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Kalandus Eestis 

1. Sissejuhatus 
 
Kalandus moodustab Eesti sisemajanduse kogutoodangust üksnes 0,3%. Kuid sellele ja 
väikestele ressurssidele vaatamata omab kalandus olulist rolli rannikualadel, kus puuduvad 
alternatiivsed majandustegevused, ning eriti saartel. Kalandus annab ligikaudu 1,3% kogu 
tööhõivest. Kalandusega seotud töökohad on koondunud läänepiirkonna rannikule ja saartele 
ning Soome lahe rannikule. 
 
Eesti kalalaevastikku kuulub 134 üle 12 meetri pikkust laeva ja 861 alla 12 meetri pikkust laeva. 
Üle 24 meetri pikkadest laevadest on 65% vanad, nõukogude ajal ehitatud laevad, mis on vähem 
võimsad kui samasugused Lääne-Euroopas ehitatud laevad. Kõige pikematel laevadel 
eelistatakse kasutada traale, võrke (ankurdatud) ja mõrdu. 
 
Peamisteks püütavateks liikideks on kilu, räim ja krevetid. Räime ja kilusid püütakse Läänemere 
kalalaevadega, nii avamere- kui rannapüügilaevadega, ning krevette üheteistkümne laevaga 
kaugelasuvates vetes. Rannapüügi- ja siseveekogude laevadega püütakse ka mõnesid 
mageveekalade liike. 
 
Nõukogude ajale järgnenud üleminekuperiood avaldas rannapüügile, avamerepüügile ja 
kaugpüügile väga erinevat mõju. Samal ajal kui rannapüügi jaoks algas õitsenguperiood, mis 
suurendas püügikoormust ja kahjustas tõsiselt ressursse, langes Läänemere avamerepüük 
märkimisväärselt ja kaugpüügilaevade arv kahanes tugevalt. Kõnealused mõjud peegeldusid 
töötlevas tööstuses. 
 
Pärast Euroopa Liidu 2004. aasta laienemist reguleeritakse 95% Läänemere vetest ja kalandusest 
määrusega (EÜ) nr 2187/2005. Eestile omistati 3% lubatud kogupüügist (TAC) ja ühenduse 
kvootidest. Kalapüügiõigusi haldab üleantavate individuaalsete kvootide süsteem. Ajavahemikul 
2001–2003 omistati 10% kalapüügiõigustest enampakkumise teel, kuid kalandussektor lükkas 
süsteemi tagasi ja selle kasutamisest loobuti. Olemas on kolm tootjate organisatsiooni. 
 

2. Geograafiline raamistik 
 
Eesti asub Läänemere idakaldal, põhja laiuskraadide 57,3° ja 59,5° ja ida pikkuskraadide 21,5° 
ja 28,1° vahel. Eesti kogupindala on 45 226 km², millest 96% moodustab maismaa. Keskmine 
kõrgus on ainult 50 meetrit ja kõrgeim punkt, Suur Munamägi, kõrgusega 318 meetrit 
merepinnast, asub riigi kaguosas. 
 
Eesti siseveed võimaldavad märkimisväärset kalandustegevust. Eestis on rohkem kui 1400 järve 
ja siseveekogu. Enamik järvi on väiksed; kõige suurem on Peipsi järv kogupindalaga 3555 km². 
Pikimad jõed on Võhandu (162 km), Pärnu (144 km) ja Põltsamaa jõgi (135 km). 
 
Eestit ümbritseb läänes Läänemeri, põhjas Soome laht ja edelas Liivi laht. Soome ja Liivi lahte 
katab talvel sageli jää. Vee soolsus, temperatuur, talvised jäätumisperioodid ja 
keskkonnatingimused varieeruvad Suur- ja Väike-Belti vete ja Põhjalahe vahel tugevasti. 
Ressursside geograafiline paiknemine mõjutab muidugi nende käitumist ja vastupidavust. Eesti 
rannikuvete soolsus on väga madal. Teatavad merekalade liigid, nagu näiteks tursk, ei ole 
suutelised sellise soolsustasemega vees elama ja paljunema. Seevastu võivad teatavad 
mageveekalad taluda Eestile iseloomulikku madala soolsusega rannikuvett. 
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Eesti territoriaalveed ulatuvad kuni 12 meremiili kaugusele. Geograafilist asendit arvesse võttes 
on majandusvööndi piirid kehtestatud kokkuleppel naaberriikidega. Pärast Euroopa Liidu 
laienemist 2004. aastal on 95% Läänemere vetest ühenduse veed. Seetõttu tuli rahvusvahelised 

kalanduslepingud ja Läänemere 
kalandusressursside haldamine 
olulises ulatuses üle vaadata. 
Eesti rannajoone pikkus on 
3794 kilomeetrit ja hõlmab 
1520 saart ja saarekest. 
Tegelikkuses väärivad neist 
saare nimetust 818. Kaks saart 
on piisavalt suured, et 
maakonda moodustada: 
Saaremaa ja Hiiumaa. 
Mõlemad saared asuvad Liivi 
lahe suudmes. Ka Muhumaa ja 
Vormsi on olulised saared. 
Eesti põhjarannik on järskude 
rannakaljudega, läänerannik 
aga liivane. 

 
Halduslikult on Eesti jaotatud 15 maakonnaks, mis on rühmitatud viieks NUTS-III piirkonnaks: 
Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti. NUTS-II piirkondi on ainult 
üks (Eesti). 
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Eesti elanikkonna suurus on 1 315 912 inimest. 63% elanikkonnast on koondunud kolme 
viieteistkümnest maakonnast: Harju, Ida-Viru ja Tartu maakonda. Peamised linnad on Tallinn, 
Kohtla-Järve, Narva, Pärnu ja Tartu. 
 
Suurem osa kalandustegevusest on koondunud põhja- ja läänepiirkonda, Tallinna, Lehtma, 
Nasva ja Pärnu sadamatesse. Narva-Jõesuu, Haapsalu ja Dirhami sadamad on samuti olulise 
tähtsusega. Teised sadamad võtavad vastu üksnes väiksemõõtmelisi aluseid. 
 

NUTS-III Maakond Pealinn Peamised sadamad 
Põhja-Eesti Harju  Tallinn Tallinn 

Hiiu  Kärdla Lehtma 
Lääne  Rakvere Dirhami 
Pärnu  Pärnu  Pärnu  

Lääne-Eesti 

Saare  Kuressaare Nasva 
Järva  Paide   
Lääne-Viru  Haapsalu Haapsalu Kesk-Eesti 
Rapla  Rapla    

Kirde-Eesti Ida-Viru  Jõhvi Narva-Jõesuu 
Jõgeva  Jõgeva    
Põlva  Põlva    
Tartu  Tartu    
Valga  Valga    
Viljandi  Viljandi    

Lõuna-Eesti 

Võru  Võru    
 

3. Kalandustegevuse ülesehituslikud tunnusjooned 
 
Eesti kalandustegevust iseloomustab dünaamiline, kiire majanduskasvu kontekst. Teisalt on 
kalandussektor ja turud teinud läbi kiire ülemineku nõukogudeaegsetelt struktuuridelt. Olenevalt 
kalapüügiviisist toimus üleminek väga erinevalt. 
 

3.1. Majanduskontekst 
 
20. augustil 1991. aastal kuulutas Eesti välja oma iseseisvuse. Seejärel, 1992. aasta juunis võttis 
Eesti rubla asemel kasutusele oma raha, Eesti krooni (EEK). Uus raha oli seotud Saksa margaga, 
kursiks kehtestati 8 krooni marga kohta. Kui Saksamaal võeti kasutusele euro, kehtestati kursiks 
15,6466 krooni euro kohta. Euro kasutuselevõtt on liiga kõrge inflatsiooni tõttu edasi lükkunud. 
SKT langes kuni aastani 1994. Teisalt kannatas Eesti 1999. aastal Venemaa 1998. aasta augusti 
rahanduskriisi tagajärgede all. Sellest hoolimata sai Eesti 1999. aasta novembris WTO liikmeks. 
 
Eesti on üks vähestest riikidest maailmas, kus kohaldatakse ühtset tulumaksumäära. 1994. aastal 
kehtestati ühtne tulumaksumäär 26%, olenemata sissetulekust. 2005. aasta jaanuaris vähendati 
tulumaksumäära 24%ni ja 2006. aasta jaanuaris 23%ni. Ette on nähtud vähendada igal aastal 
tulumaksumäära 1% võrra ja saavutada 2009. aasta jaanuariks tulumaksumäär 20%.  
 
Alates 1. jaanuarist 2000 on ettevõtted vabastatud tulumaksust, kui tulu investeeritakse ettevõtte 
arengusse. Seevastu jaotatav kasum on maksustatud tulumaksumääraga 22%. Kõnealuse 
süsteemi puhul, mis on Euroopa Liidus kapitali vaba liikumisega vastuolus, kohaldatakse ajutist 
erandit, mis lõpeb 2009. aasta jaanuaris. Sellele vaatamata võib Eesti praegu valida ettevõtete 
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suhtes väga madala tulumaksu kohaldamise. Kuid soosivale kontekstile vaatamata piirab madal 
tasuvus kalandustegevustesse investeerimist. 
 
