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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Globaalses turismitööstuses on viimase 50 aasta jooksul turistide arv järjepidevalt 

kasvanud. Erinevad arengukavad ja turismiorganisatsioonid prognoosivad lähitulevikuks 

kasvu jätkumist. 

Turismimajanduse fookus liigub järjest enam senistelt võimukeskustelt Ameerika 

Ühendriikidelt ja Euroopalt Aasiale. Euroopal kui vanal turismisihtkohal on vaja leida uued 

arengusuunad globaalselt muutuvas turismisektoris. Eesti on Euroopa Liidu liige ja 

valdkonna arendamisel tuleb järgida liidu turismisuundi. 

Ekspertide hinnangul ei saa turismivaldkonnas külastuste arv lõputult kasvada ja erinevate 

globaalsete mõjude tõttu (keskkonnaprobleemid, ressursside vähenemine, suurenevad 

keskkonnatasud jne) jääb turismisihtkohtadesse järjest vähem netotulu. 

Turism on oma tootemudeli üle võtnud töötlevalt tööstuselt ja vana mudeli areng ei ole 

enam jätkusuutlik. Vana majandusmudeli kõrvale on tekkimas uued alternatiivsed 

arengusuunad. Lähituleviku üheks peamiseks arenguteeks turismis on säästev areng. 

Turismivaldkonnas domineeriva massiturismi kõrvale jõuab üha rohkem väikesemahulist 

alternatiivturismi nagu ökoturism, mis kannab endas säästva arengu sõnumit. 

Butleri TALC mudeli järgi (Joonis 1) on Eesti tegevuspõhine loodusturism olukorras, kus 

sektor vajab arenemiseks uut suunda. 

Ökoturismi kui ühe võimaliku arengusuuna perspektiivikuse ja potentsiaali 

väljaselgitamiseks küsitleti Eesti tegevuspõhise loodusturismiga tegelevaid ettevõtteid, 

intervjueeriti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiinfokeskuse töötajaid ja 

valdkonna eksperte. Uuringute metoodikat saab kasutada teiste turismivaldkondade 

uurimiseks. 

Uuringute tulemuste järgi on Eesti tegevuspõhise loodusturismi sektor väike ja 

väljakujunemata. Öko- ja loodusturismi on Eestis väga raske teineteisest eristada, sest 

valdkonnad on omavahel tihedasti põimunud. 



Sektori üheks võimalikuks tulevikusuunaks on ökoturismi arendamine. Arengusuund 

eeldab turismi säästvat strateegiat, mis põhineb uuringutel, konkreetset ja arusaadavat 

kuvandit, innovatiivset tootestrateegiat, turismiinkubaatori teket, EHE märgise arendamist 

ja sihtturgudele suunatud turundusplatvorme. Suuna rakendumisel tulevikus on Eesti 

tegevuspõhine loodusturism kvaliteetset külastuselamust pakkuv, kus rõhk on kvaliteedil ja 

reisi pikal ajalisel kestusel. 

  



 

 

SUMMARY 
 

In the last fifty years the number of tourists has continuously grown in global tourist 

industry. Different development plans and tourist organizations forecast continuance of 

growth in foreseeable future. The focus of tourist industry is shifting more and more from 

present centres of power, United States and Europe, to Asia.  Europe as an old tourist 

destination will have to find new development trends in the globally changing tourism 

sector. Estonia is a member of the European Union and in the development of tourism it is 

necessary to follow the development plan of the EU. The opinion of experts is that the 

number of trips cannot infinitely grow and because of different global effects 

(environmental problems, diminishing resources, higher environmental charges, etc) 

increasingly less net income will be left in tourist destinations. 

Tourism has taken its product model from processing industry and the development of the 

old model is not sustainable any more. New alternative development trends are emerging 

next to the old industry model. Sustainable development is one of the main development 

opportunities in short term. In addition to mass tourism that is predominant in tourist 

industry we can see more and more small-scale alternative tourism like ecotourism that 

carries the message of sustainable development. 

According to the Butler TALC model (Figure 1) the activity based nature tourism in 

Estonia is in a situation where the sector requires new directions for development. In order 

to identify the prospects and potential of ecotourism as one of possible development trends 

Estonian tourist agencies focusing on activity based nature tourism were questioned, 

employees of the Tourist Information Centre of Enterprise Estonia and experts of the area 

were interviewed. The methodology of the study can be used to study other areas of 

tourism. 

The results of studies show that the Estonian nature tourism and ecotourism sector is small, 

undeveloped. It is difficult to differentiate the two areas since they are closely intertwined. 

