises riknenud toodangu ulatuseks 1,96%. Püüniste lõikes oli 
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keskmine püünises riknenud saagi osakaal nakkepüüniste kasutamisel 3,18% ning 

lõkspüünise kasutamisel 3,30%. Tootjate poolt välja toodud hinnanguline vältimatu kadu 

ning püünises riknenud saagi ulatus iseloomustavad kalanduslikul esmatootmisel esinevat 

toidukadu ja jäätmeid. Seejuures on tähtis teadvustada, et tegemist on ankeedile vastanud 

kutseliste kalurite hinnangutega, mis olid küllaltki varieeruvad. Seega eeldab täpse 

toidukao ja jäätmete ulatuse määramine pikaajalist mõõtmisperioodi ning koguste 

fikseerimist, mida saab teha käesolevas magistritöös välja toodud toidukao ja jäätmete 

tekkepõhjustest lähtudes. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö esimeses peatükis defineeriti ja integreeriti töösse olulised mõisted 

(esmatootmistasand, toidukadu, toidujäätmed jne), mille käigus toimus sisuliselt eraldi 

analüüs, kus kohandati vastav metoodika toidukao ja jäätmete mõõtmiseks Eestis 

kalanduslikul esmatootmistasandil. Seega magistritöös on valminud metoodika, mida saab 

vajadusel tulevikus rakendada täpsema toidukao ja jäätmete ulatuse välja selgitamiseks 

Eestis kalanduses esmatootmistasandil. Lisaks on käesolevas magistritöös selgitatud 

mitmed andmekogumise eripärad toidukao ja jäätmete põhjuste ning koguste hindamiseks 

– võib toetuda eelnevalt tehtud uurimustele ja statistilistele andmetele või uurida 

konkreetset valdkonda, tehes koostööd tootjatega. Kuna Eestis ei olnud kalanduses 

esmatootmistasandit varem uuritud, siis vastavad andmed puudusid. Eelnevalt tehtud 

uuringutest toetus käesolev magistritöö eelkõige Euroopa Liidus tehtud FUSIONS 

projektile, mille eesmärk on saavutada ressursitõhus Euroopa ning põhjamaades koostatud 

NORDEN projektile, millega mõõdeti toidukadu ja jäätmeid Põhjamaades.  

Peamised töös saavutatud tulemused iseloomustavad toidukao ja jäätmete tekkepõhjuseid, 

aga välja on toodud ka toidukao ja jäätmete hinnanguline ulatus ankeedile vastanute põhjal 

Eestis kalanduse esmatootmise tasandil. Toidukao ja jäätmete tekkepõhjused olid 

kalakasvatustel ning kutselistel kaluritel paljuski erinevad. Peamised toidukao ja jäätmete 

tekkepõhjused kalakasvatustes on: 

 kaladel esineb kõrge loomulik suremus (põhjuseks on muuhulgas ka kaladel 

erinevate väärarengute ja haiguste esinemine); 

 veekogus hukkunud aga söögikõlbliku kala liiga hiline avastamine, mis tingib 

toodangu riknemise ning biotiiki (või muusse jäätmekogumiskohta) viskamise; 

 ebapiisavad võimalused kala püügijärgseks säilitamiseks ja kohapealseks 

esmatöötlemiseks (näiteks on vaja kõrge suremuse tõttu kalad kiiresti realiseerida, 

aga ei suudeta suurt kogust piisavalt hästi säilitada); 

 kalandustoodangul puudub alternatiivse väljundi (kui ilmneb defektiga kala ja sellel 

puudub kaubanduslik välimus, siis tihti visatakse minema või utiliseeritakse terve 

kala, millest saaks teoreetiliselt alternatiivseid tooteid (kalakonservid jm) toota). 
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Toidukao ja jäätmete tekkepõhjuste selgitamise ning ettepanekute tegemise järgselt leiab 

autor, et Eesti kalakasvatussektori jätkusuutlikuks arenguks on äärmiselt oluline erinevate 

riigipoolsete meetmete rakendamine kalakasvatajate toetamiseks. Kalakasvatajatele on 

oluline riigipoolne toetus ning erinevate kursuste või konsultatsiooniteenuste korraldamine. 

Autor leiab, et kalandussektori stabiilseks arenguks on riiklikul tasemel vajalik luua 

siseturul (Eestis) konkurentsieelis kohalikule tootjale (soodustades Eestis toodetud kala 

importkala suhtes). Majanduslikult võib toidukao ja jäätmete vähendamine või pidev 

kontrollimine tähendada tootjale suurt lisakulu, mida saaks ühiskonna vajadusi arvestades 

ja säästliku majanduse poole liikudes toetada riiklikest vahenditest. 

Peamised toidukao ja jäätmete tekkepõhjused kutselisel kalapüügil on: 

 toodangu riknemine püügivahendis (püügivahend jäetakse liiga kauaks püügile, 

mistõttu hülged jt röövloomad rüüstavad püüniseid või rikub kala liiga kõrgeks 

tõusnud veetemperatuur); 

 kala püügijärgseks säilitamiseks puuduvad vajalikud vahendid – puudub aluse 

pardal toodangu jahutamise või jahedas hoidmise (jäämasin, külmakast) võimalus, 

seda nii aluse pardal vahetult peale püüniste tühjendamist, kui ka pikemal 

transpordil sadamasse); 

 vajadus sõita püügile rannikust liiga kaugele (see võib võtta liiga kaua aega ning 

püügilt tagasi sõites võib sooja ilmaga toodang rikneda); 

 toodangu sorteerimiseks esineb liigne vajadus (müügiks püütud toodangu seas 

esineb röövloomade (eelkõige hüljeste ja kormoranide) poolt kahjustatud (pooleldi 

söödud) kalu, mida ei ole võimalik turustada); 

 kaluritel puudub väljakujunenud tarneahel (sh kliendibaasi) (võib esineda olukord, 

kus kutselisel kaluril ei ole püügil saadud saaki kellelegi müüa ning oma tarbeks 

kasutamiseks on saagi kogus liigselt suur);  