Eesti majandus kasvab kiires tempos tänu infotehnoloogiatesse investeerimisele, Vene nafta 
transiidile Eesti sadamate kaudu ja paljudele Skandinaavia ettevõtetele, kes on toonud oma 
teatavad tootmistegevused üle Eestisse. Eesti SKT on Balti riikide kõrgeim ja tööpuudus oli 
2006. aasta juulis 4,2%, mis on üks Euroopa Liidu madalamaid näitajaid. Kuid kõrge inflatsioon 
(4,5%), negatiivne kaubandusbilanss ja erasektori kõrge võlatase võivad olla majanduse 
ülekuumenemist ennustavateks tundemärkideks.  
 

3.2. Avamerepüük 
 
Eesti kalandussektori ülesehitus ja hiljutine areng tuleneb osaliselt ajastust, mil kalandust haldas 
Nõukogude Liit. Kalandusega tegeleti siis plaanimajanduse raames ja kalapüüki teostasid 
kalurikolhoosid. Pärast iseseisvuse väljakuulutamist saadeti avamerepüügi saaki (peamiselt kilu 
ja räime) edasi Venemaale ja Ukrainasse, samal ajal kui rannapüügikalad leidsid koha Lääne-
Euroopa turgudel. 
 
Nõukogude ajal toimus avamerepüük palju suuremas ulatuses kui praegu, kütus oli odav ja 
energiatarbimine kõrge. Pärast iseseisvuse väljakuulutamist laevastik erastati ja kulud kasvasid. 
Muu hulgas oli vaja laevastikku ajakohastada, et muuta ressursside vähenenud püüki 
tasuvamaks. Kuid kilu ja räime hinnad olid Vene ja Ukraina turul stabiliseerunud. Kõnealune 
olukord vähendas traalerite tasuvust Läänemerel ja püük vähenes. 
 
90ndate aastate keskpaigas hakkas Ida-Euroopa turgude ostujõud kasvama. Eesti töötleva 
tööstuse tegevus hoogustus ja seetõttu kasvas ka nõudlus Läänemere laevade püütud saagi 
järele. Kuid 1998. aasta rahanduskriis Venemaal vähendas nõudlust radikaalselt kuni käesoleva 
sajandi alguseni. Ida-Euroopa turgudele keskendunud töötlevad tööstused pidid tegevuse 
lõpetama. Kaotatud turgudele ei õnnestunud hiljem uuesti siseneda, sest kulud olid kasvanud. 
 

3.3. Rannapüük 
 
Nõukogude ajal olid kalahinnad madalad ja see piiras ressursside intensiivset kasutamist. Eesti 
vete kalavarud olid seetõttu 1980. aastate lõpus piisavalt külluslikud. 
 
Teisalt oli nõukogude ajal rannapüük allutatud piiritsoonis kehtestatud piirangutele, mis piirasid 
kalandustegevust ja rannapüüki harrastavate kalurite arvu. Koostati püügiloa saanud kalurite 
nimekirjad ja kõik laevad pidid asuma piirivalve poolt kontrollitavates kindlaksmääratud 
sadamates. Soome lahel pidid kalurid igaks mereleminekuks loa saama. Sellele kõigele 
vaatamata oli Lääne-Eesti saartel rannapüügi suhtes kehtivaid piiranguid vähem ning pärast 
Nõukogude Liidu lagunemist hoogustus seal kalandustegevus seetõttu kiiremini ja 
kalaressursside ülepüük ilmnes teravamalt. 
 
Pärast iseseisva Eesti Vabariigi tekkimist toimusid kalandustegevuses radikaalsed muutused. 
Kaubanduse liberaliseerimine avas Lääne-Euroopa turud ja teatavate liikide, näiteks ahvena, 
koha ja haugi esimese müügi hinnad kujundati kiiresti uute turgude hinnataseme järgi, samal 
ajal kui kulud olid suhteliselt madalad. Kuna kala hind oli tõusnud, muutus rannapüügi tasuvus 
palju suuremaks, võrreldes muude tegevustega, kus sissetuleku erinevus Lääne-Euroopaga 
võrreldes jäi endiselt väga silmapaistvaks. Kõnealune olukord tõstis kalurite arvu, kes 
investeerisid oma tulu püügivõimsuse suurendamisse. 
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Jõukus ei kestnud aga kaua. Hinnad lakkasid tõusmast ja püügivõimsuste suurendamine 
halvendas märkimisväärselt kalavarude olukorda. Rannapüügi saagid langesid seetõttu 
märkimisväärselt. Teisalt viis majanduse üldine areng kulude kasvuni. 
 
Rannapüügi tasuvus järgis niisiis korrapäratut trajektoori, mis avaldas märkimisväärset mõju 
teatavate kalandusest väga sõltuvate maakondade majanduslikule arengule. Kuid jõukuse 
tagasipöördumist ei ole loota. Esimese müügi hindade tõus on väga ebatõenäoline. Lisaks ei 
suuda kalandustegevuse tasuvus järgida Eesti majanduse kasvutempot. Kui just ei tule ette 
majanduse võimalikust ülekuumenemisest tingitud erakorralisi asjaolusid, siis halveneb 
kalandustegevuse suhteline positsioon Eesti majandustegevuses tervikuna edasi. Kuid osalise 
ajaga kalandustegevus tagab teatud punktini tegevuse säilimise. 
 

4. Tööhõive kalanduse ja akvakultuuri sektoris 
 
EUROSTATi andmetel annab 
kalandussektor 8430 töökohta, mis 
moodustab 1,3% kogu tööhõivest. 
Eesti on tööhõive seisukohalt 
Euroopa Liidus üks kalandusest 
kõige rohkem sõltuvaid riike. 
Kõnealune sõltuvus on suurem riigi 
läänepiirkonnas ja eelkõige saartel. 
 
Merekalapüük on peamine 
tööhõiveallikas, ehkki ka magevee 
kalapüügil on märkimisväärne roll. 
Merekalapüügi puhul annab 91% 
tööhõivest rannapüük ja ülejäänud 
9% avamerepüük.  
 
Nõukogude ajal said kalurid kogu 
oma sissetuleku kalandustegevusest. 
Praegu on olukord arenenud 
sarnaseks teiste Põhjamaade, 
näiteks Rootsi või Soome 

olukorraga. Kõnealustes riikides on kalandustegevus, kaugpüük välja arvatud, peamiselt osalise 
tööajaga tegevus. Eristatakse üksnes „täistööajaga töökohti” ja „ajutisi töökohti”. Ajutised 
töökohad moodustavad 56% kogutööhõivest, 60% tööhõivest on rannapüügi ja 62% magevee 
kalapüügi valdkonnas. Täistööajaga töökohad on iseloomulikud üksnes avamerepüügile ja 
akvakultuurisektorile.  

EESTI. Tööhõive jaotus kalandussektoris  2004

Merekalapüük:
79%

Magevee 
kalapüük:

21% 

Akvakultuur:
1% 

 
1999. aasta kohta ilmneb tööhõivealaste statistikaandmete ridade puudulikkus. Kuni 1998. 
aastani registreeris Eesti 13% kategooriasse „täpsustamata kalapüük”. Lisaks on võimalik, et 
2001. ja 2002. aastal häirisid mõnevõrra statistikat rannapüügi tööhõive alaste andmete 
registreerimisel tehtud metodoloogilised muudatused. 
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Kuid sellele vaatamata 
võib öelda, et 
ajavahemikus 1992–2004 
langes Eestis tööhõive 
kalandussektoris tervikuna 
29% võrra. Kõnealusel 
perioodil oli tööhõive 
langus kõige 

märkimisväärsem 
avamerepüügi puhul, 
ulatudes 102%ni. 

EESTI. Tööhõive kalandussektoris 
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5. Tootmine 

5.1. Püük 
 
2005. aastal 
moodustas, 90% Eesti 

kalalaevastiku 
püügiartiklitest kolm 
liiki: kilu, räim ja 
krevetid. Muudeks 

märkimisväärseteks 
püügiartikliteks on 
tähtsuse järjekorras 
meriahven, ahven, 
koha, merluus ja tursk. 
Need kaheksa liiki 
moodustavad kokku 
95% püügist. 

Eesti kalalaevastiku peamised püügiartiklid 
Eesti kalalaevastiku peamised püügiartiklid
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Eesti kalalaevastiku kalapüük keskendub peamiselt kilule ja räimele. Enamik püügist toimub 
pelaagiliste traalide abil, ehkki ka mõrdadel on märkimisväärne roll, eriti Liivi lahes. 
 
Turska Eesti vetes ei esine ja enamik püügist toimub ankurdatud võrkude abil ICES 25 
alarajoonist ida poole. Rannapüük madala soolsusega vetes toimub peamiselt passiivpüüniste 
abil. Otsitavateks liikideks on ahven, koha, lest, angerjas, meriforell ja lõhe. 90ndatete aastate 
lõpus vähenes rannapüügi saak märgatavalt. Kõnealune vähenemine on Eesti Vabariigi 
iseseisvumisele järgnenud ressursside üleekspluateerimise tagajärg. Ressursside 
üleekspluateerimine mõjutas eelkõige Lääne-Eesti saarte lähedasi veealasid. 
Üheteistkümne kalatöötlemislaeva püütavad krevetid pärinevad Põhja-Atlandi piirkonnast. 
Ehkki kaugpüük moodustab vaid 17% püügimahust, ületab selle väärtus Läänemerel ja 
siseveekogudes teostatud püügi väärtust kokku.  
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2% püügist pärineb 
siseveekogudest. 

