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Mis meie ümber
täna toimub?







Talunikul on täna mure!
Eestimaa Talupidajate Liidu liikmesorganisatsioonide küsitluses
2019 märkis üks talupidaja küsimusele, et mis on täna Eesti
põllumajanduse nõrkus, järgnevat:

Ajakirjandus on maa- ja linnainimesed
riidu ajanud!
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Talupidajate väljakutsed
Ø Põllumajandustootjatel on muutuvas maailmas 

üha rohkem väljakutseid, millega nad peavad 
tegelema. Üheks väljakutseks on kujunenud isegi 
oma olemasolu ja tegevuse põhjendamine –
peame selgitama, et meie toodame igapäevaselt 
toitu tarbijate toidulauale ning me oleme oluline lüli 
maapiirkondade jätkusuutlikkuse tagamisel.

Ø Globaliseeruvas maailmas on toidu tootmine 
muutnud üha anonüümsemaks, mille tõttu 
tarbijad on kaugenetud maaelust ja 
põllumajandusest. Tarbijad ei pane enam 
põllumajandustootjate ja toidu vahele 
võrdusmärki.  



Et seda olukorda paranda peame meie –
põllumajandustootjad – üha rohkem tutvustama oma 

tegevusi. 

Edukaks on osutunud avatud talude päevade korraldamine, kus iga-
aastaselt ühel päeval juulikuus avavad talud ja 
põllumajandusettevõtted oma uksed, et tutvustada toidu tootmist ja 
oma muid tegemisi. Huvi selle ürituse vastu on suur ning sellele ideele 
tuginedes alustas  Eestimaa Talupidajate Keskliit 2018. aastal uue 
põneva tegevusala AGROTURISMI arendamist.



Agroturismi mõiste ja olemus
ØAgroturism on kombineeritud 

põllumajandusest ning 
turismist. Agroturism küll ei ole 
peamine maaturismi sektor, 
kuid täidab olulist tugirolli ning 
annab lisandväärtuse 
põllumajandus-ettevõtetele, 
seda eriti väikese ja keskmise 
suurustega 
põllumajandustootjatele. 

AGROTURISM

ALTERNATIIVNE 
PÕLLUMAJANDUS

LISANDVÄÄRTUSE 
LOOMINE

KOGUKONDADE 
ARENDAMINE 

MAAL

TALUDE 
OTSETURUNDUS

Allikas: Wicks ja Merrett. 2003



Agroturism on hea võimalus 
maapiirkonnas sünergia 

loomiseks erinevate 
ettevõtlustegevuste vahel, 

kuid samas kasvatada 
põllumajanduse populaarsust 

läbi turismisektori. 



Sektori 
ülevaade I 

ØTurismiseaduses on määratletud erinevad 
majutusettevõtete liigid. Majutusettevõtte liik 
iseloomustab majutusettevõtet ja selle kaudu 
pakutavat turismiteenust. Majutusettevõtete 
põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, 
hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, 
külaliskorter, kodumajutus (TurS §18 lg 1). 

ØTurismiseaduse §23 lg 3 ütleb, et 
maapiirkonnas asuva külalistemaja, hosteli, 
puhkeküla ja -laagri, puhkemaja ning 
kodumajutuse nimes võib kasutada sõna 
“turismitalu”, mis ütleb meile, et ei ole selget 
märgistussüsteemi, mis käsitleks turismitalu. 



Sektori 
ülevaade II 

ØPõllumajanduses on kujunemas suurtalude ja 
väikeste „ellujäämistalude” kooslus;

ØKeskmiste ja väikeste talude arv väheneb 
kiiresti; 

ØSektori üheks suureks väljakutseks on lisaks 
see, et noored ei soovi senise maaelu maine 
juures sinna veel tööle minna; 



Sektori 
ülevaade III 

ØHoidmaks püsiasustust peab kuni tunnise sõidu 
kaugusel olema lisatöö võimalus; 

ØAlternatiiv looduslikult atraktiivsetel aladel 
loodusressurssi väärindada on erinevat vormi 
turism, mis on aga enamasti sesoonne; 

ØAgroturismi võiks olla haru, mis toob noored 
maapiirkonda ning kombineeritult kahe tegevusega 
(põllumajandus ja turism) oleks võimalik maandada 
riske, mis on tingitud sesoonsusest. 