Kutselisel kalapüügil on mitmeid võimalusi ülal kirjeldatud probleemide lahendamiseks 

ning toidukao ja jäätmete vähendamiseks. Sarnaselt paljudele teistele töös välja toodud 

lahendustele tuleb toidukao ja jäätmete vähendamiseks võtta kasutusele röövloomakindlad 

püügivahendid ja luua paremad võimalused kala püügijärgseks säilitamiseks. Lisaks 

erinevatele töös välja toodud meetoditele on autori hinnangul veel olulisem, et käesolevas 

magistritöös sisalduvat (nii vastavaks kohandatud teooriat, kui analüüsi) saab edukalt 

kasutada Eestis kutselisel kalapüügil toidukao ja jäätmete täpsema koguse määratlemiseks.  
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Lisaks soovib autor kalandussektori probleemidest tulenevalt formuleerida Eesti riigile 

lühidalt viis ettepanekut toidukao ja jäätmete vähendamiseks ja/või vältimiseks kalanduses 

esmatootmistasandil: 

 korraldada kalandustootjatele regulaarseid ametialaseid koolitusi (oluline on, et 

sellised üritused oleksid sisult informatiivsed ning tootjale tasuta, näiteks 

finantseeritud Maaeluministeeriumi poolt); 

 tagada kalandustootjatele riigipoolsed toetused erinevate seadmete soetamiseks; 

 muuta lihtsamaks erinevate toetuste taotlemine, et see oleks arusaadav ja teostatav 

ka neile kalandustootjatele, kelle puudub asjakohane varasem kogemus (toetuste 

taotlemine võiks toimuda läbi kohaliku omavalituse vastava ametniku, kes 

vormistab taotluse vastavalt kaluri soovile); 

 koostöös kalandustootjatega töötada välja süsteem, mis tagaks kõikidele kaluritele 

ja kalakasvatajatele toimiva tarneahela, kus toimub võimalikult kiire toodangu 

realiseerimine või tarvitamine (ühe võimalusena näeb töö autor moodustada 

ühistegevusel baseeruv kalatöötlemistehas); 

 piirata röövloomade (hülged, kormoranid, kajakad) arvukust; 

Käesolevas magistritöös saavutatud tulemusi (kadude ja jäätmete olemus ning põhilised 

tekkepõhjused kutselisel kalapüügil ja kalakasvatuses)  saab edukalt rakendada toidukao ja 

jäätmete täpse ulatuse määramiseks. Seega on käesolev magistritöö väärtuslikuks sisendiks 

Maaeluministeeriumi poolt tellitud ning Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

poolt teostatavale pikaajalisele (aastatel 2016-2021) uuringule „Toidujäätmete ja 

toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses“. 
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CAUSES OF FOOD LOSS AND WASTE IN FISHERIES PRIMARY PRODUCTION 

 

SUMMARY 

 

The first chapter of this study was like distinct analyse by integrating many important 

definitions (e.g. primary production stage, food loss, food waste etc) to this study and with 

that, the methodology was adjusted to measure food loss and waste in fisheries primary 

production in Estonia. As a result of this Master’s thesis (description and causes of food 

loss and waste) can be used to determine and measure food losses and waste in commercial 

fishing and fish farming. Moreover several methods for collecting data to measure food 

loss and waste is explained in this Master’s thesis – there is a possibility to rely on 

available statistical data and other similiar studies, alternative and more accurate way is to 

investigate specific sector by cooperating with producers. There was no available data in 

Estonia since there was not researched fisheries primary production before. This Master’s 

thesis relies mostly on two studies that has been previously made – FUSIONS project that 

will lead to resource efficiency European and NORDEN project that measures food losses 

and waste in Nordic countries. 

The main results describe different causes of food loss and waste, also estimated food loss 

and waste extent in Estonia is outlined, presented by responses from questionaires. For 

Estonian fish farmers and commercial fishermen, causes of food loss and waste are 

different. Main causes of food loss and waste in fish farming are: 

 high natural mortality of farmed fishes (one reason for that may appear because of  

fish malformation and different diseases); 

 too late discovery of deceased fish in reservoir which might be eatable  (in result 

too many waste occurs because of fishes that are thrown away or used as compost); 

 insufficient possibilities for primary proccessing and maintaining and post-harvest 

fishes (e.g. when large amount of farmed fishes dies for any causes, it is necessary 

to produce all fish production at the same time what leads to urgency need to 

maintain a large guantity of fish at the same time);  

 No alternative output for fish produce (e.g. fish that is somehow defective but 

eatable and theoretically producible for alternative products (such as canned fish) is 

thrown away or reused as making compost or other uneatable product).   
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After explaining causes of food loss and waste, author believes that for sustainable 

development it is highly necessary that government applies measures to support fish 

farmers. Different programmes and consulting service from government is important for 

fish farmers. Author’s opinion is that government should take certain steps to create a 

competitive advantage for local (Estonian) fishery producer. Frequent control and need of 

reducing food loss and waste is huge additional cost for producers – to take into 

consideration of society needs, moving towards a sustainable economy should be 

supported by government. 

Main causes of food loss and waste in commercial fishing are: 

 production outputs are spoilt in fishing trap (fish gets spoilt (or gets defective) by 

predators (e.g. seals) or by too warm water temperature because of fishermen 

keeping fishing traps in water for too long period); 

 lack of necessary equipment to maintain post-harvest fish, problem is that there is 

no efficient equipment to cool down or keep cool fishing production on board (the 

same problem occurs on board after emptying the traps or in the longer transport); 

 the need to travel too far from the coas for fishing (fishes may spoilt because 

traveling too far from the coast may take too long); 

 excessive need to sort out some fishes from other products (too many damaged 

fishes (e.g. damaged by seals) that can not be sold because of poor appearence); 

 there is no established supply chain or regular buyers for all fishermen (for 

example: when fishermen catches too huge amount of fish at the same time and 

there is no certain buyer, some of those fishes will be thrown away). 

