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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval hoolib inimene üha rohkem loodusest, oma tervisest ja toitumisest. Eesti 

kalavarude seisund on muutlik, seetõttu on oluline saavutada optimaalne ressursikasutus 

suurendades harrastuskalapüügi osakaalu, sest see on loodust säästvam, kui kutseline püük 

ja omab kõrget lisandväärtust looduses puhkamise näol. Ka kalakasvandused annavad oma 

panuse looduslike kalavarude säästlikumale kasutusele. Eestlane sööb meelsasti kodumaist 

kala ja need, kes looduses kala püüda ei taha, saavad seda teha kalaturismi tiikides (put and 

take kalastamine), mis pakuvad lisaks püügivõimalusele kohapeal värskelt püütud kala 

realiseerimise võimalusi. Naabermaade Rootsi, Soome ja Läti loodusturismi suur 

osatähtsus on kalaturismil. Ülevaade naaberriikide kalaturismist aitab mõista Eesti tugevusi 

ja arenguvõimalusi antud sektoris. Riigiti on kalaturismi mõistete sisud erinevad ja on 

vajadus ühtse arusaama järele, et ka Eesti oleks paremini nähtav rahvusvahelisel 

kalaturismikaardil.  

Put and take kalaturismiteenust on Eestis pakutud 1997. aastast alates kodumaise 

vikerforelli turustamiseks. Kui algselt oli see kõrvaltegevuseks kalakasvandustele, siis 

tänapäeval on see lisandväärtust andmas peamiselt muudele loodus- ja 

taluturismivormidele. Seni puudub täpne ülevaade put and take tüüpi 

kalaturismiettevõtetest ja selle mõiste täpsest määratlusest Eestis. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade kalaturismi sektorist Eestis ja 

naabermaades ning tuua välja valdkonnaga seonduvad mõisted, kaardistada put and take 

kalaturismiteenusega tegelevad ettevõtted Eestis ja hinnata nende hooajalist tegevust, 

külastajate huvi, koostööd partneritega, kalade pidamistingimusi ja turustamist, toodete 

kvaliteeti ja ettevõtete tulevikuperspektiive. Ülevaate saamiseks tehti intervjuud ettevõtetes 

kohapeal töö autori poolt, mille aluseks oli ankeetküsitlus.  

Töö autor avaldab tänu oma juhendajale lektor Katrin Kaldrele, samuti professor Tiit 

Paaverile. Lugupidamine koostöösõbralikele kalaturismiettevõtete esindajatele, kelle info 

põhjal magistritöö valmis. Magistritöö läbiviimist rahastati Läänemere piirkonna 

programmi 2007-2013 „Integrating Aquaculture and Fisheries Management towards a 

sustainable regional development in the Baltic Sea Region (AQUAFIMA) (9.06.2011 – 

8.03.2014) projekti raames. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Kalandusturism ehk harrastuskalapüük 

 

1.1.1. Harrastuskalapüügi alused 

 

Rahvusvahelisel kalaturismil on palju vorme – kala on võimalik püüda  jõgedest, järvedest, 

kanalitest ja tiikidest, nii rannikult, ookeanist, kui ka vesiviljelustiikidest. Üldiselt 

nimetatakse kõiki mitteärilisi (non-commercial) kalapüüke Recreational fishing’uks kuid 

täpsemalt defineeritakse seda igas riigis erinevalt (Ditton 2008). 

Eestis nimetatakse harrastuskalapüüki (Recreational fishing) kalastusturismiks ning 

kalandusturismiks ja inimesi, kes püüavad Eesti avalikel veekogudel kala mitteärilisel 

eesmärgil, nimetatakse kalastajateks (Harrastuskalapüügi arengukava... 2009). 

Harrastuskalapüük on valdkond, mida haldab ja reguleerib Keskkonnaministeerium Eesti 

avalikel ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel  looduslikku päritolu ja 

taastoodetavate kalaliikide püüdmisel (Harrastuspüük 2016, Kalapüügiseadus). 2010. aasta 

1. märtsi seisuga on Eestis avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas 655 järve, 177 

paisjärve ja 498 vooluveekogu (Avalikult kasutatavate... 2014). 

Kalandusturismi olemasolu ja arendamise eeltingimuseks on kalavarude hea seisund. 2002. 

aasta Ühise kalanduspoliitika reformi käsitlevas rohelises raamatus on jõutud järeldusele, 

et ühine kalanduspoliitika ei ole saavutanud oma eesmärke – kalavarud on ülepüütud 

laevastike liigse püügivõimsuse tõttu. 2011. aasta Ühise Kalanduspoliitika Reformi 

keskmeks on säästvus. Oluline on taastada kalavarude tervislik tase ja et nende 

elutingimised oleks tervislikud. Eestis on kalavarude seisund looduslikest tingimustest 

tulenevalt muutlik, mistõttu on kalapüügikorraldamise arendamise eesmärk aastateks 2014-

2020  saavutada tasakaal kutselise- ja harrastuspüügi vahel ning optimaalne ressursikasutus 

kalapüügisektoris. Vajalikuks peetakse ka nõudeid järgiva kalanduskultuuri arendamist ja 

järelvalve efektiivsuse tõstmist (Komisjoni teatis... 2011, Eesti Kalanduse... 2013). 

Kalavarude seisundi ja saakide vähenemise põhjusi Eesti aladel hakkas 1851. aastal uurima 

akadeemik Karl Ernst von Baer, kes leidis, et Peipsi varud vähenesid liiga tihedasilmalisi 

http://envir.ee/2107
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püüniste tõttu ning jõgedes ja lahtedes tõkestati mõrdadega latikate rändeteid. 1859. aastal 

kinnitati Baeri koostatud määrus, mis piiras kalapüüki Peipsi ja Pihkva järves. Baeri 

määrus, maaomanike kehtestatud eeskirjad püügi kohta siseveekogudes, ega ka 1910. a. 

Balti mere kalanduse kongressi väljatöötatud meetmed ei suutnud ülepüüki tõkestada, kuna 

puudus tõhus järelvalve (Kalapeedia 2016). 

Kalavarude seisund näitas paranemise märke pärast 1930ndat aastat, mil kuulutati  1923. 

aasta Kalapüügiseadusele lisaks välja Kalapüügieeskirjad. Mitmel kudealal kehtestati 

püügikeeluajad; keelati kalade segamine lärmiga nende kudeajal; kehtestati aastaringseid 

keelualasid; keelati kalapüük lõhke-, mürk- ja uimastavate ainetega; määrati olulisemate 

töönduskalade alammõõdud. Trahvid seaduse rikkujatele olid karmid ja järelvalvet oli 

oluliselt tõhustatud. Veekeskkonna kaitseks keelati ära lina ja kanepi leotamine ning 

koorimata metsamaterjali parvetamine. Paisuomanikud pidid ehitama kalatrepid, algust 

tehti kalade märgistamisega. II Maailmasõja ajal surve kalavarudele vähenes, kuid sõjale 

järgnenud üldine toidupuudus ja ülepüük laastas taas kalavarusid (Kalapeedia 2016).  

Ka Nõukogude ajal prooviti mitmeid meetmeid, kuid kalavarude tase Peipsi järves oli 

aastate jooksul väga kõikuv. 1974. aastal vähendati Eesti ja Vene poole peal põhjanootade 

arvu 20ni,  peale seda hakkasid kalavarud jõudsalt taastuma. Samal aastal loodi Eesti 

Kalastajate Selts (EKS), mille liikmeks sai eksami sooritades. Püügiõigus ühe 

lihtkäsiõngega oli igaühel, kuid vaid EKS’i liige võis kasutada ka muid püügivahendeid. 

EKS’i liikmesorganisatsioonid rentisid riigilt veekogusid, kus liikmetel oli püügieesõigus. 

EKS’i kohustuseks oli renditud veekogude kalavarude taastootmine, mis toimus 

kalamajandusplaanide alusel. See tähendas marja kogumist sugukaladelt, selle 

inkubeerimist ja vastsete asustamist. Järvedesse paigutati juurde ka kunstkoelmuid. EKS’i 

liikmed olid ka inspektorid kalavarude kaitsel. Preemiaks oli iga takistatud röövpüügi 

puhul 50%  rikkujalt konfiskeeritud ujuvvahendite, püügiriistade ja püütud kala 

müügisummast ja kohtupoolt määratud trahvist. Tublimatele inspektoritele jagati 

püügipileteid lõhejõgedele. 57 000 liikmega EKS lõpetas tegevuse 1992. aastal,   kuna 

klubiline kuulumine kalapüüdmiseks polnud taasiseseisvunud Eestis enam kohustuslik 

ning veekogude majandamine ja järelvalve jäi taasiseseisvunud riigi kanda. (Kalapeedia 

2016). 
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1.1.2. Harrastuskalapüügi korraldus Eestis 

 

Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest eristatakse õngepüüki ja harrastuspüüki. 

Harrastuspüük jaguneb omakorda kaheks - harrastuspüügiõiguse alusel püügiks ja 

kalastuskaardi alusel püügiks. Seega jaguneb harrastuskalapüük Eestis tinglikult 

kolmeks: 

1. Õngepüük on ühe lihtkäsiõngega püük, mille puhul on tegemist tasuta 

igameheõigusega ning õngepüügi alusel võib püüda kala avalikult ja avalikuks 

kasutamiseks määratud veekogudel. Püügil peab järgima kalapüüginõudeid. Lihtkäsiõng 

koosneb ridvast, kuni 1,5 kordse ridva pikkusega õngenöörist, üheharulisest konksust, mis 

võib olla varustatud raskuse ja ujukiga. Lihtkäsiõngega püüdmisel ei tohi olla õngenööri 

kerimiseks hasplit või rulli ning püügil kasutatakse looduslikku sööta. (Harrastuspüük 

2016). 

2. Harrastuspüügiõiguse alusel võib püüda rohkem kui ühe lihtkäsiõngega või teiste 

sportlike püügivahenditega. Harrastuspüügiõigusega võib kalastada kuni kolme sama- või 

eriliigilise püügivahendiga, milleks võivad olla: rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, 

spinning, sikuti, vedel, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), räimeõng, und, harpuunpüss ja 

harpuun. Harrastuspüügiõigus on tasuline ja seda saab soetada mobiilimaksega, pilet.ee 

keskkonnast või käsimüügipunktist. Harrastuspüügiõigus on tasuta eelkooliealistele lastele, 

alla 16 aastastele õpilastele, õigusvastaselt represseeritud isikutele, pensionäridele ja 

puuetega isikutele. Nimetatud isikutel (va eelkooliealised lapsed) peab harrastuskalapüügil 

olema kaasas soodustust tõendav dokument (Harrastuspüük 2016). 

Harrastuspüügivahendid (va nakkevärk, õngejada ja vähimõrd) peavad kalapüügil olema 

püügivahendi omaniku valve all ja nende omanikku peab olema võimalik veekogul või 

selle kaldal kontrollida, vastasel juhul on järelvalvel õigus püünised püügilt kõrvaldada 

(Harrastuspüük 2016). 