One possible future trend of the sector is the development of ecotourism. The development 

pattern assumes sustainable tourism strategy that is based on research, a specific and clear 



image, innovative product strategy, setting up of a tourism incubator, development of the 

EHE label and marketing platforms directed at target markets. If the trend is applied in 

future, Estonian activity based nature tourism will offer high quality of visit experience 

focusing on quality and long duration of the trip.  
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SISSEJUHATUS 
 

Turismitööstus on 2015. aastal maailmas üks juhtivamaid tööstusharusid, mille maht ja 

käive on võrreldes paljude teiste majandusvaldkondadega väga kiiresti kasvanud.  Mõned 

aastad tagasi ületati oluline kasvunumber, kui aastaseks sektori kogumahuks kujunes üle 1 

miljardi reisija aastas (kõigi aegade rekord). Rahvusvahelise Turismiorganisatsiooni 

(UNWTO) andmetel prognoositakse kasvu jätku ja aastaks 2030 peaks kasv jõudma 1,8 

miljardi reisijani aastas (UNWTO 2014). Turismitööstuse oluline omapära teiste 

tööstusharude ees on, et mahud on olnud tööstuse algusaegadest saadik pidevas kasvus 

(Butler 2009). Pool sajandit hüppeliselt arenenud turismitööstus seab ülerahvastuse tõttu 

pinge alla mitmed sihtkohad. Valdkonda mõjutavad keskkonnaprobleemid, vähenevad 

ressursid, kasvav konkurents ja üha odavnevad hinnad, mis viivad alla puhkuse kvaliteedi. 

Kiiresti kasvavat turismitööstust on ees ootamas muutused jätkusuutlikuma arengu poole. 

Tänapäeval kohtab turismialases kirjanduses viiteid säästvale arengule. Vanadele 

sihtrühmadele on lisandunud uued kliendigrupid, kes on huvitatud teadlikust reisimisest ja 

ökoturismist ning järjest rohkem otsitakse alternatiive massiturismile (Kuresoo jt 2010). 

Viimastel aastakümnetel on maailma majanduses aset leidnud suured muutused. Senised 

võimukeskused Ameerika Ühendriigid ja Euroopa hakkavad järk-järgult oma turuosa 

Aasiale kaotama ja peavad seeläbi leidma uued suunad, et turismisektori turuosa säilitada 

ja kasvatada (UNWTO 2014). Selline muutus on kultuuriline ja antropoloogiline 

evolutsiooniline protsess (Stronza 2001). 

UNWTO prognoosib Euroopas küll lähiaastakümneteks turismisektorile mahtude kasvu, 

kuid see kasv hakkab aasta-aastalt vähenema (UNWTO 2014). Sellist olukorda 

iseloomustab turismiteadlase R.W. Butleri TALC mudel turismisektori sihtkohtade kasvu 

kulminatsioonist. TALC mudel näitab mingi turismipiirkonna kasvu tipule jõudes toimuvat 

muutust, kus edasine kasv ei ole enam võimalik ja vajalik on muutus (Butler 1980). 

Magistritöös asub joonis TALC mudelist peatükis 1. Kirjanduse ülevaade ja kannab nime 

Joonis 1. 

Euroopa otsib endale uut kuvandit turismitööstuse edendamiseks ja suundi, et leida 

globaalselt ümberpaiknevate majandusjõudude ajal uusi võimalusi turismi arendamiseks 
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(Euroopa Komisjon 2010). Selleks on Euroopa Komisjon välja töötanud dokumendi, mis 

kannab nime „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa kui maailma soosituim 

turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava“. 

Tegevuskavas on välja toodud peamised arengusuunad, mida lähiaastatel Euroopa 

turismivaldkonnas rakendatakse. Järjest vähenevate loodusressursside ajastul on peamiseks 

põhimõtteks, millest turismiarengutes lähtutakse, säästev turism (Euroopa Komisjon 2010). 

Magistritöö keskendub säästva arengu ja ökoturismi arengusuuna uurimisele Eesti 

tegevuspõhise loodusturismi valdkonnas. 

Eestis hakkas alates 2014. aastast kehtima uus turismiarengukava, mis kannab nime "Eesti 

turismiarengukava 2014–2020". Turismiarengukavas prognoositakse turismisektori edasist 

kasvu. Prognoosi kohaselt on kasv 1,24 miljardit eurot 2012. aastal kuni 1,59 miljardi 

euroni 2020. aastal. Tegevuspõhise loodusturismi turu numbrilist väärtust ei ole 

turismiarengukavas eraldi välja toodud (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

2013). 