There is many solution for previously described problems to reduce food loss and waste in 

commercial fishing. To reduce food loss and waste, it is highly recommended to create 

opportunities for better post-harvest fish maintaining and start using predator-proof fishing 

equipment. In addition to different methods being explained in this study, author belives 

that more important about this study is that it can be successfully used to measure more 

accurate food loss and waste in commercial fishing in Estonia. 

To reduce and/or avoid food loss and waste in fisheries primary production In Estonia, 

author would like to formulate shortly five suggestions to Estonian Government: 
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 organizing regular professional training courses for fishery producers (it is 

important that such courses would be informative and free to producers, for 

example, funded by Ministry of Rural Affairs); 

 to ensure government support in buying new efficient fishing equipment (or support 

of any foundation); 

 for each commercial fishermen it is necessary to make it easier and more 

understandable to apply for financial assistance (there should be person in local 

government who helps fishermen to fill application); 

 in cooperation with fishery producers it is necessary to create supply chain that 

allows fisherment to sell catched fish as quickly as possible (making cooperative 

fish processing factory would be one possible way for reducing this problem); 

 to restrict activity of different predators (e.g. seals, cormorant, gull). 

The results of this Master’s thesis (description and causes of food loss and waste) can be 

used to determine and measure food losses and waste in fishing and fish farming. In 

consequence, this Master’s thesis should be a valued input for long-term research „Causes 

of food waste and loss in agriculture and fisheries primary production“ that was ordered by 

Ministry of Rural Affairs and is researched by the Institute of Economics and Social 

Sciences of Estonian University of Life Sciences. 
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Lisa 1. Töös kasutatavate olulisemate mõistete seletused pikemal kujul 
 

1. Kalapüük – kalapüüki Eestis Vabariigi majandusvööndis reguleerib 

kalapüügiseadus (lühend - KPS). Kalapüügiseadus ei reguleeri kalakasvatust ja 

püüki kalakasvatusrajatistest (KPS 2016 § 2 lg 2). Kalapüügiseaduse paragrahvi 3 

kohaselt on kalapüük (KPS 2016 § 3 lg 1,2): 

 tegevus, mille eesmärk on kala, jõesilmu ja teiste sõõrsuude, jõevähi, 

krevetiliste ning teiste kümnejalaliste, kalmaari ja teiste peajalgsete (edaspidi 

kõik koos kala) hõivamine nende kinnipüüdmise või surmamise teel ning 

veetaime kogumine; 

 veekogul või selle ranna või kalda piiranguvööndis püügivahendiga viibimine, 

välja arvatud püügivahendite hoidmiseks mõeldud ehitises või vahetult selle 

läheduses ja veekogul käesoleva seaduse alusel kehtestatud keeluala läbimine 

püügikohta jõudmiseks, võrdsustatakse kalapüügiga. 

 

2. Lisaks on kalapüügil oluline mõiste kaaspüük. Kaaspüük on püüda lubatud kalaliigi 

kõrval teise kalaliigi isendi või sellel ajal, kohas või püünisega püüda keelatud 

kalaliigi isendi või alamõõdulise kala püünisesse sattumine ja väljapüük (KPS 2016 

§ 3 lg 3). 

 

3. Vesiviljelus – tähendab veeorganismide kasvatamist ja viljelemist tehnoloogiate 

abil, mis on välja töötatud kõnealuste organismide tootmiseks suuremas ulatuses, 

kui võimaldab looduslik keskkond, kusjuures organismid kuuluvad füüsilise või 

juriidilise isiku vara hulka kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul kuni saagi 

kogumiseni (kaasa arvatud). (Vesiviljelusest...) 

 

4. Kalakasvandus – vesiviljeluslooma kasvatamise, pidamise või viljelemisega 

tegeleva ettevõtte (vesiviljelusettevõte) rajatis, piiratud ala või seade, kus 

vesiviljeluslooma peetakse või kasvatatakse püsivalt. Kasvanduseks ei loeta ala, 

kus toiduks püütud looduslikku veelooma hoitakse ajutiselt enne tapmist ilma 

söötmata. (Vesiviljelusest...) 

 

5. Kalastuskaart – elektrooniline dokument keskkonnaregistris ja sellele märgitakse 

kaardi andja, kaardi andmise ja kehtivuse aeg, püügipiirkond, kalapüügiõiguse 

omaniku isikukood või nimi ja sünniaeg ning vajaduse korral isikut tõendava 

dokumendi number, kasutada lubatud püügivahendid, nende arv ning püüda 

lubatud kalaliigi isendite arv. (KPS 2016 § 26 lg 3) 
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Lisa 2. Lossimiskohustus Euroopa Liidus 
 

Artikkel 15, lõige 1 sätestab, et kogu nende liikide saak, mille suhtes kohaldatakse püügi 

piirnorme, ja Vahemere puhul ka nende liikide saak, mille suhtes kohaldatakse määruse 

(EÜ) nr 1967/2006 III lisas määratletud alammõõte, ning mis on püütud liidu vetes või 

liidu kalalaevadega liidu vetest väljaspool asuvates vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide 

suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla ja sisalduvad allpool esitatud kalapüügi ja 

geograafiliste piirkondade loetelus, tuleb tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, 

dokumenteerida, lossida ning asjakohasel juhul arvestada kvootidest maha, välja arvatud 

juhul, kui seda kasutatakse elussöödana, kusjuures järgitakse järgmist ajaraamistikku 