 Harrastuspüügiõiguse tasu (seisuga 10.05.2016): 

1) 24 tunni eest - 1 euro; 

2) 7 päeva eest – 3 eurot; 

3) 182 päeva eest – 13 eurot; 

4) 365 päeva eest – 20 eurot (Harrastuspüügiõiguse tasu 2016). 
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3. Kalastuskaart annab harrastuspüügiõiguse piirkondades ja vahenditega, kus 

keskkonnaminister on kalavarude kaitse eesmärgil rakendanud piiranguid kala püüdvate 

isikute arvu, püügivahendite, püügi aja või püütavate kalaliikide kohta. Samuti annab 

kalastuskaart harrastuspüügiõiguse keskkonnaministri poolt määratud piirkondades, kus 

harrastuspüügil on lubatud kasutada nakkevõrku (kuni 70 m), põhjaõngejada (kuni 100 

konksust koosnev), liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda. Kalastuskaart on elektrooniline 

dokument, alati tasuline ja selle annab Keskkonnaamet. Püügiõiguse tõendamine käib 

isikut tõendava dokumendi alusel. Kalastuskaardi alusel püügil tuleb alati esitada 

püügiandmed (Harrastuspüük 2016).  

Kalastuskaardi alusel harrastuspüügi lubade tasud püügipiirkondade ja -vahendite järgi 

leiab pilet.ee keskkonnast (Kalastuskaart 2014). 

 

 

1.1.3. Harrastuskalastajate arv  

 

 

2009. aastal loodud Harrastuskalapüügi arengukava andmetel oli  harrastuskalastajate 

ligikaudne arv 50 000, mis on saadud harrastuspüügiõiguse tasu maksete arvu (31 800), 

väljastatud kalastuskaartide arvu (8500) ja soodustuse alusel püüdvate pensionäride ja 

õpilaste hinnangulise arvu (9800) liitmisel. Keskkonnaministeeriumi andmetel lunastati 

mobiilimaksetega ajavahemikul 17.04.2013-16.04.2014 harrastuspüügiõiguseid 83 867 

(tabel 1). Harrastuspüügiõiguse soetamine on muutunud aasta-aastalt järjest 

populaarsemaks - aastal 2012 on harrastuspüügiõiguse tasusid laekunud 0,502 mln eurot 

(Eesti Kalamajandus 2013) ja ajavahemikul 17.04.2013-16.04.2014 laekus sama tasu 0,531 

mln eurot. 2015-2016 a samal ajavahemikul laekus tasu aga 0,499 mln eurot 

(Harrastuspüügiõigused 2014, 2016). Taastuvate loodusvarade (kalavaru, kasvav mets, 

jahiulukid) kasutamisest laekunud raha suunatakse nende varade taastootmiseks ja kaitseks 

(Keskkonnatasude seadus 2006, § 4 lg 4). 
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Tabel 1. Harrastuspüügiõigused vahemikul 17.04.2013 – 16.04.2014 ja 17.04.2015 – 

16.04.2016 (Harrastuspüügiõigused 2014, 2016) 

Aasta Maksete koguarv Mehi Naisi Tuvastamata Tasutud kogusumma € 

2013-2014 83867 65975 4543 13349 531421 

2015-2016 81271 64960 4916 11395 499258 

 

Ajavahemiku 17.04.2013 – 16.04.2014  maksete koguarvust 83867 üle poole moodustasid 

24-tunni harrastuspüügiõigused, nädala pikkuseid õiguseid soetati koguarvust 9%, pooleks 

aastaks 17% ja terveks aastaks 14%. Kalastajad, kes on soetanud aastase või pooleaastase 

püügiõiguse, ei ole tõenäoliselt hankinud ühepäevaseid või nädalasi püügiõigusi, samas 

lühemate püügiõiguste soetajad ostavad neid aastas tõenäoliselt mitmel korral. Enamus 

kalastajaid on meessoost (83867-st maksest 79,3% on tehtud meeste poolt), naiste osakaal 

on oluliselt väiksem (5,6%), ülejäänud maksete sooritajate (15,1%) sugu on tuvastamata 

(Harrastuspüügiõigused 2014, 2016). Kõige populaarsemad püütavad kalaliigid on ahven, 

haug ja särg (tabel 2). 

 

Tabel 2. Kõige enam püütavate ja enim püüda soovitavate kalaliikide TOP 10 

(Harrastuskalapüügi arengukava... 2009) 

Püütavad Soovitavad 

Ahven Haug 

Haug Ahven 

Särg Jõeforell 

Latikas Latikas 

Koger Koha 

Linask Angerjas 

Jõeforell Linask 

Koha Meriforell 

Lest Lõhe 

Säinas Karpkala 
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1.1.4. Kalastusklubid 

 

50 000st harrastuspüügiõiguse alusel kalastavast inimesest ca 500 on koondunud 

kalastusklubidesse (Harrastuskalapüügi arengukava... 2009). Klubiliikmete vähesuse 

peamiseks põhjuseks peetakse eelisõiguste puudumisest võrreldes tavakalastajatega, sest 

avalikel veekogudel on mõlemad võrdsed. Kalastusklubid vajavad tegevuskuludeks raha, 

kuid väline toetus on vähene. Samuti ei näe tavakalastajad mõtet liikmemaksu maksta, 

kuna klubide suureks miinuseks puudub neil veekogude haldamise õigus (Tõnsberg 2011). 

Missioonitundega kalafanaatikud ei lase veekogude haldamise õiguse puudumisest end 

häirida, käiakse koos välismaal kalapüügivõistlustel, korraldatakse võistlusi Eestis nii 

suvel kui talvel, viiakse läbi kalandusõpet koolides ja korraldatakse lastele ka kalalaagreid. 

Tegeletakse ka looduslike koelmute taastamisega, rajatakse tehiskoelmuid ja ollakse abiks 

forellide taasasustamisel jõgedesse (Tõnsberg 2011).  

2015. aasta Keskkonnateo auhinna pälvis Eesti Kalastajate Selts, mis kutsuti ellu 

vabatahtliku kodanikuühendusena aastal 2014. Organisatsioon seisab kalastajate huvide ja 

keskkonnaalase teadlikkuse tõstmise eest, propageerib ja arendab jätkusuutlikku 

kalastamist. Oluline on ka kalavarude kaitse – kogutakse infot röövpüüdjate kohta ja 

koostöös Keskkonnainspektsiooniga on seltsi liikmed vabatahtlikud kuderahu valvajad, 

eeskätt lõhejõgedel. Kui seltsiliste arv on piisavalt suur üle Eesti, avatakse piirkondlikud 

osakonnad (Eesti Kalastajate Selts 2016). 

 

 

1.1.5. Kalandusturism kultuuripärandi osana 

 

Enamus kaluritele on kalapüük lisasissetulekuks pensionile või igapäevatööl teenitule, sest 

kalavarude tase ei ole piisavalt kõrge, et tagada küllaldane sissetulek kõigile 

rannakalandusega hõivatutele. Rannakalanduse jätkumise peamiseks tulevikuperspektiiviks 

on kalandusturismi areng. Tegevuste mitmekesistamine suurendab ja tagab stabiilsemad 

sissetulekud. Paralleelselt kalandusturismiga on oluline kalanduspiirkondade elukeskkonna 
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kaitse tagamine, rannakülade loodusliku ja arhitektuurilise pärandi taastamine ja 

säilitamine (Mengel 2014).  

Kalapüügi kultuuriosana säilitamiseks ja populariseerimiseks on muuseumid, näitused, 

käsitöömeistrite looming, laadad, kalapüügivõistlused, kalarestoranid, koduleheküljed,  

müügiks küpsetatud traditsiooniline suitsukala. Euroopa Kalandusfondi kaasabil on 

kalaturismi arendamiseks laiendatud infrastruktuuri. On lisandunud uusi väikesadamad, 

paaditankla, paadisillad ja uusi majutusteenuseid (Mengel 2014). 

Üha suuremat populaarsust on kogumas Pesca turism – rannakalurid pakuvad turistidele 

võimalust osa saada kaluri igapäevatööst: koos minnakse merele, seatakse ja võetakse 

püünised, roogitakse ja ka fileeritakse oma saak. Praegused kaluripaadid on mõeldud 

kalapüügiks, mitte turistide veoks, mistõttu oleks vaja need ümber ehitada või osta uued, et 

need oleksid turistide veoks piisava kiiruse ja merekindlusega (Mengel 2014). 

  

 

1.2. Kalaturism vesiviljelusharuna 

1.2.1. Vesiviljelusharu kalaturismi alused 

 

Eestis nimetatakse kalaturismiks peamiselt „put & take“ fishing-ut. Tegemist on 

vesiviljeluse haruga, mis pakub asustatud kala püügivõimalust tiikidest. Kalanduse 

Teabekeskuse andmetel on selliseid ettevõtteid Eestis ligi 60. Taoliste ettevõtete külastajad 

saavad peamiselt püüda vikerforelli, oluliselt vähem karpkala (Tootmisharud 2016).  

„Put & take“ kalastamise eesmärk on teha kalapüüdmine võimalikult mugavaks. 

Kalastajad ei pea kõndima pikki maid üle põldude ja läbi mudaste radade, et leida hea 

kalastamiskoht, nagu nad peaksid seda tegema, kui kalastaksid jõel. Auto parkimine on 

turvaline, kasutada on baar ja tualett. Kala püüdma minnes on kindel, et saab kala kätte, on 

teada kala liik ja umbkaudselt ka suurus. Kalade heaolu eest kantakse hoolt – jälgitakse vee 

kvaliteeti ja kalade tervislikku seisukorda, vajadusel hooldatakse tiiki. Tiigist püüdmine 

sobib kõigile, eriti hästi algajatele, kes saavad arendada kannatlikkust ja püügisokust 

(Eden, Barratt 2010). Sellise teenuse pakkumise edendamiseks loodi 1998. aastal MTÜ 

Eesti Kalaturism, mis tegutses kuni 2013. aastani (MTÜ... 2016). 
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MTÜ põhieesmärkideks olid: 

 Kasvandustes kasvatatud kalade tasulise püügi organiseerimine ja seeläbi turu 

loomine kasvandustele. 

 Turismitalude ja kalakasvatajate ühte koondamine ja loodavate püügiettevõtete 

abistamine kalakasvatuse korraldamisel, projektide koostamisel, nõustamine 

püügikohtade rajamisel ja veekogu kohandamisel  kalaturismiks, kalade optimaalse 

asustustiheduse määramine, kalakasvatuseks vajalike  seadmete ja abivahendite 

tutvustamine ja hankimisvöimaluste otsimine. 

 Eluskala-turu tutvustamine, müügi vahendamine ja võimalusel - eluskala transport 

kalakasvandustest tarbijateni; vee kvaliteedi  ja kalahaiguste uuringute nõustamise 

korraldamine; õppepäevade ja ühisürituste korraldamine. 

MTÜ algusajal jagunesid kalaturismi pakkujad kolmeks: 

1. Kalapüügimajandid - viljeletakse ainult kalaturismi, kala juurdekasvu ja tootmist neis 

ei kasvatata. On enamasti ainult kalapüüdmise otstarbeks ehitatud, kutsumaks kalastajat  

hästi läbimõeldud teeninduskompleksi. 

2. Kutselised kalakasvandused – kalaturism on kas valdav tootmisharu või lisasissetuleku 

allikas. 

3. Kalaturismitalud -  kalastajaks on enamasti turismitalus ööbiv külastaja, kellele 

kalapüük on osa teenusest, ta veedab osa aega kala seltsis püüdes, küpsetades ja süües. 

Taolisi talusid on rohkem Lõuna-Eestis (Post 2011).  