Ökoturismi kaudu saab omavahel paremini siduda loodusturismi ja säästvat arengut, olla 

mujal maailmas arusaadavam ja konkreetsem loodusturismi toodete poolest, omada 

selgemat kuvandit. Ökoturism on kohaspetsiifiline. Globaaltasandil ei ole ühte kindlat 

struktuuri ega suunda, vaid olenevalt riigist käsitletakse ökoturismi erinevalt (Kuresoo jt 

2010). Ökoturism sisaldab endas mõjusid nii majandusele, kogukonnale kui ka loodusele 

(Gordillo ja Stronza 2008). 

Magistritöö keskendub Eesti turismitööstuse ühe valdkonna, tegevuspõhise loodusturismi 

(aktiivsed ja passiivsed tegevused, nagu matkad, retked, vaatlused ja muud tegevused 

looduses) sektori arengusuunale, mis seisneb ökoturismi arendamises. 

Magistritöö uurimissuunaks on Eesti tegevuspõhiste loodusturismi ettevõtjate huvi ja 

valmisoleku väljaselgitamine ökoturismiga tegelemiseks, kuidas toetab seda suunda 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus kui peamine riigipoolne 

turismikoordineerija ja millised on globaalsed arengud säästvas- ja ökoturismis. 

Ökoturismi arendamisel on võimalik suurendada majanduslikku tulu ja kasvupotentsiaali, 

tagades säästva arengu, töötada valdkonnas aasta ringi (vähem sõltuda hooajalistest 
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mõjudest), laieneda uutele sihtturgudele ja arendada Eesti üheks juhtivamaks 

ökoturismiriigiks Euroopas. 

Magistritöö uuringud on olulised eelkõige Eesti tegevuspõhisele loodusturismi sektorile, 

kuid tööst on kasu globaaltasandil säästva arengu uurimisel turismivaldkonnas ja luues 

aluse uutele uuringutele. 

Autor tänab lõputöö juhendajaid Aivar Ruukelit ja Lea Sudakovat, kõiki küsitlusele 

vastanud ettevõtjaid, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse töötajaid, 

Anna Pollockit ja Jeppe Klockaresoni. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

Magistritöös on kasutatud kõige uuemat ja asjakohasemat erialast teaduskirjandust. Lisaks 

teadusartiklitele on materjali otsitud teistest erialastest publikatsioonidest nii Eesti, 

Euroopa kui ka globaaltasandil ning kirjanduse valimisel on püütud leida algallikaid või 

võimalikult selle lähedale osutavaid teoseid. Magistritöö on majandusvaldkonna uuring, 

sellepärast on olulised allikad erinevad turismiuuringuid ja -arengukavad. Kirjanduse 

ülevaate peatükk annab ülevaate magistritöö seisukohast kõige tähtsamate materjalide 

kohta. Kasutatud kirjanduse nimistus ja magistritöös kasutatud allikate osas võib eristada 

kolme tasandit: 

1. Eesti tasand. Eestis ilmunud öko- ja loodusturismi käsitlevad turismiuuringud ja -

arengukavad. 

2. Euroopa tasand. Euroopa Liidu institutsioonide välja antud turismidokumendid ja 

Balti ning Läänemere regiooni turismiarengu publikatsioonid. 

3. Globaalne tasand. Turismialane teaduskirjandus ja öko- ning loodusturismi 

uuringud. 

 

 

1.1. Eestis ilmunud loodusturismialased kirjandusallikad 
 

Eestis on tehtud vähe turismiuuringuid, mis keskenduksid ainult loodus- või ökoturismile. 

Sektorit puudutavat informatsiooni ja andmeid leiab peamiselt turismiarengukavadest. 

Ökoturismi kohta on Eestis ilmunud kokkuvõtlik väljaanne "Eesti ökoturismi käsiraamat" 

ja säästva arengu kohta turismis "Säästva turismi tegevusjuhend". Viimane põhjalikum 

loodusturismi puudutav uuring viidi meil läbi 2008. aastal. Eesti loodusturismi valdkond 

vajab 2015. aastal uut ülevaatlikku uuringut ja säästva arengu strateegia loomist. 

Turismivaldkonna kiirete arengute tõttu on senised uuringud vananenud. 

Peamine allikas, millest turismi arendamisel Eestis lähitulevikus lähtutakse, on "Eesti 

riiklik turismiarengukava 2014–2020".  Arengukavas on seatud prioriteedid tegevustele ja 

suundadele, kuidas turismivaldkonda arendada, ning eesmärgid, mida täites saavutatakse 

kavas ettenähtud tase 2020. aastaks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2013). 
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Turismiarengukavast ei selgu, milliste meetmete ja vahenditega loodusturismis säästvat 

arengut tagada, milline on ettevõtete valmisolek neid norme täita ja säästvate 

arengusuundadega tegelda ning kuidas on see seotud globaalsete turismitrendidega. 