(Euroopa Parlamendi... 2013):  

a) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: 

 väikese pelaagilise kala, st makrelli, heeringa, hariliku stauriidi, putassuu, 

hirvkala, anšoovise, hõbekala, sardiini, kilu püük; 

 suure pelaagilise kala, st hariliku tuuni, mõõkkala, pikkuim-tuuni, suursilm-

tuuni, sinise marliini ja valge odanina püük; 

 ärilise eesmärgiga püük, st moiva, tobiase ja tursiku püük; 

 lõhe Läänemeres; 

b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015 püüki määratlevad liigid ja hiljemalt 1. jaanuarist 2017 

kõik muud Läänemeres asuvates liidu vetes püügi alla kuuluvad liigid selliste 

liikide puhul, millele kohaldatakse püügi piirnorme, ent mis ei ole hõlmatud 

punktiga a; 

c) hiljemalt 1. jaanuarist 2016 püüki määratlevad liigid ja hiljemalt 1. jaanuarist 2019 

kõik muud liigid: 

a. Põhjameres: 

i. tursa, kilttursa, merlangi ja põhjaatlandi süsika püük; 

ii. Norra salehomaari püük; 

iii. hariliku merikeele ja atlandi merilesta püük; 

iv. merluusi püük; 

v. hariliku süvameregarneeli püük; 

b. loodepiirkonna vetes: 
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Lisa 2 järg 

i. tursa, kilttursa, merlangi ja põhjaatlandi süsika püük; 

ii. Norra salehomaari püük; 

iii. hariliku merikeele ja atlandi merilesta püük; 

iv. merluusi püük; 

c. edelapiirkonna vetes: 

i. Norra salehomaari püük; 

ii. hariliku merikeele ja atlandi merilesta püük; 

iii. merluusi püük; 

d. püügi piirnormidega liikide muu püük; 

d) hiljemalt 1. jaanuarist 2017 püükimääratlevad liigid ja hiljemalt 1. jaanuarist 2019 

kõik muud liigid, mis kuuluvad punktiga a hõlmamata püügi alla Vahemeres, 

Mustas meres ja kõigis teistes liidu vetes ja väljaspool liitu asuvates vetes, mis ei 

kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla. 

Sisuliselt tähendab lossimiskohustus seda, et alates 1. jaanuarist 2015 peavad kalurid 

teatavates ELi piirkondades lossima kogu saagi ning 2019. aastaks laieneb see kohustus 

kõigile kaluritele. Selleks et tagada täielik õiguslik selgus kõigile kaluritele, keda mõjutab 

asjaomase kohustuse peatne jõustumine, on Euroopa Komisjon avaldanud suunised selle 

kohta, mida need muudatused tähendavad ning kuidas neid kohaldatakse ja jõustatakse. 

(Euroopa Parlamendi... 2013). 
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Lisa 3. Fookusgrupi intervjuuks koostatud küsimustik 
 

 

Austatud kalandustootja! 

Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut viib Eesti Maaeluministeeriumi tellimusel 

läbi uurimust, mille eesmärgiks on uurida toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning 

hinnata selle ulatust kalanduses esmatootmise tasandil. Seega on oluline teha kindlaks 

toidukadude võimalikud tekkekohad väljapüügil (vesiviljelusettevõttes kala kasvatamise 

faasis ning väljapüügil), käitlemisel ja ladustamisel ning transpordil. Uuringu sihtgruppi 

kuuluvad 2017. aastaks kutseliseks kalapüügiks püügiõigust omavad ettevõtted ja 

füüsilisest isikust ettevõtjad ning Veterinaar- ja Toiduameti tegevusloaga tunnustatud 

vesiviljelusettevõtted. Palume Teie abi kalanduse esmatootmise tasandil toidu kao, 

raiskamise ja jäätmete tekkepõhjuste ja koguste välja selgitamiseks, mida kasutame 

uuringu teoreetilise raamistiku ja kalandustootjatele mõeldud küsimustiku koostamiseks. 

Toidu kadude temaatika on Eestis uudne ja  senini ei ole esmatootmise tasandil 

toidukadude tekkimise ja jäätmete teemale tähelepanu pööratud. Seetõttu palume Teie abi 

sellel teemal sisendi andmise eest ning oleme väga tänulikud Teie panustatud aja eest! 

Heale koostööle lootma jäädes 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 

KÜSIMUSTIK 

Kaldkirjas on toodud mõistete selgitused ning tekstileon  lisatud selgitavad joonised. 

1. Palun öelge hinnanguliselt, kui suur osa kalandustoodangust (kutseliste kalurite 

ning kalakasvanduste poolt) läheb Eestis inimtarbimisse, loomasöödaks, bioenergia 

tootmiseks vms? 

a. Kalapüügil 

b. Vesiviljeluses  

2. Milliseid püügivahendeid (sealhulgas veesõiduk) kasutate ning millised on 

valdavalt kasutatavad ehk olulisemad püügivahendid (näiteks õngepüünis, 

nakkepüünis, lõkspüünis jne)? 
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3. Kuidas on kalade hukkumine seotud püügivahenditega ning kuidas toimite püügil 

hukkunud kaladega? Kas püügil hukkunud kalad on söögikõlblikud ehk 

kasutatavad inimtoiduks (näiteks nakkevõrgus enne selle välja võtmist surnud 

kala), miks?  