 

 

1.3. „Püüa & vabasta“ kalastamine 

 

„Catch &  Release“ ehk „püüa & vabasta“ on kalapüügiviis, mille puhul osa saagist või 

kogu saak lastakse peale püüdmist tagasi vette (Catch and...2014). „Püüa & vabasta“ 

õngitsemisel on pikk ajalugu, viimastel aastakümnetel on see laialdasemalt levima 

hakanud, vabatahtlikult praktiseerivad seda paljud õngitsejad kogu maailmas. Püütud kala 

vabastamine on sama vana kui kalastamine; osa kaladest on söömiseks liiga väiksed ja osa 

kaladest ei ole suupärased, sest on käitlemiseks liiga suured (Policansky 2008). Ka Eestis 
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on kohustuslik vabastada kala, mis on püütud keeluajal või on alamõõduline 

(Kalakasvatusliku taastootmise... 2002). Kui kalastajad on ettevaatlikud, on kalade 

suremus peale vabastamist tavaliselt vähem kui 5% ja võib olla isegi vähem kui 1%. Selle 

tulemusena talub populatsioon palju suuremat püügisurvet, kui kala püütakse välja ja 

kalastaja jätab kala endale. Kalastajad on rahulolevamad ja kalavarude taastootmine ei 

pruugi olla senises mahus vajalik (Policansky 2008). 

„Püüa ja vabasta“ kalastajad ei püüa kala söögiks ega muul praktilisel eesmärgil. Kõige 

keerulisem teema „püüa ja vabasta“ puhul on eetika, sest paljude inimeste arvates on julm 

kaladega „mängida“ ja piinata kalu püüdja lõbuks, selle asemel, et püüda söögiks. Paljud 

kalastajad arvavad, et kuna kala ei karju, siis järelikult ei tunne ka valu. Siiski on soovitav 

parandada „püüa ja vabasta“ meetodil püütud kalade heaolu tehes neile võimalikult vähe 

kahju (Policansky 2008). 

 

 

1.4. Kalaturism naabermaades 

 

1.4.1. Kalaturism Rootsis 

 

Rootsis kulutavad inimesed järjest rohkem aega ja raha rekreatsioonile, samuti on 

Recreational fishing e. vaba aja sisustamine kalapüügiga väga populaarne. Rootsis on üle 

100 000 järve, mis katavad 9% kogu riigist. Jõgesid on 300 000 km  ja rannajoont 150 000 

km
2
 jagu. 9 mln elanikust 1,8 käisid 2004. aastal kalal (Eriksson 2008).   

Recreational fishing jaguneb kaheks: 80% enamuse moodustavad  ridva ja kerijaga (rod 

and reel) püüdjad ehk kalasportlased, 8% on võrguga püüdjad e household fishermanid, 

kes püüavad suuremaid koguseid enda tarbeks ja tegutsevad peamiselt Põhja-Rootsis 

mägialakommuunides ning 12% kategoriseerib ennast mõlema alla. Kalasportlaste saakide 

populaarsemateks liikideks on ahven, haug, heeringas ja makrell. Tänapäeval on 

tööstusliku püügi väärtus palju madalam kui recreational fishingust saadud heaoluline 

väärtus (Eriksson 2008). 
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 „Igameheõigus,“ mis Eestis tähendab tasuta püüki lihtkäsiõngega igal avalikul ja 

avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, Rootsis puudub.  Enamus veekogudel peab 

kala püüdmiseks omama kalapüügiluba sõltumata sellest, millist püügivahendit 

kasutatakse. Karistused röövpüügi eest on väga karmid. Igas läänis (haldusüksus) on lisaks 

üleriigilistele eeskirjadele ka kohalikud kalapüügieeskirjad, mis on välja toodud ka läänide 

kodulehekülgedel. Tasuta on kalapüük vaid viies suurimas järves: Vänern, Vättern, 

Hjälmaren, Mälaren ja Storsjön. Samuti on kogu riigi rannajoonel püüdmine tasuta 

(Fishing and nature 2016).  

Igaüheõiguse järgi tuleb hoolida ümbritsevast ja see mõtteviis kohandub ka kalapüügile. 

Kuigi Rootsi veekogud on kalarikkad,  püütakse hea tava järgi veest välja mitte rohkem kui 

ühe toidukorra jaoks vajalik kalakogus. Püüda võib ka rohkem, kuid ülejäänud kalad 

lastakse vabatahtlikult vette tagasi (voluntary Catch and release). Rootsi kalastuses on 

kasutusel mõiste „säästlik/ökoloogiline kalastamine“ (ecoligical angling) – sellega 

tahetakse tagada ka tulevastele põlvedele võimaluse kalastada Rootsi veekogudes ja püüda 

erinevaid kalaliike inimasustuse poolt võimalikult vähe mõjutatud keskkonnas (Fishing 

and nature 2016). 

Lisaks kalavarude jätkusuutlikkusele on Rootsi riigi ja rahva jaoks väga oluline ka kalade 

heaolu. Catch&Releasi harrastades kasutatakse ilma kidata üheharulist konksu. Kui kala on 

konksu otsas, tuleb kalaga „mängida“ võimalikult vähe aega, et vältida kala liigset 

kurnatust, seda eriti soojades madala hapnikusisaldusega veekogudes. Kala peab käsitsema 

võimalikult kiiresti ja alati märgade kätega, et mitte kahjustada kaitsvat limakihti. Võrguga 

püüdes peab kala limakihi kahjustuste vältimiseks kasutama pehmet sõlmedeta puuvillast 

silmadega võrku. Oma püütud saagi pildile jäädvustamisel tuleb vältida kala väljatõstmist 

veest ja selle hoidmist üksnes ühe käega saagi sabast. Et kalale võimalikult vähe kahju 

teha, tuleb pildistamiseks saaki hoida vees, hoides ühe käega kala sabast ja teisega toetades 

õrnalt kala keha rinnauime alt, et siseorganid kahjustuda ei saaks. Kui kala on 

„mängimise“ järgselt totaalselt ärakurnatud, võib ta vajada taaselustamist. Selleks tuleb 

haarata kala sabast ja toetada teda teise käega rinnauime alt ning liigutada teda rahulikus 

vees edasi-tagasi kuni kala on taastunud või suunata kala ülesvoolu suunas ja alles siis kala 

vabastada (Fishing and nature 2016).  

Kesk- ja Lõuna-Rootsis on populaarne ka put and take kalastamine – püügivalmis kalad 

asustatakse väiksematesse järvedesse või metsatiikidesse, et kalastajad saaksid need välja 
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püüda. Peamised liigid on vikerforell ja paalia ja püütava kala suurus võib olla isegi 10 kg. 

Kalastajatele on loodud võimalus kala ise puhastada ja suitsutada või grillida ja see 

kohapeal ka ära süüa (Ekemölla Sportfishing Camp 2016, Fishing for... 2016, Fishing 

guide... 2016). 

 

 

1.4.2. Kalaturism Soomes 

 

Recreational fishing on Soomes populaarne igal aastaajal. 2004. a käis kalastamas 5,4 mln 

elanikust 1,9 mln ja seda tehakse kogu perega – 40%  kalastajatest on naised ja 25% 

lapsed. Võrreldes teiste riikidega on Soomes väga populaarne nakkevõrguga püüdmine. 

See on seotud pikaaegse suvilakultuuriga ja võrgupüügiga seotud teadmised ja oskused on 

„põlvest põlve“ edasi antud. Trend liigub samas aktiivse e. ridvaga püügi poole (Toivonen 

2008).  

Kõige populaarsemad väljapüütavad kalaliigid on: ahven, haug, särg, rääbis, latikas, koha 

ja siig. Sarnaselt Eestiga ei tohi kalastajad oma saaki müüa, küll aga võib teha 

vahetuskaupa. Samuti on Soomes „igameheõigus“ ehk tavaõngega võib püüda igaüks igas 

veekogus. Kalastusseaduse ja Kalastuse põhimääruse järgi kuulub kalapüügiõigus 

maaomanikule, kelle maal veekogu on, kuid ta võib teistele müüa püügilube. Spinninguga 

püüdmiseks pole vaja maaomaniku püügiluba, vaid on vaja osta luba maakonnast (2007 a 

27€). Jõest püütava lõhe, jõeforelli ja siia populatsioonidele kohalduvad eritingimused. 

Nakkevõrguga püüdmiseks on tarvis luba maaomanikult. Ainult tavaõngega püük ja 

jääpüük on Soomes tasuta, muude püügiviiside puhul peavad kõik 18-64 aastased 

kalastajad maksma riigilõivu 2007. a oli see 20€. Merest püüdmisel, nii household kui 

recreational fishingu puhul on vajalik tasuda ainult riigilõiv (Toivonen 2008). 

Soome populaarseim put and take kalastusliik on vikerforell. Püügikõlblikuks kasvatatud 

kalad lastakse väikestesse järvedesse või tiikidesse tavaliselt kevadel, kuid on ka 

spetsiaalseid vikerforelli järvi, kus saab kala püüda ka talvel. Forellid on tavaliselt 1-2 

kilosed. Lisateenusena on võimalik lasta enda püütud kalast maitsev roog valmistada. Put 

and take veekogud on enamasti Lõuna-Soomes (Rainbow trout... 2016, Trout pond 2016). 
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1.4.3. Kalaturism Lätis 

 

Loodusturismi osakaal Lätis kasvab kiiresti. Kalastamist peetakse üheks eelistatuimaks 

vaba aja veetmise viisiks, mille käigus saab nautida, aga tuleb ka hinnata looduse poolt 

pakutavaid võimalusi. Lätis on 2256 järve ja need moodustavad 1,5% kogu riigi 

territooriumist, vooluveekogusid on 12 500. Neist 189 järve ja 39 jõge on riigi omandis 

ehk avalikud veekogud, ülejäänud on eraveekogud, millest 209 järve ja 17 jõe 

kalapüügiõigused on riiklikud. Avalikel veekogudel peab kalastamiseks olema angling 

card. Eraveekogudes kuulub kalapüügiõigus maaomanikule, teised isikud peavad seal 

kalastamiseks küsima loa omanikult (Stikuts 2006). 

Vastavalt Läti kalandusseadusele jaguneb Recreational Fishery kolmeks: 

Angling – kala saadakse püügivahenditega, milleks on õnged. Erinevate uuringute järgi on 

Lätis ca 120 000 õngitsejat. Kalastusreeglite järgi peavad kõik kalastajad ostma endale 

kalapüügiloa (3 kuuks või 1 aastaks). Alla 16 aastased ning üle 65 aastased kalastajad on 

vabastatud kalastusloa ostmisest. Maksimum püütava kala kogus ja püügivahendite arv 

(max 3 õnge inimese kohta) on reguleeritud. Näiteks on lubatud püüda siseveekogust 

maksimaalselt 5 kammeljat, haugi, ahvenat. Lisaks on püügikeelud kudeaegadel ja 

erinevad määrused reguleerivad püügiks kasutavaid vahendeid (Helcom 2015). 

Self-subsistence fishery - kalastaja peab kasutatava varustuse ja püütud saagi registreerima 

nagu kutseline kalur, kuid tohib korraga kasutada ainult ühte varustust – selleks on 50m 

või 100m pikkune võrk, kastmõrd või kuni 100 konksust koosnev põhjaõngejada  ja püütud 

saaki tuleb kasutada enda tarbeks, mitte müügiks (Helcom 2015).  