Eestis on uuritud loodusturismi peamiselt mingi kindla piirkonna põhiselt ja vähem 

üleriigilist tervikut arvestades. Ökoturismi Ühenduse välja antud ökoturismi käsiraamatus 

on kokkuvõtlikult koondatud väärtused ja nõuanded ettevõtjale, kuidas Eestis ökoturismiga 

tegelda (Kuresoo jt 2010). 

Eestis välja antud kirjanduse analüüsist selgus, et puudub ülevaade, kui palju on Eestis 

tegevuspõhise loodus- ja ökoturismiga tegelevaid turismiettevõtteid, millised on 

konkreetsed tegevused ja arengusuunad tegevuspõhisele loodusturismi sektorile, kuidas 

tagatakse säästev areng. 

 

 

1.2. Magistritöös kasutatud Euroopa Liidu dokumendid ja 

turismimajanduse kirjandusallikad 
 

Eesti on Euroopa Liidu osa ja turismi arendades on soovitav järgida Euroopa Liidu 

kehtestatud turismipõhimõtteid. Euroopa Liidu prioriteediks seatud suunad turismi 

arendamisel lähiaastatel on välja toodud dokumendis „Komisjoni teatis Euroopa 

Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele. Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht- uus Euroopa turismi 

tegevuskava“. Tegevuskava läbivaks põhimõtteks ja suunaks on eri turismivaldkondi 

ühendav säästev areng, kuid kava ei ole liikmesriikidele kohustuslik, vaid sisaldab 

soovitusi ja nõuandeid, mida liikmesriikide turismiarendajad saavad üle võtta ja kohandada 

endale sobivamaks, arvestades piirkonna eripäradega (Euroopa Komisjon 2010). 

Magistritöö üheks eesmärgiks on teada saada Eesti tegevuspõhise loodusturismi pakkujate 

arvamus säästvast arengust Euroopa Liidu turismis. Säästva arengu planeerimiseks on liidu 

loodud kava sihtkohtadele "Euroopa turismi näitajate süsteem. Abivahend jätkusuutlikutele 

sihtkohtadele" (Euroopa Komisjon 2013). Euroopa Liidu turismiarengut puudutavatest 

dokumentidest saadud andmeid saab võrrelda Eesti tasandi teadustööde, arengukavade ja 

dokumentidega ning seeläbi välja selgitada suundade ühisosa, kuidas loodusturismiga 

tegelda, et rakenduksid säästva arengu põhimõtted ja samal ajal oleks turismi arendamine 

tasuv. 
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1.3. Globaalset turismimajandust, säästvat arengut ja ökoturismi 

uuringuid sisaldavad teadusartiklid ja muud publikatsioonid 
 

Loodus- ja ökoturism on oma olemuselt kohaspetsiifilised. Neid valdkondi mõistetakse 

maailmas piirkonniti erinevalt. Ühe turismisihtkoha praktika ei ole üks ühele ülevõetav 

teise sihtkoha poolt. Seda nimetatakse turismisektoris sihtkohaspetsiifiliseks käsitluseks 

(Kursoo jt 2010). Magistritöö autor keskendub välismaise kirjanduse uurimisel erinevatest 

turismipraktikatest näidete otsimisele, mis võiksid Eestile sobida ning säästva arengu ja 

ökoturismi olemuse ja mõistete lahtimõtestamisele. 

Magistritöös on teooria seisukohalt olulisemateks kirjandusallikateks Butleri teadusartiklid, 

milles kirjeldatakse TALC mudelit (Joonis 1). Butleri TALC mudelil baseerub kogu töö 

sisu ja olemus. TALC mudel näitab mingi piirkonna turismi arengujärku, kus aeg (Time) ja 

turistide arv (Number of Tourists) on omavahel sõltuvuses. See mudel ei kehti mitte ainult 

turismivaldkonnas, vaid on kasutatav ka teistes süsteemides. Joonis 1 näitab kõvera abil, 

kuidas piirkonna turismisektor jõuab oma arengu maksimaalsesse kasvufaasi ja seejärel 

ootab arengut ees 5 stsenaariumi. Nendeks on 1) noorenev kasv (Rejuvenation, A), 2) 

vähendatud kasv (Reduced growth, B), 3) stabiliseerimine (Stabilisation, C), 4) aeglane 

langus (Decline, D) või 5) kohene ja kiire langus (Immidiate decline, E). Milline 

stsenaarium käivitub, oleneb sellest, milliseid valikuid piirkonna turismiasjalised teevad, 

kas jõutakse piisavalt kiiresti ennast positsioneerida ja kas ollakse teadlik sellest, kuhu on 

jõutud (Butler 1980). 
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Joonis 1. TALC mudel. Allikas: (Butler 1980) 

 

TALC mudeli kaudu saab iseloomustada Eesti loodusturismi olukorda. Probleemiks on, et 

väheste uuringute tõttu on võimatu kajastada sektori kasvu ning langust mingi numbrilise 

väärtusena (turistide arv, käive, kasum jne) või muu sarnase indikaatori läbi. Magistritöö 

fokuseerub arenguteele, suunale ja visioonile. 