Magevee kalapüük 
toimub peamiselt 
Peipsi järvel ja 

Võrtsjärvel. 
Peamisteks 

püütavateks 
liikideks on koha 

(Stizostedion 
sandre), tint 

(Osmerus 
eperlanus), latikas 
(Abramis brame), 
nurg (Blicca 
bjoerkna) ja ahven 
(Perche fluviatilis). 

Baltique (haute mer): 73%
EESTI. Kalapüügi jaotumine – 2005 

 
 
 
 
 

5.2. Akvakultuur 
 
Eestis on ligikaudu nelikümmend akvakultuuriettevõtet, kus töötab sadakond inimest. Madalad 
temperatuurid takistavad akvakultuuri arendamist, sest tingivad pikad tootmistsüklid või 
vajaduse vett soojendada. 
 
Akvakultuuritoodang saavutas Eestis oma tipptaseme 1989. aastal, kui toodetud kogus ületas 
1700 tonni. Tootmise kõrgajal toimus üle poole tootmisest tööstusrajatiste või elektrijaamade 
jahutusvett kasutades. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist vähenes tootmine märgatavalt, sest 
turu mõõtmed vähenesid ja tootmistegurite hind tõusis. Hiljem hakkas tootmine jälle kasvama ja 
stabiliseerus alates 2000. aastast 1400 tonni juures. 
 
Peamisteks vesiviljeluse liikideks on vikerforell (Oncorhynchus mykiss), karpkala (Cyprinus 
Carpio) ja angerjas (Anguilla Anguilla). Vähesel määral kasvatatakse ka jõevähki (Astacus 
astacus) ja siberi tuura (Acipenser baerii). Üle kolmandiku toodangust moodustab forell, 
tootmine on koondunud riigi kirdeossa. Karpkala ja angerjas on olulisteks liikideks, kuid nende 
toodang on forelli omast palju madalam. Enne Eesti iseseisvumist oli karpkalakasvatus palju 
laialdasem, kuid vastupidiselt forellikasvatusele pole see käesoleval ajal kunagi saavutanud oma 
endist taset. Väikest tarbimist arvestades ei ole karpkalaturg Baltimaades tasuv ja Kesk-Euroopa 
turgudele eksportimise kulud on liiga kõrged. 
 
Siseveekogude kaladega taasasustamist toetab riik. Seetõttu toodavad teatavad kalakasvatused 
angerjat, lõhet, meriforelli (Psaume trutta trutta), harilikku forelli (Psaume trutta fario), siiga 
(Coregonus lavaretus), haugi (Esox lucius), koha (Stizostedion sandre) või linaskit (Tinca 
tinca). 
 
 
 

Kaugpüük:

17%

Avamerepüük Läänemerel:
73% 

Rannapüük Läänemerel: 
8% 

Püük siseveekogudes: 
2% 

PE 389.583 7



Kalandus Eestis 

6. Kalalaevastik 
Üldiselt jääb Eesti kalalaevastiku 
keskmine võimsus tugevasti alla 
ühenduse laevastiku keskmistele 
näitajatele (73%). Kõnealune 
olukord on veelgi ilmsem 6–12 
meetri pikkuste laevade osas. 
Traalerite puhul on kõige 
väiksema võimsusega üldiselt 
nõukogudeaegsed laevad. 6–
18meetrise pikkusega laevade 
puhul ei nõua järvedes või Liivi 
lahes navigeerimine nii palju 
võimsust kui avamerel 
navigeerimine. 
 

Eesti kalalaevastik ei ole EL 25 kalalaevastikuga võrreldes märkimisväärse suurusega. Sellele 
vaatamata on 24–30 meetri pikkuste laevade ja üle 42 meetri pikkuste laevade segmendid 
suhteliselt suured. 
 
24–30 meetri pikkuste laevade keskmine tonnaaž ja võimsus jäävad Euroopa Liidu 25 
liikmesriigi laevastike keskmistele alla. Kõnealuse segmendi puhul on Eesti laevade keskmine 

tonnaaž 100 tonni, ühenduse 
laevade keskmine tonnaaž aga 
135 tonni. Kõnealuse segmendi 
keskmine võimsus on Eesti 
laevade puhul 238 kW, ELi 25 
liikmesriigi keskmine aga 
358 kW. Võimsuse erinevus on 
tingitud Nõukogude Liidus 
ehitatud traaleritest ja eelkõige 
mudelist MRTK. Olukord on 
samasugune 12–18 meetri 
pikkuste laevade ja MSTB 
traalerite segmendi puhul ning 
vähemal määral alla 6 meetri 
pikkuste laevade puhul. 
 

6.1. Eesti kalalaevastiku struktuuriline kohandamine 
 
Kuni aastani 2000 vähenes Eesti kalalaevastik pidevalt. Vähenes eelkõige enim aegunud ja 
vähemtõhusate laevade, peamiselt nõukogude ajal ehitatud traalerite (PTS/TB) ja teiste lühemate 
laevade (MSTB) arv. Laevade arvu vähenemine aeglustus Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeva 
lähenedes, et kasutada ühenduse poolt laevade lammutamiseks ettenähtud toetust. 

% Estonie / UE 25 

Eesti kalalaevastiku keskmised parameetrid 
pikkuse kaupa, võrrelduna ELi 25 liikmesriigiga 
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Pärast Euroopa Liiduga 
ühinemist hoitakse Eesti 
kalalaevastikku lisamis- või 

kõrvaldamiskavadega 
kehtestatud piiride raames. 
Laevastik vähenes pidevalt 
kuni 2006. aasta kolmanda 
trimestrini. Seejärel võis 
täheldada kalalaevade arvu 
järsku langust, mis langes 
kokku struktuurifondide 
programmiperioodi lõpuga, 
kuid laevastik saavutas 
peatselt oma esialgse taseme. 
Siiski võib täheldada 

laevastiku stabiliseerumise märke. Tonnaaž kaldub stabiliseeruma 84% juures piirväärtusest ja 
võimsus 88% juures. Kuid laevastiku keskmist vanust ja tunnusjooni arvestades võib käesolev 
tendents veel muutuda. 

Eesti kalalaevastik. Lisamis- või 
kõrvaldamiskavade %
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6.2. Eesti kalalaevastiku struktuur  
 
Eesti kalalaevastikku kuulub 995 laeva, ühenduse laevastiku liigituses kuulub Eesti laevastikule 
laevade arvu poolest kolmeteistkümnes koht, kogutonnaaži arvestuses viieteistkümnes koht 
(24 216 brutotonni) ja võimsuse arvestuses kaheksateistkümnes koht (61 987 kW). 
 
Eesti kalalaevastikus võib eristada kolme laevakategooriat: kaugpüügi kalalaevad, Läänemere 
traalerid ja rannapüügilaevad. Avamerepüügi laevade keskmine vanus on üle 27 aasta. 
Peamisteks Põhja-Atlandil püütavateks liikideks on meriahven, Atlandi makrell, stauriid, 
hiidlest, harilik lest, kalju-tömppeakala ja krevetid. 
 
Läänemere avamerepüügi sihtliikideks on kilu, räim, tursk ja lõhe. Viiel laeval on 
tursapüügiluba. Läänemere kalalaevade kõige tavalisemaks püügivahendiks on traalid. Enne 
Eesti iseseisvumist paiknes Eesti sadamates sadakond kalatöötlemislaeva. Eesti kaugpüügi 
laevastikku kuulub käesoleval ajal ainult üksteist kalatöötlemislaeva. Kõnealused laevad 
kuuluvad kolmele ettevõttele (Dagomar, Lotus Teine ja Reyktal). 
 
Rannapüügi laevastik koosneb peamiselt avatud laevadest, mis püüavad rannikuvetes 
ankurdatud võrkude, mõrdade ja triivivate võrkude abil. Püütavateks liikideks on peamiselt 
tursk, kilu, räim, lõhe ja mõned mageveekalad. 
 

Laevastiku jaotus püügivahendi järgi. Tonnaaž ja võimsus 
Püügivahendi liik Laevade arv Tonnaaž (BT) Mootori võimsus (kW) 
Kinnitatud 
püügivahendid 

71% 6% 20%

Traalid 29% 94% 80%
Allikas: välja töötatud ühenduse kalalaevastiku registri alusel. 
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Eesti kalalaevastikus domineerivad kinnitatud püügivahendeid kasutavad laevad. Kuid traale 
kasutavatel laevadel on suurem mootorivõimsus ja palju suurem tonnaaž. Kinnitatud 
püügivahendeid kasutavad pea eranditult alla 12 meetri pikkused laevad. 80% alla 12 meetri 
pikkusega laevadel on kinnitatud püügivahendid peamisteks püügivahenditeks, samal ajal on 
need peamise püügivahendina olemas ainult 16%-l 12–24 meetri pikkustel laevadel ja 3%-l 24–
36 meetri pikkustel laevadel. Alla 12 meetri pikkused laevad moodustavad 87% Eesti 
kalalaevastikust, 8% laevastiku tonnaažist ja 25% laevastiku mootorivõimsusest. 
 