4. Kuidas parandate kala säilivust?  

a. Kalapüügil 

i. vahetult pärast püüdmist veesõiduki pardal 

ii. vahetult pärast kala maha laadimist veesõidukilt 

b. Vesiviljeluses 

i. vahetult pärast väljapüüki 

5. Mida teete inimesele söögikõlbmatuks muutunud kalaga? 

Küsimused toidu kadude osas: 

Esmatootmine kalanduses – protsess saab alguse, kui hakatakse toodet 

kasvatama/püüdma ning lõpeb faasis, kus toode on edasiseks tootmiseks ette valmistatud, 

aga töötlemisprotessiga ei ole veel alustatud. Kalakasvanduses algab esmatootmine kalade 

kasvatamise protsessi algusest (sh noorkalade aretamisest) ning lõpeb kalade 

transportimisega hukkamisele/töötlemisele. Vabast loodusest püütud kalade puhul algab 

esmatootmisprotsess kalapüügiga ning lõpeb kalade transportimisega töötlemisprotsessiks 

(looduslikul püügil külmutus- ja tehaslaevadel võib toimuda kalade veristamine ja lõpuste 

eemaldamine vahetult peale püüki). 

Toidu kadu (food loss) – toidu koguseline vähenemine või kvaliteedi langus, mille 

tagajärjel ei saa söögikõlblik toit toodetud inimtarbimiseks ning mis ei sisene toiduga 

varustamise ahelas järgmisesse etappi. 
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Joonis 1. Toiduga varustamise ahel kalanduses 

 

6. Millistes kalanduse esmatootmise etappides tekivad toidu kaod (vt joonis 1)? Kui 

suured need kaokogused on? 

7. Millised on toidu kadude peamised tekkepõhjused ehk miks mingi osa 

söögikõlblikust toodangust ei saa toodetud inimtoiduks? (näiteks puudub toodangul 

kaubanduslik välimus või mõjutab toidukao teket püügivahend).  

Toidukao teket iseloomustab joonis 2. 

8. Kas ja miks muutub kalatoodang söögikõlbmatuks  

a. Kalapüügil 

i. püügivahendis 

ii. veest välja võtmisel 

iii. veesõiduki pardal 

iv. pärast veesõidukist maha laadimist 

b. Vesiviljeluses 

i. veekogus 

ii. pärast väljapüüki 

9. Kas ja miks sorteerite osa toiduks sobivast kalast edasisse toidutöötlemisse mineva 

kala seast välja? 
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10. Mida tehakse kalandustoodanguga, mis on inimtarbimiseks sobilik, aga mis ei jõua 

erinevatel põhjustel (puudub kaubanduslik välimus vms) inimese toidulauale? 

a. Kalanduses 

b. Vesiviljeluses 

11. Kui suur osa kaost on Teie poolt püütud/kasvatatud kala puhul vältimatu? Palun 

esitage vastus protsentides. 

12. Kuidas tootjad ise saaksid kalanduses esmatootmise erinevates etappides kadusid 

vähendada? Kuidas saaks riiklikul tasandil sellele kaasa aidata?  

Küsimused toidu jäätmete osas: 

13. Millistes kalanduse esmatootmise etappides tekivad toidu jäätmed (vt joonis 1)? 

Kui suured need jäätmekogused on? 

14. Kas ja mis jäätmed tekivad kalanduses esmatootmistasandil lisaks soomustele, 

luudele, lõpustele, sisikonnale ning uimedele? 

Toidujäätmed (food waste) – toidu osad, mis pole inimtarbimiseks sobilikud (st ei ole 

söödavad – luud, lõpused jne) ning mis eemaldatakse toidu tarneahelast. Toidu 

tarneahelast välja langenud toidujäätmeid saab ära visata või uuesti tootmises kasutada 

(näiteks bioenergia tootmiseks, loomasööda tootmiseks) 

15. Mida esmatootmises tekkinud jäätmetega tehakse? 

16. Kuidas kalandustootjad saaksid tootmise erinevates etappides tekkivate jäätmete 

hulka vähendada? Kuidas saaks riiklikul tasandil sellele kaasa aidata? 

Küsimus toidu raiskamise osas: 

17. Kas kalanduses esmatootmises esineb toidu raiskamist ehk inimtoiduks sobiliku 

toidu ära viskamist? Kui jah, siis mis põhjusel (kuidas) toidu raiskamist esineb? 

Suur tänu! 
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Lisa 4. Ankeetküsitlus kutselistele kaluritele 
 

Lugupeetud kalur! 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut viib Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 

uuringut, mille eesmärk on uurida toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning hinnata selle 

ulatust kalanduses esmatootmise tasandil. 

Palume Teie abi, et selgitada välja esmatootmise tasandil toidu kao tekkepõhjused ja 

ulatus. Teie vastus on oluline, kuna uuringu tulemuste põhjal töötatakse välja soovitused 

kalandusega tegelevatele ettevõtetele ja riigile toidukao vähendamiseks. 

Palume Teil leida aeg küsimustikule vastamiseks ja saata see hiljemalt 30. märtsiks 2017. 

a. Ankeedile vastamine võtab aega u 10 minutit. 

Vastamisel palume esitada kala kogused ja osakaalud võimalikult täpselt. Vastused 

osa(kaalu)de kohta tuleks esitada protsentides. Palume arvesse võtta vaid seda kala, millest 

on võimalik inimestele toitu valmistada. 

Võimalike küsimustega pöörduge Rainer Mahl poole (rainer.mahl@gmail.com või tel. 

+372 525 8534) 

Ette tänades, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut 

Esmatootmine kalanduses – protsess saab alguse, kui hakatakse kala püüdma ning lõpeb 

faasis, kus kala on edasiseks tootmiseks ette valmistatud, aga töötlemisprotessiga ei ole 

veel alustatud. Vabast loodusest püütud kalade puhul algab esmatootmisprotsess 

kalapüügiga ning lõpeb kalade transportimisega töötlemisprotsessiks (looduslikul püügil 

külmutus- ja tehaslaevadel võib toimuda kalade veristamine ja lõpuste eemaldamine 

vahetult peale püüki). 