Kirjanduse analüüsist lähtuvalt on magistritöö peamised küsimused: 

1. Milline on Eesti tegevuspõhiste loodusturismi ettevõtjate valmisolek ja huvi tegelda 

senisest selgema ja säästlikuma ökoturismiga? 

2. Milline on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse nägemus 

ökoturismi arendamisest ja säästvast arengust? 

3. Kas ökoturism on vahendiks, mille kaudu saab ellu viia Euroopa Liidu soovitatavat 

säästvat arengut turismis? 
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4. Millised on globaalsed suunad turismis ja juhtivate ökoturismi asjaliste 

kommentaarid ja soovitused säästva arengu ning ökoturismi arendamiseks? 

 

Säästvat arengut järgides ja ökoturismi arendades on võimalik välja kujundada Eesti 

tegevuspõhise loodusturismi kuvand, leida uusi kliente, saada rohkem tulu, tagada 

jätkusuutlikkus ja vähendada hooajalisust.  
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2. METOODIKA, TEOORIA JA UURINGUTE ÜLEVAADE 
 

2.1. Loodus- ja ökoturismi mõisted, nende sisu ja eripärad ning 

teoreetiline ülevaade 
 

Magistritöö uuringute puhul on oluline mõista, mis on loodus- ja ökoturismi mõistete 

erinevused. 

Loodusturismi saab mõista laiemas ja kitsamas tähenduses. Laiemas mõttes kuulub 

„loodusturismi hulka kogu turism, mis põhineb loodusel“ (Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 2008: 5). 

Kitsamas mõttes on „loodusturism turismi vorm, mille peamiseks motivatsiooniks on 

looduse vaatlemine ja väärtustamine“ (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008: 5). 

Laiemas tähenduses kuuluvad loodusturismi alla nii passiivsed kui ka aktiivsed tegevused 

looduskeskkonnas, samuti majutus, toitlustus jms (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

2008). 

Globaalsete sihtkohtade eripärasid arvestades on neid mõisteid raske eristada. Näiteks 

mõnel pool maailmas nimetatakse kogu loodusturismi ökoturismiks, teises kohas on aga 

ökoturism väga kindlalt määratletud ja kannab endas peamiselt sõnumit, milleks on 

säästlikkus (Kuresoo jt 2010). 

Eestis tehakse vahet loodus- ja ökoturismil, sest Eesti Ökoturismi Ühenduse sõnastatud 

ökoturismi definitsiooni kohaselt on „ökoturism vastutustundlik reisimine, mis toetab 

loodus-ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu“ (Kuresoo jt 2010: 7). 

Mõistete järgi on loodusturism Eestis laiem valdkond kui ökoturism, mis võib endas kanda 

säästliku reisimise põhimõtet, aga ta võib olla ka mittesäästlik. 

Säästva arengu definitsioon turismis ütleb: „Säästva turismi arendamine on protsess, mis 

püüab positiivselt mõjutada kohalike ettevõtete majanduslikku ja sotsiaalset elujõulisust, 

kahjustamata seejuures olemasolevaid sotsiaalseid struktuure ja loodus- ning 

kultuuripärandit“ (Eesti Maaturism 2006: 3). Säästva turismi väljakutse on ühendada endas 
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keskkonna, majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid turismi organiseerimisel ja 

planeerimisel. Vanad turismiarengud asenduvad uutega, mille tõttu keskendutakse senisest 

rohkem keskkonna hoidmisele ja ressursside jätkusuutlikule kasutamisele (Kernel 2005). 

Säästev areng on turismi kontekstis eksisteerinud paarkümmend aastat (Palomeque ja 

Torres-Delgado 2012) ja selline suund ei peaks keskenduma ainult loodusturismile, vaid 

arendama kõiki turismi valdkondi keskkonda hoidvamaks (Blancas jt 2012).  Säästva 

arengu majandust toetavad ülemaailmsed akadeemilised uuringud, mida selles vallas 

teostatakse (Jarvis jt 2010). 

Rahvusvahelise turismiturunduse mõttes tuleks Skandinaaviat ja Baltimaid näha kui ühte 

tervikut. Meil on palju ühist nii looduslikus kui ka kultuurilises mõttes. Kaugemalt Balti 

regiooni saabuvad turistid näevadki piirkonda ühe tervikuna ja nii on Balti mere regiooni 

lihtsam turundada ühtse säästliku sihtkohana (Baltic Sea Tourism Commission 2014). 