84% 12–24 meetri pikkusi laevu kasutab traale, nii nagu pea enamik üle 24 meetri pikkusi 
laevugi. Märkimisväärne on, et 105 laeva (11% Eesti kalalaevastikust) ei kasuta väidetavalt 
mootorit. 65% üle 24 meetri pikkustest laevadest on Nõukogude Liidus ehitatud traalerid, 
mudelid MRTK, PTS/TB või SCS. Nende võimsus on märkimisväärselt madalam kui Lääne-
Euroopas ehitatud laevadel. Mudel MRTK on ainus tagumise traaliga mudel ja kõige levinum. 
Ülejäänud nõukogudeaegsed laevad on külgmise traaliga. 
 

Eesti kalalaevastiku jaotus pikkuse järgi. Keskmine tonnaaž ja mootorivõimsus 
  Laevad > 12 meetri, % Laevad < 12 meetri, %  
Laevade arv 134 861
Tonnaaž (BT) 19 817 1 610
Võimsus (kW) 40 664 13 595
Keskmine tonnaaž (BT/laev) 148 2
Keskmine võimsus (kW/laev) 303 16

Allikas: välja töötatud ühenduse kalalaevastiku registri alusel. 
 
Eesti kalalaevastiku keskmine vanus on 18 aastat. Üle 42 meetri pikad laevad on kõige 
vanemad, nende keskmiseks vanuseks on 26 aastat, 24–36 meetri pikkuste laevade keskmine 
vanus on 28 aastat. Kõnealuses laevasegmendis leidub veel arvukalt nõukogudeaegseid 
traalereid. Alla 24 meetri pikkused laevad on kaasaegsemad ja nende keskmine vanus ulatub 
17 aastani. 
 
53% laevade kere on puust. Üle 12 meetri pikkust laevade puhul väheneb puust kerega laevade 
osa 41%ni. 31% laevadest on klaaskiust kere ja ainult 5% metallkere, ehkki 58% üle 
12meetristest laevadest on metallkerega. 
Puust kerega laevade keskmine pikkus on 8 meetrit, metallist kerega laevade keskmine pikkus 
on 17 meetrit ja klaaskiust laevade keskmine pikkus on 5 meetrit. Puust kerega laevade 
keskmine vanus on 17 aastat, metallist kerega laevade keskmine vanus 26 on aastat ja klaaskiust 
kerega laevade keskmine vanus 13 aastat. 
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6.3. Kalalaevastiku piirkondlik jaotumine 
Üldiselt väljuvad 
süvamerepüügiga 

tegelevad 
kalalaevad 

peamiselt riigi 
põhjaosa (Põhja-
Eesti) sadamatest 

(eelkõige 
Tallinnast). 

Süvamere 
traallaevade 
koondumine 

sellesse 
piirkonda toob 
kaasa selle, et 

hoolimata 
kalalaevade 

piiratud arvust, 
koondub siia 
suurem osa Eesti 

kalalaevastiku 
kogumahutavuse

st ja võimsusest. Sellele vaatamata hakkab silma nõukogudeaegsete kalalaevade piiratud 
võimsus, mistõttu moodustavad need koguvõimsusest suhteliselt väiksema osa. Läänemere 
laevastik paikneb riigi põhja- (Põhja-Eesti) ja lääneosas (Lääne-Eesti), ehkki üks osa sellest, 
mille moodustavad peamiselt väikesed kalalaevad, kalastab Riia lahes. Riia lahes kalastab 
arvuliselt küllalt suur hulk laevu, mis aga moodustavad kogumahutavusest ja -võimsusest 
suhteliselt väiksema osa. Riigi kirde- (Kirde-Eesti) ja keskosa (Kesk-Eesti) kalalaevastik tegeleb 
peamiselt rannapüügiga Soome lahes. Riigi lõunaosa (Lõuna-Eesti) alused tegelevad püügiga 
siseveekogudel. 
 

EESTI KALALAEVASTIKU PIIRKONDLIK JAOTUMINE 
% kogu laevastikust   

Laevade arv Tonnaaž 
(BT) 

Võimsus 
(kW) 

BT / 
Laev 

kW / 
Laev 

KESK-EESTI  5% 0% 1% 1,5 12,0
KIRDE-EESTI 11% 4% 6% 8,8 31,7
LÄÄNE-EESTI 78% 25% 42% 7,0 29,3
LÕUNA-EESTI 1% 0% 0% 1,0 10,1
PÕHJA-EESTI  6% 70% 51% 254,0 467,7
KOKKU 100% 100% 100% 10,9 38,7
Allikas: välja töötatud ühenduse kalalaevastiku registri alusel. 

 

7. Püügivahendid 
 
Alltoodud tabelis on esitatud määrusega (EÜ) nr 26/2004 (ühenduse kalalaevastiku registri 
kohta) kooskõlas olevad püügivahendid. 
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Eesti kalalaevastiku kasutatavad peamised püügivahendid 
Püügivahend 1: peamine püügivahend 
Püügivahend 2: teisene püügivahend 
Kood Püügivahend Laevad 

Püügivahend 1 
Laevad 

Püügivahend 2 
Kokku Laevade % 

Püügivahend 1 
Laevade % 

Püügivahend 2 

DRB Paditragid 0 3 3 0% 0%
Tragid 0 3 3 0% 0%
FPO Mõrrad 79 289 368 8% 29%
Lõkspüünised 79 289 368 8% 29%
GND Triivvõrgud 25 18 43 3% 2%
GNS Ankurdatud seisevvõrgud 589 173 762 59% 17%
GTR Abarad 0 5 5 0% 1%
Nakkevõrgud ja takervõrgud 614 196 810 62% 20%
LLD Triivõngejadad 1 2 3 0% 0%
LLS Põhjaõngejadad 12 249 261 1% 25%
Õngekonksud ja -nöörid 13 251 264 1% 25%
PTB Põhja kaksiktraalid  1 15 16 0% 2%
OTB Traallaudadega põhjatraalid 42 20 62 4% 2%
OTM Traallaudadega pelaagilised traalid 61 9 70 6% 1%
PTM Pelaagilised kaksiktraalid 12 11 23 1% 1%
Traalid 116 55 171 12% 6%
PS Seinnoodad 100 7 107 10% 1%
Haarnoodad 100 7 107 10% 1%
SB Noodad 16 11 27 2% 1%
SDN Ankurdatud põhjanoodad 51 7 58 5% 1%
SSC Ankurdamata põhjanoodad 6 2 8 1% 0%
Noodad 73 20 93 7% 2%
NK Tundmatud või määratlemata 

püügivahendid (1) 
0 1 1 0% 0%

NO Ilma püügivahendita (2) 0 173 173 0% 17%
(1) Valik ei kehti laevade suhtes, mis võeti laevastiku koosseisu või deklareeriti pärast 2003. aasta 1. jaanuari. 
(2) Valik kehtib ainult teiseste püügivahendite puhul. 
Allikas: välja töötatud ühenduse kalalaevastiku registri alusel. 

 
Ankurdatud seisevvõrgud (59% laevadest) on selgelt enim kasutatavad püügivahendid. 
Ankurdatud seisevvõrkude rohkust seletavad rannikualade elanikele väljastatud eriload 
teoreetiliselt isiklikuks otstarbeks ettenähtud kalapüügiks. Traalide (12%) ja nootade (7%) 
kasutamine on samuti levinud, kuid palju väiksemas ulatuses. 
 
Seevastu teiseste püügivahenditena leidub nii mõrdasid (29% laevadest) kui ka 
põhjaõngejadasid (25%). Ankurdatud seisevvõrke kasutab teisese püügivahendina 17% 
laevadest. 17% laevadest ei kasuta väidetavalt teisest püügivahendit. 
 
Peamiste ja teiseste püügivahendite kasutamine sõltub osaliselt laevade mõõtmetest. Üle ja alla 
12 meetri pikkuste laevade protsent ja erinevad kasutatavad püügivahendid on esitatud alltoodud 
tabelis. 
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Eesti kalalaevade kasutatavad püügivahendid laeva mõõtmete järgi 

  Peamine püügivahend Teisene püügivahend 
Kood Püügivahend < 12 m 

laevade % 
> 12 m 

laevade % 
< 12 m 

laevade %  
> 12 m 

laevade % 
DRB Paaditragid 0% 0% 0% 1% 
Tragid 0% 0% 0% 1% 
FPO Mõrrad 9% 3% 33% 3% 
Lõkspüünised 9% 3% 33% 3% 
GND Triivvõrgud 3% 1% 2% 0% 
GNS Ankurdatud seisevvõrgud  67% 6% 19% 5% 
GTR Abarad 0% 0% 1% 0% 
Nakkevõrgud ja takervõrgud 70% 7% 22% 5% 
LLS Põhjaõngejadad 1% 0% 28% 3% 
Õngekonksud ja -nöörid 2% 0% 29% 3% 
PTB Põhja kaksiktraalid 0% 1% 0% 10% 
OTB Traallaudadega põhjatraalid 1% 27% 0% 14% 
OTM Traallaudadega pelaagilised traalid 0% 45% 0% 6% 
PTM Pelaagilised kaksiktraalid 0% 9% 0% 8% 
Traalid 1% 81% 0% 39% 
PS Seinnoodad 11% 6% 1% 1% 
Haarnoodad  11% 6% 1% 1% 
SB Noodad 2% 0% 1% 0% 
SDN Ankurdatud põhjanoodad 6% 2% 1% 1% 
SSC Ankurdamata põhjanoodad 1% 0% 0% 0% 
Noodad 8% 2% 2% 1% 
NK Tundmatud või määratlemata püügivahendid (1) 0% 0% 0% 1% 
NO Ilma püügivahendita (2) 0% 0% 13% 46% 
(1) Valik ei kehti laevade suhtes, mis võeti laevastiku koosseisu või deklareeriti pärast 2003. aasta 1. jaanuari. 
(2) Valik kehtib ainult teiseste püügivahendite puhul. 
Allikas: välja töötatud ühenduse kalalaevastiku registri alusel. 