 

Toidujäätmed kalanduses – kala või kala osad, mis pole inimtarbimiseks sobilikud (st ei 

ole söödavad – luud, lõpused jne) ning mis eemaldatakse toidu tarneahelast. Toidu 

tarneahelast välja langenud toidujäätmeid saab ära visata või uuesti tootmises kasutada 

(näiteks bioenergia tootmiseks,loomasööda tootmiseks) 

 

Toidu kadu kalanduses – kala (sh kogu toodangu) koguseline vähenemine või kvaliteedi 

langus, mille tagajärjel ei saa söögikõlblik toit toodetud inimtarbimiseks ning mis ei sisene 

toiduga varustamise ahelas järgmisesse etappi. 

 

1. Palun valige püügipiirkond. 

– Püük Läänemerel 

 Millist liiki kalu püüdsite 2016. aasta jooksul Läänemerel? Esitage iga liigi 

kohta kogus kilogrammides. 

• Räim 

• Ahven 

• Meritint 

• Lest 

• Särg 

mailto:rainer.mahl@gmail.com
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• Koha 

• Tuulehaug 

• Meriforell 

• Lõhe 

• Vimb 

• Ümarmudil 

• Hõbekoger 

• Kiisk 

• Säinas 

• Muu (nimetage kala liik) … 

– Püük sisevetel 

 Millist liiki kalu püüdsite 2016. aasta jooksul sisevetel? Esitage iga liigi 

kohta kogus kilogrammides. 

• Ahven 

• Haug 

• Koha 

• Latikas 

• Luts 

• Rääbis 

• Angerjas 

• Koger 

• Särg 

• Nurg 

• Muu (nimetage kala liik) … 

– Kaugpüük 

 Millist liiki kalu püüdsite 2016. aasta jooksul kaugpüügil? Esitage iga liigi 

kohta kogus kilogrammides. 

• Harilik süvameregarneel 

• Meriahvenad 

• Harilik karelest 

• Süvalest 

• Tursk 

• Raid 

• Ruske soomuslest 

• Pikklest 

• Harilik hiidlest 

• Hõbemerluus 

• Kilttursk (Piška) 

• Muu (nimetage kala liik) … 

– Muu … 

2. Millistest veekogudest 2016. aasta jooksul kalu püüdsite? 

– Läänemeri 

• Liivi Laht 
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• Läänemre keskkosa 

• Soome laht 

• Muu … 

– Siseveekogud 

• Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv 

• Võrtsjärv 

• Emajõgi 

• Narva jõgi ja veehoidla 

• Teised siseveed 

• Eraveekogud  

• Muu … 

– Kaugpüük (Atlandil) 

• Loode-Atland 

• Kirde-Atland 

• Edela-Atland 

• Muu … 

– Muu … 

3. Milliseid veesõidukit kasutate ning kuidas see mõjutab Teie hinnangul toidu kao või 

jäätmete teket? 

4. Milliseid püügivahendeid ja –viise kasutate? 

– Õngpüünis 

 Milliseid õngpüüniseid kasutate? 

• Jadaõngepüük 

• Muu … 

– Nakkepüünis 

 Milliseid nakkepüüniseid kasutate? 

• Seisevvõrgupüük 

• Triivvõrgupüük 

• Muu … 

– Kurnpüünis 

 Milliseid kurnpüüniseid kasutate? 

• Põhjanoot 

• Veonoot 

• Kaldanoot 

• Pöördnoot (pöörinoot) 

• Liiv 

• Kuurits 

• Tõstevvõrk 

• Muu … 

– Lõkspüünis 

 Milliseid lõkspüüniseid kasutate? 

• Mõrd 
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• Rivimõrd ehk angerjarüsa 

• Ääremõrd 

• Avaveemõrd 

• Kastmõrd ehk seisevnoot 

• Juhtaiata mõrd 

• Silmutorbik 

• Silmumõrd 

• Kadiska 

• Muu … 

– Traalpüünis 

 Milliseid traalpüügiviise kasutate? 

• Traalnoot 

• Põhjatraalnoot 

• Pelaagiline traalnoot 

• Tragi 

• Muu … 

– Muu … 

5. Milliseid kala osad eemaldate vahetult pärast püüdmist veesõiduki pardal? 

– Ei eemalda midagi 

– Pea  

– Sisikonna 

– Soomused 

– Luud 

– Lõpused 

– Uimed 

– Muu … 

6. Milliseid kala osad eemaldate pärast kala maha laadimst veesõidukilt? 

– Ei eemalda midagi 

– Pea 

– Sisikonna 

– Soomused 

– Luud 

– Lõpused 

– Uimed 

– Muu … 

7. Kuidas parandate kala säilivust vahetult pärast püüdmist veesõiduki pardal? 

– Valin püüniste välja võtmiseks või tühjendamiseks jahedama ilma, näiteks 

varahommikuse aja 

– Paigutan kala väliste mõjude (päikese, kuumuse) eest varjatud kohta 

– Asetan kala vette (näiteks suma sisse) 

– Jahutan kala jääs nii, et see ei jäätu 

– Jäätan kala 

– Soolan kala 
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– Muu … 

8. Kuidas parandate kala säilivust pärast kala maha laadimst veesõidukilt (valige sobiv 

variant ka siis kui ei kasuta püügil veesõidukit)? 

– Valin püünise välja võtmiseks või tühjendamiseks jahedama ilma, näiteks 

varahommikuse aja 

– Paigutan kala väliste mõjude (päikese, kuumuse) eest varjatud kohta 

– Asetan kala vette (näiteks suma sisse) 

– Soolan kala 

– Jahutan kala jääs nii, et kala ei jäätu 

– Jäätan kala 

– Soolan kala 

– Muu … 

9. Miks rikneb mingi osa kalast Teil püügivahendis ja jääb vette? 

– Midagi ei rikne ega jää vette 

– Püügivahend on amortiseerunud 

– Püügivahendi tehniline lahendus on puudulik 

– Kala jääb liiga kauaks püügivahendisse 

– Vee temperatuur on püügipaigas liiga kõrge 

– Hülged ja linnud söövad või rikuvad osa kalast 

– Muu … 

10. Kui suur osa kalast rikneb Teil püügivahendis? Palun esitage vastus protsentides. 

11. Kui suur osa kalast rikneb Teil veest (sh püünisest) välja võtmisel? Palun esitage 

vastus protsentides. 