Spear fishing (allveepüük) on reguleeritud samade reeglitega nagu angling ja sellele 

kohanduvad samad määrused nii kala koguse, alammõõdu jms kohta. (Helcom 2015). 

Läti veekogud on väga kalarikkad, populaarseimad püütavad liigid on haug, ahven, forell, 

säga, koger, linask, ahven, vimb, särg, latikas. Peamised kalapüügiviisid on: tavaõngega 

püük, spinninguga püük, lendõngega püük ja talipüük. Kalal olles peab alati kaasas olema 

angling/fishing card ja isikut tõendav dokument. Angling card’e müüakse kala- ja 

jahipoodides ning postkontorites. Kalastamise võimalustest saab infot kohalikest 

omavalitsustest või turismiinfokeskustest (Angling 2016).  
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Licensed angling – vaja on eraldi luba kindlas kohas ja teatud liiki kala püüdmiseks. Luba 

ei ole kallis ja saadud tulu läheb keskkonna kaitseks ning kalavarude taastamiseks. 

Samadest vahenditest palgatakse ka inspektorid, et hoida ära ebaseaduslikku kalapüüki. 

Lisaks sellele loale peab kalastajal alati olema angling card (Angling 2016).  

On kutselisi kalureid, kes pakuvad kalapüügireise: reisi ostja saab aidata kaluril võrke vette 

lasta ja välja tõmmata ning vaadata, kuidas püütakse lesta, turska, heeringat või isegi lõhe 

(Angling 2016). 

Lätis on palju erinevaid commercial fish pond’e ehk kalapüügi tiike, kus saab harrastada 

mugavat kalapüüki – saak on garanteeritud ja lisaks kalapüügile pakutakse ka 

kõrgetasemelist teenindust. Kõige populaarsemad on vikerforelli- ja karbitiigid, lisaks neile 

on võimalik püüda ka tuura, säga, valgeamuuri või angerjat (Angling 2016). 

Ligikaudu 2000 liiget on koondunud kalastusklubidesse ja -ühendustesse ja need sooviksid 

rentida siseveekogusid, kuid seadusandlus seda ei võimalda. Klubidel on riiklikult 

sertifitseeritud katusorganisatsioon Läti Kalaspordi Liit, kuhu kuulub 25 klubi. Neile 

valmistab muret see, et jõgede ja järvede kallaste ääres olevad eraomanduses maad asuvad 

Lätis väga korrapäratult. See raskendab koostööd kalastajate ja maaomanike vahel – kui 

mõni kalastusklubi tahab kasutada mõnda avalikku või erajärve, siis peab klubi 

koordineerima oma tegevust eelnevalt paljude omanikega ja seda igaühega eraldi (Stikuts 

2006).   
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

2013. aasta juuli- ja augustikuu jooksul viidi läbi küsitlus, mille eesmärk oli kaardistada 

vesiviljelusharu kalaturismiga tegelevad ettevõtted Eestis ning nende tegevussuunad; 

hinnata ettevõtete tööhõivet, sesoonsust, külastajate huvi, toetuste kasutamise aktiivsust, 

koostööd teiste ettevõtetega, turustatavate liikide pidamistingimusi, toodete kvaliteeti ja 

turustamist ning ettevõtete tulevikuperspektiive. Küsitlus koosnes 25st küsimusest, mis oli 

jaotatud kahte blokki - üldandmed ja turism ning veekogu ja kalad (Lisa 1). Küsitluse 

sihtgrupi moodustamisel oli oluline, et ettevõtetes on külastajatel ise võimalik kala püüda, 

kala on pärit Eesti kalakasvandusest ja püütud kala valmistatakse külastajatele ettevõtte 

poolt kohapeal. 2013 aastal tegutses Eestis selliseid ettevõtteid 28 (Veterinaar- ja 

Toiduamet 2013), neist küsimustikule vastasid 24 ettevõtte esindajad (joonis 1). Kaks 

ettevõtet vastasid meili teel, ülejäänutega toimus töö autori poolt läbi viidud intervjuuna 

ettevõttes kohapeal. 

Andmetöötluseks kasutati programmi Microsoft Excel 2010. Andmete töötlemisel ei 

avalikustatud ärisaladuse konfidentsiaalsuse tõttu vastanud ettevõtete nimesid. Seega 

annab magistritöö üldülevaate sellest majandussektorist, kuid ei analüüsi iga ettevõtte 

edukuse või ebaedu näitajaid. 



 

 

 

Joonis 1. Kalaturismiettevõtted Eestis aastal 2013 (autor EMÜ Vesiviljeluse osakond)



 

2.2. Tulemused ja arutelu 

2.2.1. Teenuse pakkumise üldkirjeldus, reklaam ja ettevõtjate hariduslik taust 

 

24-st ettevõttest enamus on kalaturismi teenuse pakkumist alustanud ajavahemikul 1997-2006 

(joonis 2), vahemikul 2007-2011 on lisandunud viis ettevõtet. Esimene ettevõte alustas aastal 

1997 ja kõige hiljem on tegevust alustatud 2012. aastal. Kaks vastanut ei teadnud, millal 

ettevõte kalaturismi pakkumist alustas, kuna on ettevõtte juhtimise hiljem üle võtnud. 

Kõikides ettevõtetes on võimalik püüda vikerforelli, mõnes lisaks veel tuura ja karpkala. 

 

 
Joonis 2. Kalaturismiteenuse pakkumisega alustamine Eestis 

 

Enamasti on kalaturism ettevõtetes muu turismi kõrvaltegevus. Selliste ettevõtete näol on 

tegemist peamiselt puhkekeskuste või turismitaludega, kokku on neid 14. Kuues ettevõttes on 

kalaturism peamine tegevus ja nende ettevõtete nimes sisaldub ka sõna „forell“. 

Kalakasvandustest neli pakuvad kõrvalteenusena kalaturismi.  

 

Kui algselt oli kalaturism peamiselt kasvanduste kõrvaltegevus, siis nüüdseks on see 

lisandväärtust andmas peamiselt turismiettevõtetele. 

 

Enda ettevõtte populariseerimiseks teevad 24st ettevõttest 16 koostööd teiste ettevõtetega. 

Peamiselt tehakse koostööd turismiveebide ja giididega paketireiside näol ning paljudel 

ettevõtetel on reklaam ajalehtedes ja raadios. Lisaks tehakse muude koostööpartneritega 

üksteisele reklaami. 
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Put and take kalaturism sai Eestis alguse 90.-ndatel, mil kodumaal kasvatatud kala turg oli 

ahenemas ja oli vaja leida alternatiivne viis toodangu turustamiseks. Selleks lõid Eesti 

kalakasvatajad aastal 1998 MTÜ Eesti Kalaturismi, mis aitas kasvatajatel kaubakala elusalt 

müüa ja tarbijatel tekkis võimalus värsket punast kala osta. MTÜ kaasabil muutus put and 

take kalaturism väga populaarseks ja aastaks 2007 oli kalaturismi pakkujaid juba 100, kuid 

tarbija jaoks oli kalaturism oma uudsuse kaotanud ja turg oli küllastunud (Kalaturism 2016). 

2010 aastaks jäi pakkujaid alles 50 (EMÜ VLI vesiviljeluse osakonna andmetel). 

Aastaks 2016 on put and take ettevõtete arv oluliselt vähenenud, kuid avalik teave sektori 

kohta ei vasta reaalsusele, see on nii ametlikes dokumentides, kui ka turismiportaalides väga 

erinev ja eksitav. Kalanduse teabekeskuse andmetel (seisuga 20.04.2016) on neid ettevõtteid 

60 ja arv veel kasvamaski (Tootmisharud 2016),  Eesti Kalanduse Strateegia 2014-2020 

(2013) andmetel on vastav arv samuti 60. Otsingusõna „forellipüük“ järgi oli maaturism.ee 

portaalil tulemusi kolm, puhkaeestis.ee’s seitse ja turismiweb.ee’s 33. Otsingusõnale 

„kalaturism“ leidus kolme portaali peale vaid üks artikkel ühe kalaturismiettevõtte kohta 

(turismiweb). Otsingusõnale „kalapüük“ on vasteid oluliselt rohkem, kuid koheselt pole 

võimalik eristada, kas tegemist on put and take ettevõttega või mitte. Samuti puudus 

konkreetne ülevaade ka näiteks Põlva ja Tartu turismiinfokeskustes, kuhu 2013. a juunis 

helistati ja forellipüügi kohta uuriti. Info kalaturismiteenust pakkuvate ettevõtete kohta vajab 

uuendamist ja korrastamist. 

Magistritöö valmimiseks saadi kõige tõesemad andmed Veterinaar- ja Toiduameti iga 

maakonda esindava ametniku käest eraldi küsides nii meili kui ka telefoni teel. Saadud 

tulemuseks on, et terve Eesti peale tegutses 2013. aastal 28 put and take kalaturismiettevõtet.  

2016. aastaks on neist alles jäänud 21. 

Kõikidest ettevõtetest vaid mõned on pereettevõtted, enamusel on lisaks võetud töötajad. 24 

ettevõtte omanikest 19 ei ole õppinud kalakasvatust ega turismi. Ülejäänud viie ettevõtte 

omanikest neli on õppinud turismi ja kaks kalakasvatust (mitmel ettevõttel on mitu 

omanikku). 

 

Et kalaturismiettevõte edukalt toimiks, peaks seal tegutsevad inimesed omama teadmisi 

kalakasvatuse põhialustest ja oskama neid rakendada (Kalaturism 2016). Enamus ettevõtteid 

on pikaajalise kogemusega ja selle aja jooksul kogutud teadmistega. Kuna teenuse pakkujaid 

on aasta-aastalt järjest vähemaks jäänud, oleks tarvis kalaturismi avalikult propageerida kui 



 

tervislikku vabaaja veetmise viisi ja kvaliteedi tõstmiseks oleks tarvis luua koolitus, kuhu on 

kokku liidetud teadmised nii turismist kui ka kalakasvatusest.  

 

 

2.2.2. Külastatavus 

 

Ettevõtte külastatavuse kohta küsides peeti silmas, kui palju on suvisel ajal tavapäraselt 

külastajaid nädalas. Kõik ettevõtted ei ole igapäevaselt avatud. Kui on suured broneeringud, 

on külastajaid tavapärasest rohkem ning kui ilmad on külmad ja vihmased, on külastajaid 

tavapärasest vähem. Selgelt eristuvad ettevõtted, kus omanike hinnangul on külastajaid 

nädalas tavapäraselt kuni 50 (joonis 3) ja 201-500 (vastavalt 9 ja 8 ettevõtet). 51-100 

külastajaga ettevõtteid on kaks, 101-200 külastajaga kolm ning keskmiselt üle 500 külastaja 

on kahes ettevõttes. 

 

 

Joonis 3. Keskmine külastajate arv nädalas suvisel perioodil 

 

Aastaringselt ja igapäevaselt saab kala püüda seitsmes ettevõttes (joonis 4), need kõik asuvad 

Harjumaal. Aastaringselt saab püüda veel kahes ettevõttes, kuid need ei ole igapäevaselt 

avatud. Kui veekogule tuleb piisavalt paks jää peale, tehakse jäässe auk ja püütakse august. 