 
Alla 12meetriste laevade puhul on ankurdatud seisevvõrgud peamiseks püügivahendiks (67% 
kõnealusest laevasegmendist), järgnevad seinnoodad (11%), mõrrad (9%) ja ankurdatud 
põhjanoodad (6%). Mõrrad (33%), põhjaõngejadad (28%) ja ankurdatud seisevvõrgud (19%) on 
kõige sagedamini kasutatavad teisesed püügivahendid. 13% laevadest ei kasuta väidetavalt 
mingit teisest püügivahendit.  
 
Üle 12 meetri pikkuste laevade puhul on traallaudadega pelaagilised traalid (45% kõnealusest 
laevasegmendist), traallaudadega põhjatraalid (27%), pelaagilised kaksiktraalid (9%), 
ankurdatud seisevvõrgud (6%) ja noodad (6%) kõige levinumateks teisesteks püügivahenditeks. 
Traallaudadega põhjatraale kasutatakse kõige sagedamini teisese püügivahendina üle 12 meetri 
pikkustel laevadel (14%). 46% üle12 meetri pikkustest laevadest ei kasuta väidetavalt mingit 
teisest püügivahendit. 
 
Kombineeritud püügivahenditest on kõige sagedasemad ankurdatud seisevvõrgud peamise 
püügivahendina ja mõrrad teisese püügivahendina (26% laevadest) või põhjaõngejadad (24%) 
teisese püügivahendina. Need kaks püügivahendite kombinatsiooni on iseloomulikud alla 12 
meetri pikkustele laevadele. 
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8. Kalanduse haldamine  

8.1. Õiguslik ja institutsiooniline raamistik 
 
Eestis jagunevad kalanduse ja akvakultuuri alased pädevused põllumajandusministeeriumi 
(toiduainetega seotud küsimused) ja keskkonnaministeeriumi (loodusressursside haldamine) 
vahel. Püügikvoodid määrab keskkonnaministeerium. 
 
Keskkonnaministeerium väljastab load tööstusliku eesmärgiga kalapüügiks ja 
harrastuskalapüügiks. Lubades on määratletud kasutatavad kalapüügivahendid, mille arv on 
piiratud. Rannikualade elanikele on olemas eriload. Erilubasid (enamasti püügiks ankurdatud 
seisevvõrkude abil) väljastatakse põhimõtteliselt isikliku tarbimise eesmärgil toimuvaks 
kalapüügiks. 
 
Püügikoormust rannikualadel reguleeritakse püügivahendite arvu ja avamerepüügi kvootide abil 
alates üle 20 meetri samasügavusjoonest. Igal kalendriaastal kehtestatakse iga maakonna jaoks 
iga püügivahendi maksimaalne arv. Piirmäär kehtestatakse vastavalt maakonna esitatud 
taotlustele ja teaduslikele soovitustele (Strateegia 2002). 
 
Ressursside kaitsmiseks on rannapüük kudemise ajal keelatud ja teatavad kudemiskohad 
suletakse püügiks olenevalt liigist ja püügivahenditest. Lisaks võidakse kehtestada ajutisi 
lisapiiranguid aladel, kus ressursside olukord on viletsam. 
 
Sisevetes kalastamise eeskirjad sarnanevad rannapüügi eeskirjadele. Peipsi järv ja Narva jõgi 
asuvad Eesti-Venemaa piirialadel. Ressursside kasutamist ja kaitsmist reguleerivad kahepoolsed 
kokkulepped ja Peipsi järve puhul Eesti-Vene valitsustevaheline komisjon. Traalimine on 
Peipsil keelatud ja lubatud on ainult 40 ankurdatud põhjanoota. 
 
Mereinspektsioon loodi Eestis 1991. aastal. Teabe kogumist ja järelevalvetegevust tõkestasid 
esialgu mitmed takistused, mis inspektsiooni tõhusust vähendasid. 
 
Pärast Euroopa Liidu 2004. aasta laienemist on 95% Läänemere vetest ühenduse veed. See 
sundis rahvusvahelisi kalanduslepinguid ja Läänemere kalaressursside haldamist olulises 
ulatuses üle vaatama. 
 
Kuni 2005. aasta lõpuni hallati Läänemere kalanduse rahvusvahelisi aspekte mitmepoolselt 
rannikuriikide poolt Läänemere kalanduse rahvusvahelise komisjoni abil (IBSFC – 
Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon). Pärast 2004. aasta laienemist jäi pooli järele 
vaid kaks, Euroopa Liit ja Vene Föderatsioon. Sellest ajast peale võib haldusmeetmeid seega 
vastu võtta kahepoolselt. IBSFC lõpetas oma tegevuse 31. detsembril. 
 
2006. aasta 15. märtsil moodustati Läänemere piirkondlik nõuandekomisjon. Komisjon jaotub 
kolmeks töörühmaks: põhjalähedase püügi töörühm, mis keskendub põhiliselt tursapüügile, 
pelaagiliste traalidega avamerepüügi töörühm (räim ja kilu) ning lõhe ja meriforelli püügi 
töörühm. 
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8.2. Haldusmeetmed 
 
Enne 2006. aastat jagunesid Läänemere suhtes kohaldatavad eri õigusaktid mitmete IBSFC 
määruste ja soovituste vahel. Alates 2006. aasta 1. jaanuarist lihtsustus Läänemere kalanduse 
haldamine märgatavalt tänu määruse (EÜ) nr 2187/2005 jõustumisele. Kõnealusesse määrusesse 
on koondatud kõik Läänemere suhtes kohaldatavad tehnilised meetmed – nii püügivahendeid, 
sihtliike, kaaspüüki, miinimummäärasid kui ka geograafilisi ja hooajalisi piiranguid käsitlevad 
meetmed.  
 

8.2.1. Püügivahendid 
 
Läänemere suhtes kohaldatavate reguleerivate meetmete eesmärgiks on luua spetsiifiline ja 
selektiivne kalandus, mis piiraks kaaspüüki ja kalamaimude hukku. Määruses kirjeldatakse 
püügivahendite liike, võrgusilmade miinimumsuurust ja lubatud kaaspüügi protsenti iga tsooni 
ja liigi kohta. Üldiselt võetakse arvesse kahte liiki püügivahendeid: aktiivpüüniseid (peamiselt 
traalid ja ankurdatud põhjanoodad) ja passiivpüüniseid (nakkevõrgud ja takervõrgud, abarad ja 
triivvõrgud). Tragid on Läänemerel keelatud, välja arvatud molluskite ja eutrofeerunud 
tsoonides vohava vetika Furcellaria lumbricalis väljatõmbamiseks. 
 
Lubatud silma miinimumsuurus määratakse kindlaks olenevalt püügivahendist, püügitsoonist ja 
sihtliigist. Et vältida suuremõõtmeliste liikide püüdmist väiksematele liikidele mõeldud 
püügivahendite abil, piiratakse kaaspüüki. Lubatud liigid peavad moodustama vähemalt 90% 
laevade pardal hoitavast saagist iga silmasuuruse kategooria puhul (100% suure silmaga 
püügivahendite puhul). Piirmäära ületav kaaspüütud saak tuleb merre tagasi lasta. Ainus erand 
puudutab tobiase ja kilu tööstuslikku püüki, mille puhul teatud tsoonides kehtib lubatud räime ja 
merlangi kaaspüük. Määruses mainimata kalaliikide (nagu madala soolsusega vees esinevad 
mageveekalad) kaaspüüki ei arvestata lubatud kaaspüügi hulka. 
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8.2.1.1. Aktiivpüünised 
 
Kõnealused eeskirjad käsitlevad traale, nootasid ja muid samalaadseid püügivahendeid. Kogu 
Läänemeres on alla 15 millimeetrise võrgusilmaga võrgud lubatud üksnes tobiase püügiks, mis 
peab moodustama vähemalt 90% laevade pardal hoitavast saagist. Tursa kaaspüük ei tohi 
ületada 3%. 
 
Ka 105 millimeetrise või suurema võrgusilmaga võrkude kasutamine on kogu Läänemerel 
ühtselt reguleeritud. Neid on lubatud kasutada tobiase, kilu, räime, merikeele, merilesta, 
merlangi, kammelja, soomuslesta, hariliku lesta ja tursa püügiks. Piimtraali kasutamine on 
keelatud. 
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Alates võrgusilma 
suurusest 105 
millimeetrit peavad 

püügivahendid 
olema varustatud 
Bacoma tüüpi 
selektiivaknaga või 
T-90 tüüpi 
noodapära ja 
pikendustoruga. 
 