ØVõimalused alustada oma tegevust 
maapiirkondades: taotledes investeeringutoetusi 
erinevatest maaelu arengukava meetmetest ning 
LEADER programmist, mis maandavad 
ettevõtlusest tulenevaid finantsriske ning alandab 
sektorisse sisenemisbarjääre



Maailm meie ümber on pöördumatult
muutumas (Maailm aastal 2035)

Allikas: https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035

Ø Kasvab nii migratsiooniline, eluviisiline kui elamuspõhine surve puhta ning metsiku looduse ning loodusliku

tarbimise või lausa eluviisi järele; 

Ø Skandinaavia ja laiemalt Põhjala on looduspõhise eluviisi ja äri esirinnas (Vare, 2019).

https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035


Avatud talude päev

ØÜheks kinnituseks, et inimestel on huvi 
põllumajandusettevõtete vastu, on 
Maaeluministeeriumi poolt korraldatav 
üle-eestiline avatud talude päev; 

ØTänase seisuga on toimunud juba 
seitsmendat korda;

Ø2020. aastal osales ligikaudu 780 
inimest talu kohta;

ØAvatud talude päeval avavad oma 
talude uksed nii väiksed ja keskmise 
suurusega talud kui ka suurtootjad. 



Tarbijate trendid ja ootused
turismiteenuste osas



Uued kogemused

VAATA VIDEOT:
https://www.facebook.com/eestia
groturism/videos/1766178663536
646/

https://www.facebook.com/eestiagroturism/videos/1766178663536646/


KÄSI KÜLGE!



Nad soovivad reisida nagu
kohalikud, mitte nagu
turistid

ØAgroturism on 
põllumajandustootmise ja 
turismiteenuse kombinatsioon, 
mis pakub võimalust külastada 
talusid ja teisi 
põllumajanduslikke ettevõtteid, 
kogedes maaelu ja maal 
elamise viise ning lüüa kaasa 
igapäevases talutöös. 



Võimalikult palju ja kvaliteetset infot
enne sihtkohta jõudmise kohta



Kogemuse jagamine sotsiaalmeedias
ØSotsiaalmeedia teadlikud

tarbijad eelistavad sihtkohte, 
mis panustavad nende
sotsiaalsetele kapitalile
ning on jagamist väärt.





Kus me täna oleme ja kuhu edasi?
ØEestimaa Talupidajate Keskliit on tegelenud aktiivselt 

agroturismi edasiarendamisega 2020. aastal.
ØMeie tegevused on seotud olnud ühise platvormi ehk 

agroturismi kodulehe arendamisega, et muuta see külastajatele 
mugavamaks kasutada.

ØOleme loonud kvaliteetset foto ning videosisu 
sotsiaalmeediaplatvormidele ning agroturismi liikmetele

ØTurundustegevused ning pilootprojektid



Kus me täna oleme ja kuhu edasi?
ØSel aastal plaanime veel aktiivsemalt teenust tutvustada läbi 

erinevate tegevuste. 
ØMeie jaoks on oluline viia info rohkemate tootjateni, kes oleksid 

valmis oma põllumajandustootmist läbi turismiteenuste tutvustama. 
ØOluline on selle juures pidada silma uusi turismitrende, kus külaliste 

ootusteks on kogeda midagi, mis nad ennem kogenud ei ole, et nad 
saaksid midagi õppida sellest kogemusest ning nad saaksid seda 
kogemust ka jagada läbi sotsiaalmeedia teistega. Selleks olemegi 
julgustanud põllumajandustootjaid oma teenuste disainimisel 
„kastist välja“ mõtlema, et nad saaksid pakkuda oma külalistele 
midagi, mida nad ennem kogenud ei ole – on see siis kitsedega 
aeroobika, võitegemise õpituba või näiteks lüpsmine. 



Mida toob aasta 2021?
ØKoostööd Eesti ning välismaiste turismifirmadega
ØEkskursioonide korraldamine agroturismi taludesse
ØUued liikmed&fotod&videod
ØAgroturismi talude nõustamine





TÄNAN TÄHELEPANU EEST!



Kontakt

TARMO PIHELGAS

Info@taluliit.ee
www.agroturism.ee

mailto:Info@taluliit.ee
http://www.agroturism.ee/