Hooajaliselt on avatud 15 ettevõtet, neist 13 igapäevaselt. Hooaeg algab tavaliselt aprillis või 

mais, olenevalt ilmast, ja lõpeb septembris või oktoobris, mis oleneb samuti ilmast. Hooaja 

alustamine sõltub ka sellest, kas kasvandustest on avamise ajaks sobivat kala saada. Mitmete 

vastanute sõnul on see vahel keeruline. 
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Joonis 4. Hooajalisus ja külastajatele avatus 

 

 

Vabaaja veetmise viisina sobib put and take kalaturism iga rahvuse, vanusegrupi ja elukutse 

esindajale. Umbes poolte ettevõtete külastajate arvu, kes tulevad kala püüdma, võib pidada 

heaks või väga heaks näitajaks. Kuid liiga palju on ettevõtteid, kus külastajate arv on väga 

väike.  Suure külastatavusega on ettevõtted, kes on kaua turul olnud ja Eesti inimesed on need 

hästi omaks võtnud. Eestlaste populaarseimad puhkusekuud on suvekuud (Puusepp 2015) ja 

selle järgi on välja kujunenud kalaturismi põhihooaeg. Tiikidest püüdmine on nn. „mugav 

kalastamine“ ja see sobib hästi ka algajatele, kes looduslikes veekogudes püüdmas ei käi, kuid 

soovivad siiski süüa kala, mille nad on ise püüdnud (Eden, Barratt 2010).  

Eestlastele meeldib süüa punast kala, mis on värske ja eelistatavalt kodumaine (Vesiviljeluse 

kvaliteedi... 2011). Kuna kalaturismiettevõtetest mitmed on avatud aastaringselt, siis see 

pakkumine on olemas. 

 

 

2.2.3. Asustusmaterjal ja selle kvaliteet 

 

Kõigis Eesti „put-and-take“ tüüpi kalaturismiettevõtetes on võimalik püüda vikerforelli 

(joonis 5), kahes ettevõttes lisaks karpkala. Viies ettevõttes pakutakse ka tuura, kuid neid ei 

ole võimalik püüda, soovi korral võetakse tuur sumbast. Ainult ühes ettevõttes on kõik kolm 

liiki esindatud. 
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Joonis 5. Pakutavad kalaliigid 

 

Küsitud oli kala suurust ja piiriks pandud 1,8 kg – sellest väiksema kaaluga on tinglikult 

väiksed kalad ja sellest suuremad on suured kalad. 

 

Ettevõtetes, kus peamiselt on kalad kuni 1,8 kg, eelistavad enamasti ka külastajaid väiksemaid 

kalu ja ettevõtetes, kus peamiselt on kalad suuremad, kui 1,8 kg, eelistavad ka külastajad 

suuremat kala, kuid alati see ei ole nii. Külastajate eelistus kala suuruse osas sõltub peamiselt 

sellest, kui suure grupiga kala söömas käiakse – kui tullakse kahekesi, eelistatakse väiksemat 

kala, kui on suuremad grupid, eelistatakse suuremat kala. Kui väikest kala pakkuda pole, saab 

mõnes ettevõttes tellida ka pool kala - seda kohtades, kus pakutakse ka muid kalatoite, mille 

jaoks pole tervet kala vaja.  

 

Kalaturismiettevõtetes pakutava kala suurus sõltub oluliselt sellest, kui suurt kala kasvanduses 

pakkuda on. Kevaditi oli mõnedel ettevõtetel raskusi kala sisseostmisega, sest igas tootvas 

kasvanduses  ei ole sobiva suurusega kala pakkuda (liiga väiksed või liiga suured). Mida 

suurem on kalaturismiettevõte, seda suurema tõenäosusega on tal võimalik valida 

kasvandusest ostetava kala suurust, kuid lisaks loevad ka head partnerlussuhted. Seetõttu 

saavad ka mitmed väikesed tellijad tihti valida, kui suuri kalu tahavad. Enamasti siiski väikese 

kalakäibega ettevõtted kala suurust valida ei saa, tuleb vastu võtta see, mis pakutakse või 

tellimusest vastavast ettevõttest loobuda. Kui tellimus on liiga väike, siis juhtub ka seda, et 

kasvandus ei olegi nõus kala tooma, sest see ei ole talle kasumlik.  
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Kalakasvandused, kes tegelevad turismiettevõtete kalaga varustamisega, võiksid rohkem 

arvestada turismiettevõtete nõudlusega, sest magistritöö autori kogemuse põhjal küsivad 

külastajad alati, kui suured on kalad keskmiselt. Kui kalade keskmine suurus on väikese 

seltskonna jaoks liiga suur, siis ei riskita alati kala püüda, sest see võib osutuda nende jaoks 

liiga kalliks. Kui tullakse suure grupiga kala püüdma ja kalade keskmine suurus on pigem 

väike, siis kogu grupi toitmiseks kulub rohkem kalu, kui nad tahaksid, sest lihasaagis mitme 

väikese kala peale tuleb väiksem, kui ühe suure oma. Ka optimeeriks see kalade töötlemise 

kiirust. Et klient rahul oleks, peaks turismiettevõte looma võimaluse valida kala suurust ja et 

turismiettevõtja rahul oleks, peaks kalakasvataja pakkuma võimalust valida ja kala hind peaks 

olema vastuvõetav turismipakkujale. Kuna väikesed tellijad ei saa alati neile vajalikku väikest 

kogust osta, siis oleks võimalik lahendus ühistellimus. 

 

Kui külastaja tahab minna välja kala sööma, mis valmistatakse talle värskelt, ja nautida 

sealjuures ka looduskaunist kohta ja ta on nõus selle eest ka maksma, siis peavad kalad 

kindlasti olema terved ja loomuliku välimusega ning kala suurus ja hind peaksid olema 

suurele tarbijagrupile vastuvõetavad. Ettevõtjatele on oluline see, mis on oluline klientidele ja 

ettevõtjatelt küsitigi, mis on nende jaoks kõige olulisem tähtsuse järjekorras. Võimalik oli 

valida viie variandi vahel (joonis 6): kasvanduse kaugus, kala kg hind, kala kaubanduslik 

välimus, kala suurus, haiguste puudumine; lisaks variant: muu. Ettevõtjad nimetasid tähtsuse 

järjekorras nende jaoks kolm kõige olulisemat faktorit. 

 

Kõige olulisem on ettevõtjatele haiguste puudumine, seda nimetati tähtsuselt esimese 

faktorina 11 korral.  Kuuele vastajale on esmaselt tähtis kala kg hind ja kolmele vastajale kala 

suurus. Tähtsuselt teine on peamiselt kala kaubanduslik välimus (kaheksa vastajat), kala 

suurus (viis vastajat) ja haiguste puudumine (neli vastajat). Kolmanda olulise faktorina toodi 

peamiselt välja kala suurust (kaheksal korral), kaubanduslikku välimust (viiel korral) ja kala 

kg hinda (viiel korral). Vähemoluliseks peetakse kasvanduse kaugust, sest enamasti on 

kasvandused niikuinii kaugel, kuid ettevõtetele, kellele on kasvandus ligidal, on see oluline. 

Kui kord on kasvandusest haige või mittekaubandusliku välimusega kala sisse toodud, siis 

sellest kasvandusest pigem enam kala ei tellita. 

 



 

 
Joonis 6. Olulised faktorid kala sisseostmisel 

 

Ettevõtjatel paluti nimetada tähtsuse järjekorras (esimene, teine või kolmas valik) kuni kolm 

kasvandust, kust eelistatakse kala tellida. Aastaks 2013 on Eesti 18 forellikasvatajast (Eesti 

kalamajandus 2014) selgelt eristunud kolm kasvandust, mis on kalaturismiettevõtjate 

populaarseim esimene valik kala sisseostmisel. Teisest ja kolmandast eelistusest soovitakse 

kala siis, kui esimestes eelistuses ei ole enam sobivat kala saadaval. Kui on kindel 

koostööpartner välja kujunenud, siis teist ja kolmandat eelistust ei märgitud ja kaks ettevõtjat 

ei vastanud küsimusele. 

 

 

2.2.4. Kalade pidamistingimused ja hooldus 

 

Enamuses ettevõtetes on kalade jaoks pinnasetiigid, esineb ka betoonbasseine ning maakivist 

põhja ja äärega tiike; ühel juhul on kalad tehisjärves võrguga eraldatud alal. Uudsema 

lahendusena on üks veekogu loodud liivapõhja ja betooniga ning teine liivapõhja ja 

geomembraaniga. Veekogusid toidavad enamasti jõed või ojad, mitmel juhul ka suuremad 

allikad ning mitut veekogu toidavad lisaks jõele või ojale samal ajal ka pisemad nimetud 

allikad. Paaril ettevõttel on veekogu ainult põhjavee toitel ning paar ettevõtet kasutab 

põhjavett pinnavee temperatuuri ühtlustamiseks. 

 

Umbes veerandis kõigist ettevõtetest toimub hapniku- ja temperatuuriseire igapäevaselt. 

Ülejäänutes mõõdetakse neid näitajaid enamasti siis, kui tuuakse kala sisse või siis, kui 

tundub, et oleks vaja neid näitajaid mõõta. Mitmes ettevõttes, kus kalakäive on suurem, 
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kasutatakse aeraatorit ja vedelat hapnikku ning seda vastavalt vajadusele – kas igapäevaselt 

või aegajalt. Mitme ettevõtte tiigis on hapnikutase looduslikult küllalt hea, selle 

optimeerimiseks piisab õhuhapniku lisamisest vette ja seda ka vastavalt vajadusele.  

 

Veerand ettevõtjatest söödab kalu igapäevaselt ja veerand aegajalt, ülejäänud ei sööda. 

Peamiseks põhjuseks tuuakse seda, et  kui kala ei söödeta, muutub ta  nõrgaks ja 

mitteaktiivseks ning lihakvaliteet alaneb. Ettevõtjad, kes kalu ei sööda, ei näe selleks vajadust, 

kuna sissetoodud partiid püütakse küllalt kiiresti välja. Pooltes veekogudes on sump, pooltes 

ei ole. Sumba olemasolu ja vajadus sõltub veekogu kujust ja sügavusest. Kui veekogu on 

väike või piklik, ei ole nähtud vajadust sumbale. Peamiselt on vaja seda siis, kui kala ei näkka 

ja vaja on kliendile ikkagi kala serveerida. 

 

Vikerforell tunneb ennast kõige paremini temperatuurivahemikus 15-18
o 

C, kuid ta on küllalt 

paindlik keskkonnatingimuste suhtes ja elab oluliselt laiemas temperatuurivahemikus, mis on 

0,5 – 23
o
C, letaalne ülempiir on 26

o
 C. Seega on vikerforell pigem jahedaveeline kui 

külmaveeline kala, samuti eelistab pigem selget kui sogast vett. Vikerforelli kui lõhelase 

hapnikuvajadus on suur. Vee optimaalne  hapnikusisaldus on 9-10, tootmiseks sobilik 

alampiir on 7, letaalne 2 mg/l (Paaver et al 2006). Oluline alustala kalaturismi edukaks 

pakkumiseks on kalaliigile sobiv stabiilne veekogu (Kalaturism 2016). Jõeveetoiteliste 

veekogude suurimaks miinuseks on talvel liiga madal ja suvel liiga kõrge temperatuur ja 

järsud temperatuurimuutused, allikavee miinuseks on hapnikuvähesus (Paaver et al 2006).  