Loa saamiseks 
peavad Bacoma 
tüüpi selektiivakna 
või 90 tüüpi 
noodapära ja 

pikendustoruga 
varustatud 

püügivahendid 
vastama reale kriteeriumidele (võrguniidi jämedus, akna mõõtmed ühenduskohtade iseärasused 
jne). Kõnealuseid kriteeriume on kirjeldatud määruse (EÜ) nr 2187/2005 II lisa 1. ja 2. liites. 
 
16–104 millimeetrise võrgusilma suuruse kasutamise suhtes kehtivad erinevad eeskirjad, 
olenevalt tsoonist. Tsoonides 28–32 on 16–104 millimeetrise võrgusilmaga võrgud lubatud 
tobiase, kilu ja räime püügiks (vähemalt 90% saagist), tursa kaaspüük ei tohi ületada 3%. 
 
Tsoonides 22–27 on 16–131 millimeetrise võrgusilmaga võrgud lubatud tobiase ja kilu 
püügiks. Tursa kaaspüük ei tohi ületada 3%, kuid kalasaak võib sisaldada 45% räime. 
 
Tsoonides 24–27 on 32–104 millimeetrise võrgusilmaga võrgud lubatud tobiase, kilu ja räime 
püügiks (vähemalt 90% saagist). Tursa kaaspüük ei tohi ületada 3%, kuid kalasaak võib 
sisaldada 40% merlangi. Samu tingimusi kohaldatakse ka tsoonide 22–23 puhul võrkude 
suhtes, mille võrgusilma suurus on 32–89 millimeetrit. Kaaspüügi piirangud kaovad võrkude 
puhul, mille võrgusilma suurus on 90–104 millimeetrit, kuid piimtraali kasutamine on keelatud.  
 

8.2.1.2. Passiivpüünised 
 
Kõnealuseid eeskirju kohaldatakse nakke- ja takervõrkude ning abarate suhtes. Eeskirjad 
erinevate tsoonide jaoks on ühtsemad kui aktiivpüüniste puhul. Ainsaks erinevuseks tsoonide 
vahel on asjaolu, et tsoonides 28–32 on lubatud kasutada alla 32 millimeetrise võrgusilmaga 
võrke räime ja kilu püügiks. 
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Võrgusilma suurus Liigi lubatud 

miinimumprotsent  
Lubatud liigid 

32–109 mm tsoonid 22–27 
16–109 mm tsoonid 28–32 

90% kilu, räim 

Tursa kaaspüük ei tohi ületada 3%. 
110–156 mm 90% kilu, räim, merikeel, merilest, merlang, 

kammeljas, soomuslest, harilik lest, tursk 

157 mm ja rohkem 100% kilu, räim, merikeel, merilest, merlang, 
kammeljas, soomuslest, harilik lest, tursk, 
lõhe 

 

8.2.2. Kalade alammõõdud 
 
  Mahalaadimisel kohaldatavad alammõõdud  
Liik Tsoonid 

22–25 
Tsoonid 
26–28 

Tsoonid 
29–30 

Tsoon 
31 

Tsoon 32 

Tursk 38 cm 
Harilik lest 23 cm 21 cm 18 cm 18 cm – paralleelist 59°39'N lõuna 

pool 
Merikeel 25 cm 
Kammeljas 30 cm 
Angerjas 35 cm 
Lõhe 60 cm 50 cm 60 cm 
Meriforell 40 cm 50 cm 40 cm 

 
Tobiast ja kilu püüdvad tööstuslikud laevad ei ole kohustatud oma saaki klassifitseerima. 
Seetõttu ei kohaldata nende suhtes inimtarbimiseks ettenähtud liikide kaaspüügi mahalaadimisel 
kohaldatavaid minimaalseid mõõtmeid käsitlevaid eeskirju. Kui sellele vaatamata peavad 
liikmesriigid nimetatud laevade poolt ressurssidele avaldatava surve statistiliseks 
kindlakstegemiseks kehtestama saagi valikuuringu programmid. Seetõttu peavad tööstuslikud 
kalapüügilaevad saagi maha laadima üksnes valikuuringu programmi raames kindlaksmääratud 
sadamates. 
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8.2.3. Kalapüügipiirangud 
 

Läänemerel eksisteerib tsoon, 
kus kalapüük on keelatud ja 
keeluperioodid mitmete 
püügilaevade jaoks. Lisaks 
kehtivad Liivi lahel 
püügikoormuse suhtes 
eripiirangud. 
 
Kalapüük on aasta läbi 
keelatud Oderi jõe suudme 
vastasrannikul. 
 
Neli meremiili lähtejoonest 
väljapoole on kogu 
Läänemerel suvel, alates 1. 
juunist kuni 15. septembrini, 
keelatud lõhe ja meriforelli 
püük. Soome lahes (alatsoon 
32) on kuupäevad veidi 

erinevad (15. juunist 30. septembrini). Sellest hoolimata on kõnealuste liikide mõrraga püük 
samal ajal lubatud. Seevastu angerja püük on aktiivpüünistega aasta läbi keelatud. 
 
Liivi lahes kehtib püügikoormuse piiramise erikord. Liivi lahe veed on väga madala soolsusega 
ja eriti rikkad räime ja lõhe poolest. Enne 2004. aasta laienemist olid Liivi lahel 
kalapüügiõigused ainult Lätil ja Eestil; nimetatud riigid pretendeerisid Liivi lahe üksnes oma 
rannapüügilaevade jaoks reserveerimisele ja takistasid ühenduse laevade juurdepääsu. 
 
Lõpuks kehtestati Liivi lahel juurdepääsu ja kalapüügi koormuse piiramiseks erikord. 
Püügikoormuse piiramise eesmärgil peab laevadel olema eriluba ja laeva võimsus ei tohi ületada 
221 kilovatti. Lisaks ei tohi iga liikmesriigi jaoks lubatud laevade koguvõimsus ületada 2000–
2001. aasta hooajal tegutsenud laevade koguvõimsust. Traalimine on vähem kui 20 m sügavusel 
keelatud. 
 

8.2.4. Lubatud kogupüük (TAC) ja kvoodid 
 
Püügikvoodid väljastab keskkonnaministeerium. Alates iseseisvuse väljakuulutamisest ja kuni 
1990. aastate keskpaigani ei kasutanud Eesti kõiki Läänemere rahvusvahelise 
kalanduskomisjoni antud kvoote ära. Eesti vahetas mõnikord kilu ja räimekvoote tursakvootide 
vastu. 
 
Tol ajal vähendasid püüki kulude kasv, raske juurdepääs Ida-Euroopa turgudele ja madalad 
hinnad. Kuid alates 1990. aastate keskpaigast aitasid Lääne-Euroopast ostetud kaasaegsed 
traalerid saagimahte suurendada, samal ajal kui lubatud kogupüük vähenes.  
 
Eesti kalandus sõltub väga tugevasti lubatud kogupüügist. 93% saagist vastab lubatud 
kogupüügi ja kvootide abil reguleeritud liikidele. 2007. aastal kuulus Eestile 3% kogu Euroopa 
Liidu püügikvootidest. 62% pelaagiliste liikide kvootidest kuulub kilule ja 38% räimele. 
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Kilukvooti kohaldatakse 
kogu Läänemere kohta. 
54% räimekvoodist 
kehtib Liivi lahe suhtes 
ja ülejäänud 46% 
Läänemere muudes 
osades. 
 
Põhjalähedaste ja põhjas 
elunevate liikide puhul 
vastab enamik kvoodiosa 
meriahvenale (42%), 
30% tursale, 12% raile ja 
1% lõhele. 88% 
meriahvena kvoodist 
vastab Newfoundlandist 
itta jäävale alale ja 
ülejäänu Islandi ja 
Gröönimaa lähedastele 

vetele. 78% tursakvoodist vastab Rootsi ja Poola vahelistele vetele ja ülejäänu nimetatud 
tsoonist itta jäävale alale. Rai püügikvoot vastab Newfoundlandist itta ja kagusse jäävale alale. 
15% lõhekvoodist vastab Soome lahele ja 85% ülejäänud Läänemerele. 

EESTI. TAC ja kvoodid 
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Eesti osalemine Euroopa 
Liidule antud 

kogukvootide 
kasutamises on Eesti 
ühinemisest saadik 
kasvanud. Kasv on 
seletatav peamiselt 
Eestile antud kahe 
pelaagilise liigi (kilu ja 
räim) kvootide kasvuga, 
mis on kiirem kui kvoodi 
kasv ELis tervikuna. 
Eesti osaluse näilist 

kasvamist 
põhjalähedaste ja põhjas 
elutsevate kvootide 
kasutamises tuleb siiski 
teatud nüansse arvesse 
võtta. Ehkki Eesti 
meriahvena kvoot 

suureneb kiiremini kui ELi meriahvena kvoot, seletab Eesti osaluse suurenemist osaliselt 
asjaolu, et 2005. aastal kehtestati rai ja grööni süvalesta kvoodid. 
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8.2.5. Individuaalsete üleantavate kvootide süsteem 
 
1990. aastate keskpaigast alates hakati osa avamerepüügi laevastikust ajakohastama; 
nõukogudeaegsed traalerid asendati võimsamate Lääne-Euroopa päritolu laevadega ja saagid 
kasvasid. Kuid lubatud kogupüük ja Eestile eraldatud kvoodid vähenesid. 
 