Ökoturismi omapäraks tavalise loodusturismi ees on, et sellist turismivormi on raskem 

korraldada, see eeldab turismiettevõtjalt põhjalikke teadmisi valdkonnast, sest kliendid on 

intelligentsed ja asjatundlikud. Kui tavaline loodusturism on tihtipeale mittepersonaalne 

(ühesuguse toote saavad kõik kliendid), siis ökoturism on personaalne ja turist saab 

unikaalse, just temale määratud ning tema vajadusi arvestava turismikogemuse (Kuresoo jt 

2010). 

Ökoturismi nimetus saab maailmas järjest tuntumaks. Ökoturismi arendades on oluline, et 

selline turismivorm oleks säästlik kogu oma sisult, mitte pealiskaudselt. Sihtkoht võib 

kõikides valdkondades ellu viia säästva arengu põhimõtteid, mis hakkaksid seda piirkonda 

iseloomustama (Lin jt 2006). Lisaks tuleb sellisesse turismivormi kaasata piirkonna kõik 

turismiga seotud osapooled, et vältida konfliktide teket. Seda on eriti oluline silmas pidada 

väikestes maapiirkondades ökoturismi arendades (Baltazar jt 2005). Ökoturism ühendab 

osapooli paremini kui tavaline, siiani domineerinud massiturism, kaasab kohalikku 

tööjõudu, hoiab kapitali piirkonnas ning toetab säästvat arengut (Jones 2005). 

Loodusturismi ettevõtjal tuleb ennast ökoturismi ettevõtjaks ümberkvalifitseerudes 

muutuda selgemalt keskkonda säästvamaks, kohlikku kultuuri toetavamaks, loobuda 

motoriseeritud tegevustest (välja arvatud transport), taotleda erinevaid ökomärgiseid jne 

(Kuresoo jt 2010). 
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UNWTO uuringute järgi on loodusturismi valdkond kiiresti arenev ning kasv on kuni kuus 

korda tavaturismist kiirem. Ökoturism moodustab omakorda globaalsest turismist 10–15% 

(Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008). Ökoturismi globaalset turuosa on vähe uuritud, 

kuid loodus- ja ökoturism omavad arvestatavat ühisosa (Lawton ja Weaver 2007). 

Ökoturism on üks kiiremini kasvavaid turismisektoreid maailmas. Ümber-

spetsialiseerumine loodusturismilt ökoturismile annab nii ettevõtjaile kui ka riigi turismile 

tervikuna mitmeid eeliseid. Näiteks aitab selline suund hoida ja kaitsta loodus- ja 

kultuuripärandit ehk väärtust, mida ökoturism tegelikult müübki, annab loodusturismile 

oma kindla kuvandi ja konkreetsuse, harib nii turisti kui ka turismiettevõtjat säästlikumalt 

reisima, pakub personaalset reisielamust ja kogemust, ökoturismi võimaldab keskenduda 

paljudele erinevatele elamust otsivatele sihtrühmadele (Kuresoo jt 2010). 

Säästlikult majandavaid loodusturismiettevõtjaid tunnustab ka riik (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2013). 

Loodusturism loob tuluteenimisvõimalusi ja parandab tööhõivet maapiirkondades ning on 

paljudes maailma piirkondades regionaalarengu mootoriks (Kuresoo jt 2010). Heaks 

näiteks on matkajate hulgas populaarne riik Bhutan. Paljud Bhutani noored on läinud 

suurlinnadesse tööotsingutele, jättes maapiirkondadesse vanemad inimesed. Sealne 

aktiivne ökoturismi arendamine on loonud uusi võimalusi maapiirkondades töökohtade 

tekkeks ja turistide teenindamiseks ning noorte väljavool maapiirkondadest on oluliselt 

vähenenud (Gurung ja Seeland 2008). Teine näide ökoturismi edukast arengust on 

Malaisias, kus juhtiv roll ökoturismi arendamisel on väikeste maapiirkonna ettevõtete käes, 

kes oma tegevusega toetavad ülejäänud kogukonna arengut (Jaafar ja Maideen 2012). 