Kõige optimaalsemad on pidamiskulud juhul, kui veekogu tingimused ilma välise mõjutuseta 

on optimaalsed vikerforellile. Kui see aga päris nii ei ole, on neid võimalik parandada näiteks 

õhuhapniku või põhjavee lisamisega vastavalt vajadusele. Ettevõtted, mis on jäänud püsima, 

on loonud vikerforelli eluks sobilikud keskkonnatingimused.  Külastajatele meeldib püüda 

veekogust, kus on kalu selgelt näha, kala kindlasti näkkab ja mille äärest on mugav püüda 

jalgu märjaks tegemata. 

 

 

 



 

2.2.5. Võimalikud probleemid 

 

Kõigist vastanutest kaks väitsid, et neil ei ole viimase paari aasta jooksul kalade suremust 

esinenud. Ettevõtetes, kus on esinenud suremust, juhtub seda peamiselt transpordijärgselt ja 

tavaliselt sureb paar kala peale transportimist. Seda peetakse loomulikuks, sest tegemist on 

elusolenditega. Esinenud on ka suremust, mis ei ole seotud transpordiga, kuid oluliselt 

vähemates ettevõtetes. Siinkohal räägitakse paarist kalast hooaja jooksul, mida peetakse 

normaalseks. Põhjusena on välja toodud liigset palavust, valesid püügivõtteid ja tiigipuhastuse 

järgset suremust. Lisaks on viiel korral välja toodud erijuhtumid, mil korraga on surnud suur 

kogus kala. Kolmel korral esines suur suremus transpordijärgselt, ühel korral suri omaniku 

sõnul suur kogus seetõttu, et asustustihedus oli liiga suur ja ühel suure suremuse põhjuseks oli 

läbikülmunud tiik. 

 

On mitmeid faktoreid, mis koos või ühekaupa tekitavad stressi ja mõjutavad suurel määral 

kalade füsioloogiat, need on: mittesobiv veetemperatuur, liiga kiire veetemperatuuri muutus, 

liiga hägune vesi, ebasobiv vee soolsus, liiga kõrge või liiga madal vee hapnikusisaldus, 

kalade omavaheline käitumine, toidu kättesaadavus jt. Kui stress on pikaajaline, siis see 

kurnab kala ja raskemal juhul võib kala surra (Tuvikene 2014). Kalaturismiettevõtetes võib 

kalade heaolu kahjustada ja stressi põhjustada ka liiga suur asustustihedus, röövloomade 

ligipääs tiigile ja kaladele, oskamatul kalapüügiga kalade vigastamine, kalade näljutamisega 

sabade hammustamise ja kannibalismi põhjustamine ning oskamatu tapmine ehk mittekohene 

ja ebeefektiivne tapmine (Kalakasvandus 2016). Külastajatele võib kalade probleemkäitumine 

olla põnev vaatemäng, kuid tegelikult on see kalade heaoluprobleemi näitaja. 

 

Igasugune kalade käitlemine häirib neid ja tekitab stressi, vahel ka vigastusi. Kaubakala 

suurimaks stressiallikaks on transport. Kalade ellujäämus käitlemisel sõltub selle 

nõuetekohasest tegemisest. Liiga suur tihedus transpordinõus võib väljenduda kalade 

suurenenud agressiivsuses, küll aga on stressi tekkel suurem osa kalade käitlemisel kui 

tihedusel. Kui stress on põhjustatud vaid käitlemisest, siis kalad taastuvad peale transporti 1-3 

h jooksul. Stressist, mis on põhjustatud vee kvaliteedi halvenemisest, taastuvad kalad 

halvemini. Füsioloogiliselt väljendub kalade stress limaerituse suurenemises ja värvuse 

heledaks muutumises Stressi maandamiseks lisatakse transpordivette keedusoola lahust. 

Transporditavad kalad peavad olema terved ja 2-3 päeva söötmata, et ekskremendid vette ei 



 

satuks, sest siis vesi reostuks ja kalade hapnikutarve suureneks. Transpordi jooksul ei tohi 

veetemperatuuri kõikumine ületada 2-3
o
 C.  

 

Transpordinõu veetemperatuuri peab ühtlustama asustusveekogu omaga juba kasvanduses. 

Temperatuur ei tohi olla üle 5
o
 C madalam, sest  juba 8-9

o
 C võrra külmem vesi tekitab 

kaladel stressi. Samuti ei tohi temperatuur olla rohkem kui 3
o
 C võrra kõrgem, sest juba 4-5

o
 

C võrra kõrgem temperatuur põhjustab olulise suremuse. Kalad, kes on hapnikupuuduses, 

tõusevad veepinnale õhku neelama ja muutuvad uimaseks (joonis 7) (Paaver et al 2006). 

 

 

Joonis 7. Õhku ahmivad kalad vahetult peale transporti (autor T. Tobreluts)  

 

Kalade stressikäitumine peale vettelaskmist väljendub kaootilises ujumises (joonis 8). Kui 

transpordiahel on algusest lõpuni õige olnud, siis kalad taastuvad ruttu ja hakkavad ujuma 

ringikujuliselt (joonis 8). Kui transportimisel ja vettelaskmisel on kaladele liigset stressi 

tekitatud, siis võtab taastumine oluliselt kauem aega ja kalad hakkavad ringikujuliselt ujuma 

paari päeva möödudes. 

 



 

  

Joonis 8. Kalade ujumine peale transporti ja peale taastumist (autor T. Tobreluts) 

 

1/3 vastanute sõnul on esinenud kalade maitseprobleeme, mis on alguse saanud kala tootnud 

kasvandusest. Peamiselt on esinenud nö mudamaitset. Mudamaitset põhjustab geosmiin ja 2-

metüülisoborneool, mis eritub vette  sinivetikate, bakterite või kiirikseente vohamisel 

toitainete-rikkas kalakasvanduse vees (Paaver et al 2006).  See kaob, kui kalad on umbes 

nädal aega olnud ettevõtte enda puhtas veekogus. Mitmed ettevõtjad on kalade sisseostmisel 

seadnud eeltingimuse, et kalad peavad kasvanduses enne transporti olema „eelloputustiigis“, 

et n-ö mudamaitse kaoks. On mainitud ka „söödamaitse“ probleemi, kuid see kaob, kui kalu 

ei söödeta teatud aja jooksul enne püüdmistiiki transportimist. Samuti ei taheta kala, millel on 

mari sees, kuna sellisel juhul on liha heledam ja kvaliteet madalam (joonis 9). 

 

  

Joonis 9. Marjaga kala (autor T. Tobreluts) ja marjaga kala filee värvuse erinevus 

tavapärasest (autor E. Tammekivi) 

 

Omadused, mida analüüsitakse kala kvaliteediuuringutes peamiselt värskuse kui kvaliteetsuse 

näitamiseks (nt. niiskusesisaldus, pH, veehoidmisvõime, tekstuuri tugevus jt) (Vesiviljeluse 

kvaliteediuuring... 2010), ei ole olulised kalaturismiettevõtete kalade puhul, sest kala 



 

töötlemiseks ja maitsestamiseks peale kala tapmist ja enne ahju jõudmist kulub maksimaalselt 

viis minutit (kui ei ole järjekorda), mis tähendab, et tegemist on ülimalt värske toorainega. 

Kalaturismiettevõttes on kalaliha kvaliteedi tagajaks kala heaolu tema eluea jooksul ja 

kvaliteetne kiire valutu tapmisprotsess (mida on oluline jälgida ka siis, kui kala uimastab 

klient ise). Kui see aga nii ei ole, siis see kajastub ka filee välimuses (joonis 10). 

 

  

Joonis 10. Kvaliteetne filee ja uimastamisel väärkoheldud kala filee (autor T. Tobreluts) 

 

Valesti vaktsineerimisest tekib verevalum ja stressist nt sidekoestumine (joonis 11) 

(Tammekivi 2014). See kahjustab filee kaubanduslikku välimust ja liha üldist kvaliteeti ja 

klient sellist kala kindlasti ei taha. 

  

Joonis 11. Verevalum vaktsineerimisest ja sidekoestumine stressist (autor E. Tammekivi ja T. 

Tobreluts) 

 

Kui on hea kokk, siis klient maitseprobleeme ei tuvasta, kuid eelkõige on oluline tooraine 

kvaliteet. Kliendi jaoks on oluline, et ta saab endapoolt välja käidud raha eest vastu hea 



 

toiduelamuse looduskaunis kohas. Ettevõtja jaoks on oluline kalade heaolu ja klientide 

rahulolu ühildamine. 

 

 

2.2.6. Kalakäive ja väljamüügihind 

 

Ettevõtjatelt küsiti 2012. a kolme suvekuu umbkaudset kalakäivet (vikerforell). Poolte 

ettevõtete kalakäive juuni algusest augusti lõpuni oli kuni 1000 kg (joonis 12), vähem kui 

pooltel ettevõtetel läheb keskmiselt hästi ja kahel ettevõttel on teistest suurem käive. Üks 

ettevõte ei avaldanud kalakäivet. Tuura ja karpkala käibe täpseid numbreid ei avaldatud, kuid 

need on oluliselt väiksemad kui vikerforelli puhul. 2/3 ettevõtete omanike hinnangul läheb 

2013. aastal paremini kui 2012. aastal, ühel ettevõttel halvemini ja ülejäänud ettevõtetel sama 

hästi.  

 

 
Joonis 12. Kalakäive juuni algusest augusti lõpuni aastal 2012 

 

Kalakäive on otseses seoses külastajate arvuga. Vähem kui 50 külastajaga nädalas ettevõtteid 

on kõige rohkem ja alla 1000 kg suvise kalakäibega ettevõtteid on kõige rohkem. See näitab, 

et kalaturism vesiviljelusharuna on hääbumas, kuid seda on võimalik takistada edendades 

Eestimaise värske kala propageerimist. 

Kala hinda arvestatakse eluskaalus ja mitmetes ettevõtetes maksab töötlemine ja 

maitsestamine veel lisaks, kuid enamus ettevõtetes töötlemine ja maitsestamine hinda ei tõsta. 
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Võrreldud on hindu, mille maksmise tulemusena jõuab kliendi lauale kohapeal valmistatud ja 

kõige odavamalt maitsestatud kala. 2012. a oli Eesti keskmine hind 13,09 €/kg (joonis 13). 

Harjumaal on kala hind tavaliselt kõrgem kui mujal Eestis, kuid see pole reegel. 2012. a 

keskmine oli 14,58 €/kg. Eesti keskmine hind ilma Harjumaata oli 12,56 €/kg. 2013. a oli 

keskmine kala hind kalaturismiettevõtetes kõrgem, kui 2012. a, kuid see ei tähenda, et kõik 

ettevõtted oleks hinda tõstnud. Aastal 2013 on kala keskmine hind kalaturismiettevõtetes 

13,56 €/kg, ilma Harjumaata on keskmine 13,09 €/kg ja Harjumaa keskmine hind on 14,71 

€/kg. Kõige odavam hind aastal 2013 oli 11 €/kg ja kõige kallim 16 €/kg. Aastal 2016 oli 

kogu Eesti kalaturismiettevõtete keskmine vikerforelli kilohind 14,67 €, Harjumaa keskmine 

15,92€ ja Eesti keskmine ilma Harjumaata 14,15€.  