Kuni 1997. aastani said laevad püügiload ja püüdsid seni, kuni riiklik kvoot ületati ja 
kalapüügipiirkond suleti. 1998. aastal õnnestus valitsusel sõlmida kalurite liiduga kokkulepe ja 
eraldada kvoodid vastavalt 1996/97 aastal teostatud püügile. 1999. ja 2000. aastal kohaldati 
individuaalsete kvootide süsteemi. Süsteem põhines ärakasutatud kvootide registril ehk 
tegelikult aset leidnud püügil. 
 
Alates 2001. aastast on võimalik üleantavate individuaalsete kvootide süsteemi (CIT) raames 
püügiõigusi üle anda igale kalastusloa omanikule. Kvootide üleandmise tehingus tuleb 
täpsustada üleantud püügiõiguste kogus ja üleantud õiguste kestus. Kalastusõiguste üleandmine 
jõustub alates emitendi teavitamise kuupäevast, kui tehinguga ei ole sätestatud hilisemat 
kuupäeva. 
 
Kuni 2003. aastani müüdi 10% kalapüügiõigustest enampakkumise teel. Teisisõnu, 90% 
riiklikest kvootidest jaotati ettevõtetele vastavalt nende kolme viimase aasta püügitulemustele. 
Iga ettevõte võis igal aastal kaotada 10% oma võimalikust kvoodist ja ettevõtted, mis olid 
teoreetiliselt kasumlikumad või omasid suuremat majandusvõimsust, võisid osta lisakvoote. 
Kõnealune süsteem viidi sisse kalapüügiõiguste andmiseks tõhusamatele ettevõtetele ja 
laevastiku võimsuse vähendamise kiirendamiseks. Süsteemil oli seega teoreetiliselt roll nii 
ülesehituslikul kui ka ressursside haldamise tasandil. Kuid tõhusus ei lange alati kokku 
majandusliku suutlikkusega. On võimalik, et ettevõtete grupp, millele kuulub mitu laeva, on 
majanduslikult võimeline omandama enampakkumisel lisakvoote, kuigi ettevõtte tõhusus pole 
optimaalne. Seetõttu võib enampakkumine ebatõhusate üksuste kõrvaldamise asemel pikemas 
perspektiivis aidata kaasa kvootide koondumisele. 
 
Eestis on kalapüügiõigused määratletud nii tootmise kui ka püügivõimsuse järgi (kaugpüügi 
päevade arv või rannapüügi püügivahendite arv). Enampakkumise ajal jaotati kalapüügiõigused 
(saagid, püügipäevad või püügivahendid) „objektideks” või partiideks. Objektide arvu ja ulatuse 
määratles enampakkumise komitee. Toimus enampakkumine avamere traalipüügiks (räim ja 
kilu) ja teine püügiks Atlandi ookeanil (peamiselt krevetipüügiks NAFO püügipiirkonnas). 
Lisaks toimusid igas maakonnas rannapüügi enampakkumised. 
 
Oma lühiaegse olemasolu jooksul olid kalapüügiõiguste enampakkumised väga elujõulised, 
ehkki mõnikord täheldati teatavaid rikkumisi ja vahel näisid ostjad omavahel lepinguid 
sõlmivat. Mida lähemale jõudis ühinemine Euroopa Liiduga, seda enam hakkas kalandussektor 
enampakkumiste suhtes vastumeelsust ilmutama. Seda seetõttu, et kehtestati täiendavad 
haldustasud, mida ELi liikmesriikides ei eksisteerinud ning kvoodid ja kilu ja räime hinnad 
langesid. Kokkuvõttes ei olnud ka kõige kasumlikumad ettevõtted valmis kvootide 
omandamisega kaasnevaid lisakulusid kandma. Enampakkumised vaidlustati isegi 2003. aasta 
märtsi parlamendivalimiste kampaanias. Lõpuks tühistati enampakkumised samal aastal. Praegu 
põhinevad aastaks ettenähtud kvoodid viimase kolme aasta kvootidel, kuid nad on üleantavad ja 
olukord kalapüügiõiguste valdkonnas on palju stabiilsem. 
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9. Sadamad 
 
Arvestades enamiku Eesti kalalaevade väikseid mõõtmeid, leidub neile piki rannikut arvukalt 
lossimiskohti. Siiski toimub enamik lossimisest (70%) ainult kolmes sadamas: Dirhami 
(Läänemaa), Veere (Saaremaa) ja Miiduranna (Harjumaa) sadamas. 
 
Räime ja kilu lossitakse 32 sadamas, kuid 73% püügist lossitakse ainult viies sadamas: Veere, 
Roomassaare, Miiduranna, Mõntu ja Dirhami sadamas. Välja arvatud Roomassaare sadam, 
toimub kilu lossimine alati suuremas koguses kui räime lossimine. 
 
Turska lossitakse üheksas sadamas, neist kolm asub Harjumaal, (Meeruse, Miiduranna ja 
Paldiski sadam), kolm Hiiumaal (Lehtma, Suursadama ja Kalana sadam), kaks Saaremaal 
(Mõntu ja Nasva sadam) ja üks Pärnumaal (Pärnu sadam). 
 
Halduslikust seisukohast on Eesti kalalaevastik jaotunud 225 „sadama” vahel. Kuid see 
haldusnimetus ei tähenda tingimata infrastruktuuride olemasolu, ega seda, et sadamas lossitakse 
suures koguses kalasaaki. Tegelikkuses käsitatakse mõnikord sadamana ka lihtsaid 
ankurdamiskohti mõne järve kaldal, mis on ette nähtud ainult ühele väiksele viis meetrit pikale 
ja ilma mootorita alusele. 
 

Kalasadamate piirkondlik jaotumine  
  Sadamate 

arv 
Sadamate

% 
Laevad/sadam BT/sadam kW/sadam 

Kesk-Eesti  35 16% 1 2 17
Kirde-Eesti  15 7% 7 62 222
Lääne-Eesti  115 51% 7 47 198
Lõuna-Eesti 37 16% 0 0 3
Põhja-Eesti 23 10% 3 651 1 200
KOKKU 225 100% 1 4 95
Allikas: välja töötatud ühenduse kalalaevastiku registri alusel 

 
Pooled neist sadamaist on koondunud Lääne-Eestisse, kus rannik ei ole nii järsk. Kuid 
infrastruktuuridega sadamaid leidub ainult Lääne-Eestis, Põhja-Eestis ja Kirde-Eestis. Seetõttu 
on 21% laevadest, mis moodustavad 91% brutotonnaažist ja 72% Eesti kalalaevastiku 
mootorivõimsusest, koondunud ainult seitsmesse sadamasse. 
 

Nuts 3 Sadam Laevade 
arv 

Tonnaaž 
BT 

Võimsus 
kW 

Laevade 
% 

BT 
% 

kW 
%  

Põhja-Eesti  Tallinn 35 14 722 26 083 4% 69% 48%
Lehtma 11 1 135 2 857 1% 5% 5%
Dirhami 3 204 672 0% 1% 1%
Pärnu 36 1 076 2 282 4% 5% 4%
Nasva 49 1 081 3 192 5% 5% 6%

Lääne-Eesti 

Haapsalu 29 505 1 469 3% 2% 3%
Kirde-Eesti Narva-Jõesuu 49 795 2 421 5% 4% 4%

Eestis kokku 995 21 427 54 259 100% 100% 100%
 
Tallinn (Harjumaa, Põhja-Eesti) on kõige suuremate laevade kodusadamaks. Ainult üheksa 
kolmekümne viiest laevast on 12–24 meetrit pikad. Peale ühe laeva, mis väidetavalt kasutab 
peamise püügivahendina triivvõrke, kasutavad kõik teised laevad erinevat tüüpi traale. 
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Lehtma sadamas (Hiiumaa, Lääne-Eesti) on olukord sarnane, ehkki laevad on väiksemad. 
Kümme üheteistkümnest laevast on 24–27 meetrit pikad, ülejäänud laev 14 meetrit pikk. Ka siin 
kasutab vaid üks laev triivvõrke, ülejäänud traale.  
 
Dirhami sadamas (Läänemaa) on ainult üks pelaagiline traaler pikkusega 34 meetrit ja kaks 
neljameetrist alust. 
 
Pärnu sadamas (Pärnumaa, Lääne-Eesti) on seitse laeva kolmekümne kuuest üle 24 meetri 
pikad ja tegelevad pelaagilise traalipüügiga. Ülejäänud on 4–12 meetrised laevad. 
 
Nasva sadamas (Saaremaa, Lääne-Eesti) on üheksa laeva neljakümne üheksast 15–28 meetri 
pikkused traalerid. Ülejäänud on 4–11 meetrised laevad, mis kasutavad üldiselt peamise 
püügivahendina ankurdatud seisevvõrke ja teisese püügivahendina mõrdu. 
 