Mitmetes Lõuna-Ameerika riikides on jõutud seisukohale, et ei ole mõtet keskenduda 

ainult külastajate arvu kasvule turismis, vaid pikendada külastusaega ja teenida niimoodi 

rohkem netotulu. Ecuadoris on selle arengu käivitamiseks ja riiklikute turismiasjaliste ning 

erasektori paremaks koostööks lihtsustatud seadusandlust.  Uuel arenguteel seatakse 

eesmärgiks välja töötada senisest kvaliteetsemaid elamustooted. Sellised arengusuunad on 

aktuaalsed ka piirkonna teistes riikides, nagu Peruu, Tsiili ja Mehhiko. Ecuador on võtnud 

loodusturismi edendamiseks suuna, millel on peamine rõhk turisti pikaajalisel viibimisel 

riigis ja läbi külastuse pikenemise ta kulutab kohapeal rohkem ja õpib hindama paiga 

looduslikke ja kultuurilisi väärtusi (Del Palacio 2015). 
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2.2. Eesti tegevuspõhise loodusturismi valdkonna teoreetiline ülevaade 
 

Eesti loodus- ja ökoturismi turgu on põhjalikult ja eraldiseisvana muust Eesti turismist 

väga vähe uuritud. Viimastel aastatel on valdkonda põhjalikumalt uuritud kahel korral. 

MTÜ Eesti Maaturism tegi seda 2006. aastal (Eesti Maaturism 2006) ja Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse 2008. aastal (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008). 

Turismisektori kiire arengu ja globaalsete trendide pidevate muutuste tõttu vajab sektor uut 

ülevaadet nõudlusest, pakkumisest ja arengusuundadest. 

Aastal 2012 oli Eesti turismi kogukäive 1,24 miljardit eurot (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2013). Kui suure osa sellest käibest moodustas loodus- ja 

ökoturismi sektor, ei ole teada, kuid autor hindab seda osa väikeseks. 

2010. aastal hinnati, et Eestis võib ainult ökoturismiga tegelevaks pidada vaid mõnda 

üksikut ettevõtet (Kuresoo jt 2010). 

Eesti loodusturismi turg on veel üsna ennastleidev ja varases arengujärgus. Enamik 

ettevõtjad tegeleb turismiga hobikorras ning elukutselisi ettevõtjaid on väga vähe. 2008. 

aastal koostatud loodusturismi pakkumise uuringu põhjal ei ole selged turuliidrid välja 

kujunenud ja turg on väike ning killustunud (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008). 

Eesti loodus- ja ökoturismiettevõtted on enamjaolt väikefirmad. Mitmed nendest pere- ehk 

mikroettevõtted, kus töötajaid on keskmiselt 1–2, kõrghooajal on personali rohkem ning 

sektori keskmine käive on väike (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008). Loodusturismi 

valdkonna firmade omapäraks on, et nad seavad tihtipeale esikohale mingid põhimõtted ja 

visiooni ning ei ole niivõrd kasvule ja kasumile orienteeritud (Carlsen ja Getz 2005). 

Valdkonnas keskendutakse rohkem individuaalturistile ja vähem gruppidele, mis on 

tingitud sellest, et turistide teenindamiseks ei jätku piisavalt heade erialaoskustega 

töötajaid (giidid, reisisaatjad, retkejuhid) ega muid ressursse (Kuresoo jt 2010). 

Eestis on loodusturismi valdkonnas tuntavad hooajalisusest tingitud negatiivsed mõjud. 

Peamiselt tegutsetakse kevadel ja suvel, sügisel ja talvel on kliente oluliselt vähem ning on 

vaja otsida lisategevusi väljastpoolt valdkonda. Hooajalisus teeb aastaringse tegutsemise 

keeruliseks ja eeldab ettevõtjailt säästlikku majandamist ressurssidega, see muudab 

keeruliseks toodete ja teenuste arendamisse investeerimise (Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 2008). Hooajalisusest sõltumise vähendamist on palju uuritud, kuid probleemi 
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lahendamiseks ei ole leitud ühtset ja toimivat valemit. Hooajalisuse vähendamisel oleneb 

väga palju ettevõtjate ja kogukonna valmisolekust seda mõista ja leida koos väljundeid, et 

aastaringselt ühtlasemalt tegutseda (Connel jt 2015). Hooajalisus on turismi iseloomustav 

nähtus ja see tuleneb peamiselt kliimamuutustest mingis turismipiirkonnas, erinevatest 

traditsioonidest ja puhkuseaegadest (Aasa jt 2007). 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2008. aastal tehtud uuringust selgub, et paljud 

loodusturismi tooted ja teenused on suunatud siseturule (Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 2008). 

Tegevuspõhise loodusturismi tooted ja teenused on muutunud paljudes sihtkohtades üsna 

spetsiifiliseks, näiteks looma- või linnuvaatluste puhul soovitakse sageli näha kindlaid ja 

haruldasi looma- või linnuliike, erilisi taimi, turistidest puutumata kohti, ehedat kultuuri ja 

puutumatut loodust. Selline suund eeldab sihtkoha turismi head planeerimist, mis lähtub 

säästvast arengust ja ökoturismi põhimõtetest, et vähendada turismist tulenevat negatiivset 

mõju keskkonnale (Curtin 2013). 