Tuura hinnad on väga erinevad ja jäävad aastal 2013 vahemikku 15-25 €/kg, samal aastal on 

karpkala hind vahemikus 8-12 €/kg. 

 

 
Joonis 13. Vikerforelli väljamüügihind erinevatel aastatel 

 

Harjumaa keskmine kala kilogrammihind kalaturismiettevõtetes on oluliselt kõrgem kui 

ülejäänud Eesti keskmine hind. Kuigi on ettevõtteid, kes oma hindu pole mitu aastat tõstnud, 

on üldine hinnatendents iga-aastaselt tõusev.  

Kui võrrelda forelli hinda naabermaade kalaturismiettevõtetega, siis näiteks kahe kilone kala 

koos valmistamisega maksab Läti ettevõttes Sillakas 14€ (Prices and services 2016) ja Soome 

ettevõttes Fish & Fun 45€ (Trout pond 2016). Eestis maksaks see keskmiselt ca 29€. Kõige 

rohkem välisturiste tuleb Eestisse Soomest ja Eesti turismiarengukava üheks eesmärgiks on 

suurendada soomlaste korduvkülastuste arvu (Eesti riiklik turismiarengukava... 2013). 
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Tervise- ja loodusturismi valdkonna tõmbenumbriks sobiks Eesti put and take kalastus hästi ja 

suureks plussiks oma ka odavam hind. 

 

 

2.2.7. Kalaturismi vormid 

 

Kuna Eestis puudub sobiv tõlge „put and take“ fishing inglise keelsele terminile, küsiti 

ettevõtjatelt, kuidas nemad nimetaksid taolist turismivormi. Vastuseid on rohkem kui 

ettevõtjaid, sest mitme ettevõtja arvates sobib mitu nimetust. Viis vastanut võtaksid 

kasutusele inglispärase väljendi „put-and-take turism“ ja samapaljud väljendi 

„õngitsemisturism“. Üheksa vastaja arvates on kõige sobilikum väljend „tiigiturism“, sest 

peamiselt kalu tiigist püütaksegi. „Kalataluturismi“ väljendit pooldatakse neljal korral, sest 

turismivorm sarnaneb üldisele taluturismile Eestis. Välja pakuti ka kolm muud varianti: 

adrenaliiniturism, terviseturism ja tiigi õngitsemisturism.  

 

Inglise keelne termin Recreational fishing koondab endas kõiki mitteärilisi kalapüüke (Ditton 

2008), eestikeelne tõlge on sellele virgestuskalastus (Recreational fishing 2016). Eestlaste 

seas see tõlge käibel ei ole, vaid nimetatakse Eestis kõiki mitteärilisi kalapüüke avalikel 

veekogudel kalandus- ja kalastusturismiks. Kalaturismiks peetakse ekslikult vaid 

erasektorit, mille esindajad ostavad oma tiikidesse sisse kasvanduses kasvatatud kala ja 

müüvad selle kasumi eesmärgiga andes kalale lisandväärtuse püüdmise ja küpsetamise näol. 

Seda sektorit nimetatakse ka Put and take kalaturismiks, kuid ka see on ekslik. 

Rekreatsioon on puhkamine, lõdvestumine ja meelelahutamine looduses, mida tehakse 

töövõime taastamise eesmärgil (Vikipeedia 2013). 

Kalaturism on üldine mõiste, mis tähendab traditsioonilise kalapüügi korraldatud vorm 

(Loodusturism 2014) ja see jaguneb äriliseks ja mitteäriliseks kalaturismiks.  

Kalaturist – isik, kes väljub oma igapäevakeskkonnast kalapüüdmise kui vabaaja veetmise 

eesmärgiga (Borch et al. 2008). 



 

Put and take e. „pane ja võta“ tähendab kalanduse valdkonnas veekogude varustamist 

kaladega, et need kalaturistide poolt välja püütaks (Put and... 2016). See jaguneb omakorda 

kolmeks: 

 Taasasustamine – 0+, 1 või 1+ vanuses kalad asustatakse avalikku veekogusse, mis 

vähemalt mõõduliseks saades püütakse välja eelistatult harrastuskalastajate poolt. 

 Put and take järved – hooajal alguses (kevadel) asustatakse püügikõlbliku suurusega 

kasvanduse kalad looduslikku veekokku, mida omatakse või renditakse. Hooaja 

lõpuks (sügiseks) on kalad välja püütud kalaturistide poolt. 

 Put and take tiigid - hooaja algusest hooaja lõpuni asustatakse tiiki korduvalt 

püügikõlbliku suurusega kasvanduse kalad, Eestis on peamiseks liigiks vikerforell.  

Eestis jaguneb kalaturism kaheks: kalandusturism ja tiigiturism. 

 

 

2.2.8. Toetused ja arenguvõimalused 

 

24st ettevõttest üheksa on saanud riigilt või Euroopa Liidult toetusi, peamiselt on saadud 

investeeringutoetust SAPARD programmist meede 3 raames (maapiirkondade alternatiivse 

majandusliku tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks). Euroopa Kalandusfondi Eesti 

rakenduskava raames on samuti saadud toetust: meede 2.1 (vesiviljeluse investeeringutoetus) 

ja meede 4.1.1 (kalanduspiirkondade säästev areng) raames. Lisaks on saadud 

investeeringutoetust Tartumaa Arendusseltsilt ja Eesti Töötukassalt. Investeeringutoetust ei 

ole saanud 15 ettevõtet. Toetusi küsitakse vähe, sest nende saamisesse enamus ettevõtjaid 

väga ei usu. 

 

Ettevõtjad andsid hinnangu kasvandustele, kellega tehti koostööd 2013. aasta suvel (joonis 

14). Vaid üks ettevõtja hindas koostööd väga halvaks (väike tellija), ülejäänud hindasid 

koostööd heaks või väga heaks, millegipärast ka need ettevõtjad, kes ei saa neile sobivat 

kalakogust tellida.  

 



 

 

Joonis 14. Ettevõtete hinnangud kalakasvandustele 

 

Kõik ettevõtted kavatsevad edaspidi sama kalaliiki pakkuda, sest loodud tingimused sobivad 

vikerforellile hästi. Kaugemas tulevikus sooviksid mitmed ettevõtjad pakkuda lisaks 

vikerforellile ka n-ö valgeid liike (nt koha, ahven). Üks ettevõtja mõtleb tulevikus 

järveturismi pakkumisele ja mitmed ettevõtted jätkavad küll sama liigi pakkumisega, kuid 

plaanivad laieneda või pikendada hooaega aastaringseks. Inimesed, kes harrastavad put and 

take kalastamist, võiksid rohkem omada teadmisi ja oskusi kalapüügi kohta. Ettevõtted, kes 

on väiksed tellijad, kurdavad, et ei saa kasvandustest sobivat kalakogust tellida, kuna 

kasvanduste jaoks on see liiga väike, ja loodavad, et nendega tulevikus rohkem arvestatakse. 

Peetakse oluliseks, et suurematesse massidesse jõuaks arusaamine, et kalaturismiettevõtetes 

pakutav kala ei ole kallis, vaid mõistliku hinnaga, lisaks eriti värske ja tervislik. Put and take 

tüüpi kalaturismi võiks populariseerida mitmetes meediakanalites, et eestlased tarbiksid 

rohkem Eestimaist kala ja et oleks rohkem kalaturiste nii kodumaalt kui välismaalt. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade kalaturismi sektorist Eestis ja 

naabermaades ning määratleda valdkonnaga seonduvad mõisted, kaardistada put and take 

kalaturismiteenusega tegelevad ettevõtted Eestis ja hinnata nende hooajalist tegevust, 

külastajate huvi, koostööd partneritega, kalade pidamistingimusi ja turustamist, toodete 

kvaliteeti ja ettevõtete tulevikuperspektiive. Uurimustöö raames viidi läbi intervjuud 25-st 

küsimusest koosnev ankeetküsitlus 24 ettevõttega. Küsimused olid jaotatud kaheks blokiks, 

millest esimese bloki moodustasid ettevõtte üldandmed ja turismiteenuse pool ning teise 

pidamistingimused, asustusmaterjal ja selle kvaliteet.  

Eesti ja naabermaade Rootsi, Soome ning Läti loodusturismi suur osatähtsus on kalaturismil. 

Kalaturismi mõisted on riigiti erinevad ja neid ei saa üheselt üle kanda eesti keelde. Eestis 

puudub sobiv eestikeelne nimetus put and take tüüpi kalaturismile ja selle sektori ettevõtjad 

nimetaksid enda poolt pakutava turismivormi tiigiturismiks. Ülevaade naaberriikide 

kalaturismist aitab mõista Eesti tugevusi ja arenguvõimalusi antud sektoris, et Eesti oleks 

tulevikus paremini nähtav rahvusvahelisel kalaturismikaardil. Tugevuseks on nt lihtne 

harrastuspüügiõiguse hankimine, suurem osakaal võiks olla koguperekalatusel ja 

jätkusuutliku kalastuse propageerimisel, millega on juba algust teinud Eesti Kalastajate Selts. 

Populaarseim put and take kala Eestis ja naabermaades on vikerforell.  Rootsis on populaarne 

ka paalia. Lätis on lisaks vikerforellile võimalik püüda ka karpkala, tuura, säga, valgeamuuri 

või angerjat. Mitmed Eesti ettevõtjad kavatsevad tulevikus pakkuda ka muid kalaliike peale 

vikerforelli. Praegu on üksikutes ettevõtetes lisaks võimalik püüda karpkala ja tuura. 

Ettevõtjad loodavad, et eestlased tarbivad tulevikus rohkem kodumaist värskeimat kala 

tiigiturismiettevõtetes.  

Put and take turismiteenust pakkuvad ettevõtted Eestis on avatud peamiselt hooajaliselt. 

Ettevõtted piirkonniti on väga erineva suuruse ja külastajate arvuga. Perioodil 2007 kuni 2016 

on kalaturismi pakkujate arv olnud pidevas langustrendis. 2007 a oli pakkujaid 100, aastaks 

2016 on neid alles jäänud 21. Säilinud on need ettevõtted, mille Eesti inimesed on hästi 

omaks võtnud. Negatiivse tendentsi peatamiseks ja vastupidiseks muutmiseks on tarvis seda 

turismivormi rohkem propageerida kui tervislikku vabaaja veetmise võimalust.  Alustama 

peaks vananenud info uuendamise ja korrastamisega nii turismiinfokeskustes, -portaalides kui 



 

ka ametlikes allikates. Naabermaade eeskujul võiks Eestil olla veebileht, kuhu on koondatud 

erinevad kalaturismivõimalused.  

Külastajate huvi suurendamiseks on oluline tagada pakutava teenuse sh kala kvaliteet. 

Külastaja tahab looduskaunis kohas saada head toiduelamust. Kuna klientuur on väga erinev, 

siis soovitakse erineva suurusega kalu. Paljud ettevõtted suudavad pakkuda kliendi 

nõudmisele vastavat kala. Alati see nii ei ole ja ettevõtjad sooviksid rohkem valida, millist 

kala kasvandusest tellida saab. Lihakvaliteedi üks olulisi alustalasid on kalade heaolu nende 

eluea jooksul. Kõikides kalaturismiettevõtetes on vikerforellile vajalikud 

keskkonnatingimused tagatud ideaalse veekogu valiku näol või siis optimeerides olemasoleva 

veekogu tingimusi lisahapnikuga või puurkaevu veega. Kalakasvanduste koostööga oldi hästi 

või väga hästi rahul ja vikerforelli kasvatajatest on välja kujunenud kolm kasvandust, kellega 

kõige rohkem koostööd tehti. 