12. Kui mingi osa kalast muutub Teil inimestele söögikõlbmatuks veesõidukis, siis miks?  

– Midagi ei muutu söögikõlbmatuks 

– Tingimused kala säilimiseks ei ole sobivad 

– Kala jääb liiga kauaks veesõidukisse 

– Muu … 

13. Kui suur osa kalast muutub Teil inimesele söögikõlbmatuks veesõidukis? Palun 

esitage vastus protsentides.  

14. Kui mingi osa kalast muutub inimesele söögikõlbmatuks pärast veesõidukist maha 

laadimist, siis miks? (Kui püügil veesõidukit ei kasutanud, siis valige sobiv variant 

vastavalt püügiviisile). 

– Midagi ei muutu söögikõlbmatuks 

– Tingimused kala säilitamiseks ei ole sobivad 

– Muu … 

15. Kui mingi osa toiduks sobivast kalast sorteerite müügiks ette nähtud kalade seast 

välja, siis miks? 

– Kala on on alamõõduline 

– Kala on liiga lahja (kõhn) 

– Kalal esineb väärareng 

– Kala on röövloomade poolt vigastatud 

– Muu … 
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16. Kui suure osa toiduks sobivast kalast sorteerite müügiks ette nähtud kalade seast 

välja? Palun esitage vastus protsentides. 

17. Mida teete kalaga, mis on söögikõlbulik ning mis sorteeritakse müügiks ette nähtud 

kalade seast välja? 

– Müün või kasutan loomatoiduks 

– Viin või müün jahimeestele 

– Viin või müün loomsete jäätmete käitlejale 

– Viin või müün kalajahu tootvale tehasele 

– Viskan ära (prügisse) 

– Komposteerin 

– Matan maha 

– Viin metsa alla 

– Viskan vette tagasi 

– Kasutan oma tarbeks 

– Müün eraisikutele (näiteks oma küla inimestele) 

– Muu … 

18. Kui suur osa kogu toidu kaost on Teie poolt püütud kala puhul vältimatu (näiteks 

alamõõduline kala)? Palun esitage vastus protsentides. 

19. Mida teete inimesele söögikõlbmatuks muutunud kalaga? 

– Müün või kasutan loomatoiduks 

– Viin või müün jahimeestele 

– Viin või müün loomsete jäätmete käitlejale 

– Viin või müün kalajahu tootvale tehasele 

– Viskan ära (prügisse) 

– Komposteerin 

– Matan maha 

– Viin metsa alla 

– Viskan vette tagasi 

– Muu … 

20. Kuidas kalandustootjad ise saaksid esmatootmise tasandil toidu kadusid vähendada? 

– Võttes kasutusele röövloomade ja lindude peletid 

– Valmistades vastavad püünised, mis röövloomad eemale hoiaksid 

– Valida õige püügivahend ja koht, et hoida ära alamõõduliste ning keelualuste 

liikide püük 

– Muu … 

21. Kuidas oleks Teie arvates võimalik kalapüügil senisest paremini vältida kala 

inimestele söögikõlbmatuks muutumist? 

22. Kuna majanduslikus mõttes ei ole kadude tekkimine kalanduses mõistlik, siis kas võib 

olla, et seadusest tuleneb mingisugune nõue, mis soodustab kadude teket? Kui jah, siis 

palun tooge välja konkreetne seadus või nõue. 

 

Täname, et leidsite aega vastamiseks! 
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Lisa 5. Ankeetküsitlus kalakasvatajatele 
 

Lugupeetud kalakasvataja! 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut viib Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 

uuringut, mille eesmärk on uurida toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning hinnata selle 

ulatust kalanduses esmatootmise tasandil. 

Palume Teie abi, et selgitada välja esmatootmise tasandil toidu kao tekkepõhjused ja 

ulatus. Teie vastus on oluline, kuna uuringu tulemuste põhjal töötatakse välja soovitused 

kalandusega tegelevatele ettevõtetele ja riigile toidukao vähendamiseks. 

Palume Teil leida aeg küsimustikule vastamiseks ja saata see hiljemalt 30. märtsiks 2017. 

a. Ankeedile vastamine võtab aega u 10 minutit. 

Vastamisel palume esitada kala kogused ja osakaalud võimalikult täpselt. Vastused 

osa(kaalu)de kohta tuleks esitada protsentides. Palume arvesse võtta vaid seda kala, millest 

on võimalik inimestele toitu valmistada. 

Võimalike küsimustega pöörduge Rainer Mahl poole (rainer.mahl@gmail.com või tel. 

+372 525 8534) 

Ette tänades, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut 

Esmatootmine kalanduses – protsess saab alguse, kui hakatakse toodet kasvatama ning 

lõpeb faasis, kus toode on edasiseks tootmiseks ette valmistatud, aga töötlemisprotessiga ei 

ole veel alustatud. Kalakasvanduses algab esmatootmine kalade kasvatamise protsessi 

algusest (sh marja ja noorkalade aretamisest) ning lõpeb kalade transportimisega 

hukkamisele/töötlemisele. 