Haapsalu sadamas (Läänemaa) on neli laeva kahekümne üheksast 25–27 meetri pikkused 
traalerid. Kaks 12 meetri pikkust traalerit kasutavad pelaagilisi kaksiktraale. Ülejäänud 23 laeva 
on 4–11 meetri pikkused ja kasutavad peamise püügivahendina ankurdatud seisevvõrke. 
 
Narva-Jõesuu sadamas (Ida-Virumaa, Kide-Eesti) on kolmkümmend seitse laeva neljakümne 
üheksast alla 12 meetri pikkused ja kasutavad peamise püügivahendina haardnootasid või 
ankurdatud seisevvõrke ning teisese püügivahendina mõrdasid. Lisaks on seitse 15–17 meetri 
pikkust traalerit ja kuus 25–27 meetri pikkust traalerit. 
 

10. Toodangu kasutamine 

10.1. Tarbimine 
 
Vastupidiselt enamikule riikidele kaldub Eestis kala toiduks kasutamine vähenema. Tarbimine 
elaniku kohta (17 kg aastas) on märkimisväärselt madalam kui ühenduse keskmine (23 kg). 
Madala kalatarbimise põhjuseks on värske kala vähene kättesaadavus, hindade tõus ja suhteliselt 
madal ostujõud.  
 

10.2. Töötlemine 
 
Kala töötleva tööstuse osa toiduainetetööstuse ekspordimahus on 22%. Kuid toiduainetetööstuse 
kogutoodangust annab kala töötlev tööstus ainult 8%. Kokku eksisteerib 91 tegevusloa saanud 
ettevõtet, mis annavad tööd ligikaudu 2000 inimesele. Pärast 1998. aastat on tööhõive sektoris 
drastiliselt langenud. 1998. aastal olemas olnud 7800 töökohast oli 1999. aastaks Vene 
rahanduskriisi järgselt alles ainult 5000. Töökohti vähendati järk-järgult ja 2004. aastaks oli neid 
järel 3500. 2005. aastal langes sektori töökohtade arv veelgi ja töötajate arv kahanes 2000-le.  
 
Venemaa 1998. aasta rahanduskriis asetas töötleva tööstuse raskesse olukorda. Turgusid, mis 
siis kaotati, ei õnnestunud pärast enam tagasi võita ja paljud ettevõtted lõpetasid tegevuse. 
Teisalt võis töötleva tööstuse poolt kasutatava tooraine päritolu osas täheldada kvalitatiivset 
muutust. Kui 1990. aastatel kasutati töötlevas tööstuses peaaegu eranditult Eesti kalalaevade 
püütud saaki, siis praegu omab imporditud tooraine üha suuremat rolli. 
 
17% töödeldud kalasaadustest moodustavad konservid. 38% konservidest on sprotid õlis. Räim 
tomatis moodustab konservitoodangust 15%. 
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94% kalatöötlemisettevõtetest on koondunud seitsmesse maakonda: Harjumaa (30%), Pärnumaa 
(19%), Tartumaa (13%), Saaremaa (12%), Ida-Virumaa (9%), Läänemaa (7%) ja Jõgevamaa 
(5%). Seejuures tuleks arvestada, et osa neist ettevõtetest tegeleb eranditult esmase 
töötlemisega. Teised ettevõtted on keskendunud minimaalset käitlemist eeldavatele tegevustele 
ja tegelevad pigem turustamise kui töötlemisega kitsamas tähenduses. Paljud asutused on ühe 
ettevõtte omad, näiteks Masek, Peipsi, Japs, Kallaste Kalur, Kihnu Kala, Ösel Fish, Eksfisk, 
Freshrex Group või Viru Kalatööstus. 
 
Töötleva kalatööstuse tootmine koondub üha rohkem Tallinna ümbrusse. Tööstus kasutab üha 
rohkem imporditud toorainet ja sõltub seega üha vähem Eesti kalalaevastiku püütud saagist. 
Teisalt on Tallinnast lihtsam ligi pääseda eksporditurgudele kui kaugematest piirkondadest, 
eelkõige Lääne-Eesti saartelt. 
 
Kalakonservide tootjate jaoks on eksporditurud olulise tähtsusega. Viimaste aastate jooksul on 
USA dollari nõrkus ja muudatused käibemaksu käsitlevates õigusaktides eksporti mõjutanud ja 
konservide tootmist piiranud. Seevastu fileeritud, külmutatud ja eelkuumutatud kalatoodete 
tootmine on kasvanud. 
 

10.3. Turustamine 
 
Järk-järgult kasvab nõudlus lisandväärtusega töödeldud toodete järele. Tarbijad on üha 
nõudlikumad toodete kvaliteedi ja pakendil esitatud teabe osas. Teisalt soovib tarbija ka teatavat 
varustamise regulaarsust. 
 
Kõik eelnimetatu tingib üha kontsentreerituma levitamistegevuse, kus tugev 
läbirääkimispositsioon omab üha olulisemat rolli. Seetõttu on käivitunud pakkumise 
horisontaalne või vertikaalne integreerimisprotsess. Ühtlasi sõlmitakse tootjate või töötlejate ja 
selvehallide kettide vahel pikaajalisi lepingulisi suhteid. 
 

11. Väliskaubandus 
 
Eesti on kalatoodete 
netoeksportija. Samal ajal kui 
ligikaudu pool impordist tuleb 
Euroopa Liidust, läheb sinna 
kõigest 15% ekspordist. 
 
Pärast Eesti iseseisvuse 
väljakuulutamist ja kuni 
aastani 1994 kasvas eksport 
kiiresti. Seejärel muutus 
ekspordi areng palju 
ebaregulaarsemaks, seda nii 
tootmismahtude kui ka 
Venemaal valitseva olukorra 
tõttu. 1998. ja 1999. aasta 

langus on tingitud Venemaa 1998. aasta rahanduskriisist. Import kasvas tagasihoidlikult, aga 
pidevalt. Nii nagu eksportigi, mõjutas ka importi 1999. aastal Vene rahanduskriisi mõju Eesti 
majandusele. 

Kalatoodete väliskaubandus Eestis 
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Eesti kalatoodete eksport (Tm) 
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Eksport on üle 136 000 tonni, kogusummas 101 miljonit eurot. 52% ekspordimahust moodustab 
värske, jahutatud või külmutatud kala ja 37% kalakonservid. Ülejäänud kalatooteid ei ekspordita 
märkimisväärsetes kogustes. Mahulises arvestuses on külmutatud kala peamiseks 
ekspordiartikliks, kuid väärtuselises arvestuses on esikohal kalafilee. 
 
2006. aastal läks 65% Eesti kalatoodete ekspordist nelja riiki: Leetu (29%), Moldaaviasse 
(13%), Hiina (13%) ja Rumeeniasse (11%). 
 
Kalakonserve ekspordib Eesti põhiliselt Euroopa Liitu (85%). Ülejäänud tooteid eksporditakse 
siiski peamiselt kolmandatesse riikidesse. Pärast 2000. ja 2001. aasta madalseisu näib 
kalakonservide eksport olevat stabiliseerunud ligikaudu 50 000 tonni juures. 
 

Kuigi värske, jahutatud või 
külmutatud kala eksport üha 
kasvab, pole soolatud ja 
suitsutatud kala eksport, mis 
kasvas kuni 2001. aastani, 
käesoleval ajal enam 
märkimisväärne. 

Eesti kalatoodete import (Tm) 
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Eesti impordib kalatooteid 
ligikaudu 30 000 tonni, 
40 miljoni euro väärtuses. 67% 
impordimahust moodustab 
värske, jahutatud või 
külmutatud kala, 17% 
kalakonservid, 7% 
koorikloomad ja molluskid ja 
7% jahud. 
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Värske, jahutatud või külmutatud kala on Eestis kalatoodete peamiseks impordiartikliks. Kuid 
sellele vaatamata on alates 2000. aastast nimetatud artiklite import pidevalt ja üha 
märgatavamalt langenud. Teatavate suurema väärtusega toodete, nagu kalakonservid, 
koorikloomad ja molluskid, import näitab impordi kogumahus tõusutendentsi. 2006. aastal 
pärines 65% Eesti kalatoodete impordist viiest riigist: Saksamaa (17%), Hiina (14%), Island 
(12%), Poola (12%) ja Peruu (11%). 
 

12. Sektori organiseeritus 
 
Enamik Eesti kaluritest on Eesti Kalurite Liidu liikmed, mille esindus asub Tallinnas. Eesti 
Kalurite Liidul on kuus sektsiooni: kaugpüügi, Läänemere tursapüügi, Läänemere avamere 
traalipüügi, Läänemere traaliga rannapüügi ja siseveekogude kalapüügi (Peipsi järv ja Võrtsjärv) 
sektsioon. 
 
Käesoleval ajal on Eestis kolm ametlikult heakskiidetud tootjate organisatsiooni (Eesti 
Kalapüügiühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu et Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu). Esimesed kaks 
asuvad Tallinnas ja kolmas Haapsalus. Kolm tootjate organisatsiooni said ametliku heakskiidu 
2005. aasta lõpus. Organisatsioonide tegevuse hulka kuulu nii ranna- kui ka avamerepüük. 
 
Eesti Kalakasvatajate Liit loodi 1989. aastal. 1995. aastal loodi kuueteistkümne Eesti 
kalatöötlemisettevõtte poolt Eesti Kalaliit. 
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