2013. aasta suvele eelnenud paari hooaja jooksul ei ole ettevõtetes esinenud kalade suremust. 

Varasemalt on suremust esinenud peamiselt transpordijärgselt, kuid paari kala suremist 

hooaja jooksul ei peeta suureks probleemiks. Samas on olnud juhtumeid, kui on surnud suur 

kogus korraga: transpordijärgselt, liigse asustustiheduse ja läbikülmunud tiigi tõttu. On 

esinenud ka kala kvaliteediprobleeme, kuid seda on võimalik ära hoida tagades kaladele head 

keskkonnatingimused. Käesolev töö näitab vajadust tiigiturismi kalade kvaliteediuuringute 

järele, et hinnata kalade keskkonnatingimuste, stressi, tapmise, töötlemise ja küpsetamise 

mõjusid liha kvaliteedile. 

2013. aastal on Eesti kalaturismiettevõttes keskmine kilohind 13,56€, aastal 2016 juba 14,67€. 

Lätiga võrreldes on hind kallim ja Soomega võrreldes odavam. Kuna Eesti on Soome turistide 

jaoks populaarne sihtriik, siis võiks koostöös turismikorraldajatega put and take 

kalaturismiteenust rohkem soomlaste pakettreisidesse planeerida.  
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SUMMARY 

 

The aim of this master thesis is to give an overview of the fishing tourism in Estonia and in 

neighbouring countries and define terms that are connected to this area; to map all the 

companies in Estonia that deal in the” put and take” fishing tourism and evaluate their 

seasonal activities, interest of visitors, collaboration with partners, conditions provided for 

fish by the company, marketing and quality of the fish and the future perspectives of the 

companies. Interviews were held with 24 companies based on questionnaire of 25 questions. 

Questions were divided into two sections. The first section was about the company’s general 

information. The second section was about the conditions provided for the fish by the 

company and the quality of the meat. 

Fish tourism has a huge importance in the nature tourism in Estonia and in its neighbouring 

countries Sweden, Finland and Latvia. The terms connected to the fish tourism vary a lot in 

different countries and these terms can’t be carried over to Estonian unambiguously. In 

Estonia there is no suitable definition yet for the “put and take” fishing and companies of this 

sector would like to call it a “pond tourism”. The overview of the fishing tourism in the 

neighbouring countries will give the better understanding of the activities and development 

options in this are so that Estonia could be more visible in the international map of fish 

tourism. One of Estonia’s strengths is easy acquiring of the fishing licence. At the same time 

the promotion of the family-fishing and sustainable fishing could be of high importance and 

actions for that have been set into motion by Estonian Recreational Fishing Association. Most 

popular „put and take“ fish species in Estonia and in its neighbouring countries is a rainbow 

trout. In Sweden arctic charr is also popular. In Latvia one can also fish carp, sturgeon, 

catfish, grass carp or eel. Several companies try to offer other fish besides trout in the future. 

Currently, in few companies is possible to catch a carp and sturgeon. The hope is that 

Estonians would consume more fish grew in Estonian commercial fishing companies. 

Companies offering the “put and take” fishing in Estonia are mostly open seasonally. 

Depending on the region, the companies differ in size and numbers of visitors. During the 

period of 2007 till 2016, a lot of “put and take” fishing companies have gone out of business. 

In 2007 there were 100 companies and by the year 2016 there are only 21 companies left. 

Only those companies that have been very popular among Estonians, have remained. To stop 

the negative tendency and even change it to positive, it is important to promote “put and take” 



 

fishing as healthy recreational activity. It can be started with renewing and re-ordering the old 

information in tourist information centres, tourism websites as well as in official materials. 

Taking the neighbouring countries as an example, Estonia as well could have a website which 

could centralize the information regarding the fishing tourism. 

To increase the interest of the visitors it is important to provide the good quality of the 

service. Visitors would like to have a good food experience in a beautiful natural place. 

Interest f visitors in the size of the fish varies a lot. Fish farms can now provide the fish on 

size the visitors require. The tendency is not the same in different companies and companies 

would like to choose more between the fish visitors can order from. The quality of meat is 

based a lot on the welfare of the fish during its lifetime. All the “put and take” fishing 

companies have provided necessary and sufficient environmental conditions with ideal ponds 

or by optimizing the conditions in the ponds with additional oxygen or with the water from 

the drilled well. The level of collaboration between enterprises were stated as good or very 

good and among all the fish farms cultivating trout, there were three that were the most 

popular partners. 

The mortality has not occurred in few seasons before year 2013. In the previous years the 

mortality has occurred mostly after the transportation of the fish, but the death of a few fish is 

not considered a huge problem. Nevertheless, there have been cases where a lot of fish has 

died together at once. There have been some quality problems as well but it can be prevented 

by providing better environmental conditions for the fish. As the freshly caught fish is fresh 

by its nature, then the quality research in fishing tourism should concentrate on the quality of 

meat affected by the environmental conditions, stress, killing, processing and cooking.  

In 2013 the average price of the 1 kilogram of fish in Estonia was 13.56 €, in 2016 it was 

already 14.67 €. Compared to Latvia the rate is higher in Estonia but compared to Finland it is 

cheaper. Estonia is a popular destination for Finnish tourists and therefore in collaboration 

with tourist agencies it could be good to plan more put and take fish tourism services into 

different travel packages. 

  



 

LISAD 

Lisa 1. Kalaturismialane küsimustik 

 

ÜLDANDMED JA TURISM 

 

1. Ettevõtte nimi, aadress, kontaktisik, tel nr, koduleht 

 

2. Mis aastal alustasite kalaturismi teenuse pakkumisega? (märkige aastarv) ..... 

a. 

3. Kui palju on ettevõttes töötajaid? mehi ....., naisi ..... 

4. Kas ettevõtja on õppinud kalakasvatust ja/või turismi? 

.....JAH, kalakasvatust 

.....JAH, turismi 

.....EI 

5. Kas kalaturism on teie ettevõttes... 

.....kalakasvatusele kõrvaltegevus 

.....peamine tegevus 

.....muu turismiteenuse kõrvaltegevus 

6. Millal olete tavaliselt külastajatele avatud? 

.....aastaringselt 

.....hooajaliselt: 

Hooaja algus - .....   hooaja lõpp - ..... 

Märkige nädalapäevad, mil avatud olete .....E, .....T, .....K, .....N, .....R, .....L, .....P 

7. Kas teete koostööd teiste ettevõtetega? (nt. reisikorraldajatega, teiste 

turismiettevõtetega vm) 

.....JAH 

.....EI 

Kui vastasite JAH, siis millist koostööd teete? 

 

 

 

 



 

 

8. Kui palju on keskmiselt külastajaid nädalas? 

.....1 – 50 

.....51 – 100 

.....101 – 200 

.....201 – 500 

.....üle 500 

9. Kuidas nimetaksite teie poolt pakutavat kalaturismi vormi? 

.....“put and take“ turism 

.....tiigiturism 

.....kalataluturism 

.....õngitsemisturism 

.....muu (nimetage)..... 

10. Milliseid toetusi olete saanud riigilt või Euroopa Liidult? 

.....Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1.1) 

.....Maapiirkondade alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise 

investeerimistoetus (SAPARD meede 3) 

.....Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 

.....muu (nimetage)..... 

 

 

II VEEKOGU JA KALAD 

 

1. Millises veekogu tüübis kalu peate? 

.....pinnasetiik   .....+sump 

.....maakivist põhjaga tiik .....+sump 

.....betoonbassein  .....+sump 

….muu (nimetage)…. 

2. Millist veeallikat kasutate? 

.....pinnavesi (nimetage jõgi/oja) .... 

.....allikavesi (nimetage allikas) .... 

.....põhjavesi 

 

 



 

 

3. Kuidas toimub kalade/keskkonna hooldus? 

.....hapnikuseire    .....aegajalt, .....igapäevaselt 

.....temperatuuriseire    .....aegajalt, .....igapäevaselt 

......lisahapnik      .....aegajalt, .....igapäevaselt 

.....söötmine     .....aegajalt, .....igapäevaselt 

....ei toimu 

4. Milliseid liike on külastajatel võimalik püüda?  

.....vikerforell 

.....karpkala 

.....tuur 

.....angerjas 

.....vähk  

.....muu (nimetage).... 

5. Millistest kalakasvandustest peamiselt kalu sisse ostate? (nimetage tähtsuse 

järjekorras kuni 3 kasvandust)  

 

6. Mis on kalade sisseostmisel Teie jaoks oluline? (nimetage tähtsuse järjekorras 

3 faktorit) 

.....kasvanduse kaugus 

.....kala kg hind 

.....kala kaubanduslik välimus 

.....kala suurus 

.....haiguste puudumine 

.....muu (nimetage)..... 

7. Kui palju toote suve jooksul kalu sisse ? (juuni-august)  .......... kg  

  

8. Kui suured on turustatavad kalad?  

.....kuni 1,8 kg 

.....üle 1,8 kg  

.....kuidas kunagi 

9. Kas tarbijatel on kalade suuruse osas eelistusi ? 

.....JAH 

.....EI 



 

 

Kui vastasite JAH, siis kui suuri pigem soovitakse ? 

.....kuni 1,8 kg 

.....üle 1,8 kg 

Kas sissetoomisel on kalade suurust võimalik valida ? 

.....JAH 

.....EI 

.....kuidas kunagi 

10. Milline on väljamüügihind olnud erinevatel aastatel? 

Liik: .................. 

2008a ........ kr/kg 

2010a ........ kr/kg  

2012a ........ €/kg 

2013a ........ €/kg 

Liik: .................. 

2008a ........ kr/kg 

2010a ........ kr/kg  

2012a ........ €/kg 

2013a ........ €/kg 

Liik: .................. 

2008a ........ kr/kg 

2010a ........ kr/kg  

2012a ........ €/kg 

2013a..........€/kg



 

11. Kas kaladel esineb maitseprobleeme? 

.....JAH 

.....EI 

Kui vastasite JAH, siis millised ja kuidas need kõrvaldate? 

 

12. Kas esineb kalade suremust? 

.....JAH 

.....EI 

Kui vastasite JAH, siis kui palju esineb transpordijärgselt ja kui palju hooaja jooksul 

kokku?  

.....transpordijärgselt (märkige umbkaudne kaal) .....kg 

.....hooaja jooksul kokku (märkige umbkaudne kaal) .....kg 

.....haiguspuhangu järgselt (ERIJUHTUM) .....kg 

13. Kas kavatsete tulevikus sama kalaliiki(liike) turustada?  

.....JAH 

.....EI  

Kui vastasite EI, siis millist kalaliiki(liike) kavatsete tulevikus turustada? 

  

14. Mis on teie poolt pakutava kalaturismi teenuse peamised probleemid Eestis?  

 

15. Kuidas hindate koostööd kalakasvatusettevõtetega 5-palli skaalal? 

.....5 väga hea 

.....4 hea 

.....3 rahuldav 

.....2 halb 

.....1 väga halb 
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