 

Toidujäätmed kalanduses – kala või kala osad, mis pole inimtarbimiseks sobilikud (st ei 

ole söödavad – luud, lõpused jne) ning mis eemaldatakse toidu tarneahelast. Toidu 

tarneahelast välja langenud toidujäätmeid saab ära visata või uuesti tootmises kasutada 

(näiteks bioenergia tootmiseks,loomasööda tootmiseks) 

 

Toidu kadu kalanduses – kala (sh kogu toodangu) koguseline vähenemine või kvaliteedi 

langus, mille tagajärjel ei saa söögikõlblik toit toodetud inimtarbimiseks ning mis ei sisene 

toiduga varustamise ahelas järgmisesse etappi. 

 

23. Millist liiki kalu kasvatasite 2016. aasta jooksul? Esitage iga liigi kohta kogus 

kilogrammides. 

– Vikerforell  

– Karpkala 

– Angerjas 

– Tuurlased (Siberi tuur, Vene tuur) 

– Angersäga 

– Paalia 

– Siig (sh merisiig) 

– Koha 
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– Haug 

– Linask 

– Lõhe 

– Jõeforell 

– Meriforell 

– Tilaapia 

– Huntahven 

– Muu … 

24. Millisel veekasutusel Teie kalakasvatus põhineb? 

– Suletud veekasutus 

– Avatud veekasutus 

– Muu … 

25. Millist tüüpi kalakasvatusrajatisi Teie kala kasvatamiseks kasutasite? 

– Tiigid 

– Basseinid 

– Sumbad 

– Kiirvoolu kanalid 

– Muu … 

26. Kas toodate endale ise noorjärke ehk siis kasutate ise kasvatatud marja või maime või 

toote selle mujalt? 

– Kasvatan ise marja 

– Kasvatan ise maimud 

– Toon sisse marja 

– Toon sisse maimud 

– Muu … 

27. Milliseid kala osad eemaldate pärast kala veest välja võtmist? 

– Ei eemalda midagi 

– Pea 

– Saba 

– Sisikonna 

– Soomused 

– Uimed 

– Luud 

– Lõpused 

– Muu … 

28. Kuidas parandate kala säilivust pärast kala veest välja võtmist? 

– Paigutan kala väliste mõjude (päikese, kuumuse) eest varjatud kohta 

– Asetan kala vette 

– Jahutan kala jääs või jäävees nii, et see ei jäätu 

– Jäätan kala 

– Soolan kala 

– Veretustan kala vahetult pärast väljapüüki 

– Muu … 
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29. Kui suur osa kalast rikneb Teil veekogus (tiigis, basseinis, sumbas)? Palun esitage 

vastus protsentides. 

30. Kui mingi osa kalast rikneb Teil veekogus (tiigis, basseinis, sumbas), siis miks? 

– Loomulik suremus 

– Väärarengud 

– Kaladel esineb haigusi või parasite 

– Ebasoodsatest ilmastikuoludest tingituna 

– Rikked tootmistehnikaga 

– Röövloomade ja lindude poolt põhjustatud vigastuste tagajärjel 

– Vale söödavalik või riknenud soot 

– Inimfaktori põhjustatud vea tõttu (näiteks ei avastata veekogus probleemseid 

kalu piisavalt kiiresti) 

– Midagi ei rikne 

– Muu … 

31. Kui suur osa kalast muutub Teil inimestele söögikõlbmatuks pärast veekogust 

väljapüüki? Palun esitage vastus protsentides. 

32. Kui mingi osa kalast muutub Teil inimestele söögikõlbmatuks pärast veekogust 

väljapüüki, siis miks? 

– Midagi ei muutu söögikõlbmatuks 

– Tingimused kala säilimiseks ei ole sobivad 

– Muu … 

33. Kui suure osa toiduks sobivast kalast sorteerite müügiks ette nähtud kalade seast 

välja? Palun esitage vastus protsentides. 

34. Kui sorteerite mingi osa toiduks sobivast kalast müügiks ette nähtud kalade seast 

välja, siis miks? Palun esitage vastus protsentides. 

– Kala on liiga väikese mõõduga või liiga lahja (kõhn) 

– Kalal esineb väärareng 

– Defektne või vigastatud kala (näiteks röövloomade poolt) 

– Ei sorteeri midagi välja 

– Muu … 

35. Kui suur osa kogu toidu kaost on Teie poolt kasvatatud kala puhul vältimatu? Palun 

esitage vastus protsentides. 

36. Mida teete inimestele söögikõlbmatuks muutunud kalaga? 

– Viin loomakasvatusettevõttesse (näiteks karusloomakasvatusse) 

– Viin jahimeestele (jahisektsioonidele) 

– Viin loomsete jäätmete käitlejale 

– Viin kalajahu tootvale tehasele 

– Viskan ära (prügikasti) 

– Komposteerin 

– Matan maha 

– Viin metsa alla 

– Muu … 
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37. Milliseid vaktsiine kalakasvatuses kasutate? Tooge välja vaktsiini nimetus ja põhjus 

miks kasutate. 

38. Kuidas oleks Teie arvates võimalik kala kasvatades senisest paremini vältida kala 

inimestele söögikõlbmatuks muutumist? 

39. Millised toidu jäätmed kalanduses esmatootmistasandil tekivad? 

– Surnud kalad (näiteks defektsed või mädanema läinud) 

– Veri 

– Soomused 

– Muu … 

40. Millistes etappides toidu jäätmed kalakasvatuses esmatootmistasandil tekivad? 

– Marja kasvatamisel 

– Maimude kasvatamisel 

– Noorkalade kasvatamisel 

– Kaubakala kasvatamisel 

– Kalade väljapüügil 

– Kalade säilitamisel 

– Kalade transpordil (hukkamisele või töötlemisele) 

– Muu … 

41. Kuidas kalandustootjad saaksid tootmise erinevates etappides tekkivate jäätmet hulka 

vähendada? 

42. Kuidas saaks riiklikul tasandil tootmise erinevates etappides tekkivate jäätmete hulga 

vähendamisele kaasa aidata? 

Suur tänu, et leidsite aega vastamiseks! 
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