Kui paarkümmend aastat tagasi olid loodus- ja ökoturismi elamuste põhiklientideks 

vanemad inimesed, siis tänapäeval on järjest rohkem klientide sekka jõudmas noori. 

Muutused tulenevad sellest, et peresid luuakse järjest hiljem ja tööle asutakse varem. 

Noorematest inimestest koosnevatel sihtrühmadel on tekkinud vaba raha reisimiseks. Suur 

huvi selliste elamuste järele on tingitud sellest, et inimestel jääb järjest vähem aega 

looduskeskkonda sattumiseks ja seoses sellega vähenevad ka teadmised loodusest, tagades 

sektorile suure kasvupotentsiaali (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008). 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2008. aastal tehtud uuringus hinnatakse meie 

peamiseks loodusturismi väliskliendiks Soome turisti (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

2008). Selgitades välja loodus- ja ökoturismi peamised sihtturud, on võimalik 

hinnanguliselt prognoosida valdkonna tulusust ja arenguvõimet. 

MTÜ Eesti Maaturismi poolt on ökoturismi arendamiseks loodud ökomärgis „EHE“ 

(Estonia–The New Way). Märgiste arendamine on Euroopa Liidu turismiarenduse üks 

peasuundadest (Euroopa Komisjon 2010). Ökomärgiste arendamisel on oluline, et neid 

antaks välja taotlejatele kindlatel alustel ja märgise sisu vastaks tarbija ootustele ning kõik 

detailid oleksid üheselt mõistetavad kõikidele osapooltele (Font 2002). Ökomärgiste 

kasutamine toodetel, teenustel ja elamustel võimaldab tarbijatel ning pakkujatel üksteist 
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paremini mõista (Schumacher 2010). Globaalselt on ökomärgiste valdkond väga kirev ja 

neid on liiga palju ning see tekitab tarbijas segadust (Buckley 2002). Märgiseid peetakse 

turismivaldkonna erinevate suundade monitoorimise ja kvaliteedi kontrollimise ning 

tagamise vahenditeks. Märgiste kasutamise kaudu toodetel ja teenustel saab arendada 

sihtkoha kuvandit (Euroopa Komisjon 2010). 

 

 

2.3. Küsitluse ja intervjuude valim ning uuringute koostamise 

metoodika 
 

Magistritöö küsitluse valimi seisukohast on oluline mõista, milline on loodusturismi 

tavapärane toode, sest selle küsitluse puhul on tegemist majandusvaldkonna uuringuga. 

„Loodusturismi toode on selline turismitoode, kus looduses viibimine on intensiivne ja 

elamusi pakkuv ning moodustab olulise osa toote väärtusest" (Eesti Maaturism 2006: 3). 

Tavapärane loodusturismi toode sisaldab endas mitut elementi, milleks on mingi 

konkreetne aktiivne või passiivne tegevus looduses, nagu erinevad matkad (jalgsi, rattal, 

räätsal, hobusega, motoriseeritult jne), majutus, toitlustus ja transport ning erinevad 

variatsioonid nendest osadest (Eesti Maaturism 2006). 

Vastuste saamiseks sissejuhatuses ja kasutatud kirjanduse peatükis sisalduvatele 

küsimustele otsustas magistritöö autor teha küsitluse Eesti tegevuspõhiste loodusturismi 

ettevõtete seas ja intervjuud Eesti turismi peakoordinaatori Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse esindajatega ning välismaa ökoturismispetsialistidega. 

Küsitluse küsimused asuvad magistritöös Lisas 1, intervjuude küsimused Lisas 2 ja Lisas 

3. 

Magistritöös uuritakse neid loodusturismi firmasid, kellel on peamiseks tegevussuunaks 

tegevuspõhise elamuse pakkumine looduskeskkonnas, sellisteks tegevusteks võivad olla 

erinevad matkad (jalgsi, räätsal, rattal, hobusega, motoriseeritult jne), vaatlused (looma-, 

linnu-, taimevaatlused jms), seiklustegevused (maastiku- ja orienteerumismängud, 

ellujäämisõpe looduskeskkonnas jne). 

Valimisse kuuluvad nii ettevõtted, kes tegelevad loodusturismiga, kui ka ettevõtted, kes 

nimetavad ennast ökoturismiga tegelejaks. Arvestades Eesti tegevuspõhise loodusturismi 
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turu väiksust ja seda, et oleme väga noor sihtkoht, on sageli väga raske nendel kahel 

valdkonnal vahet teha. 

Küsitluse valimist jäetakse välja need ettevõtted, kes on ennast nimetanud või loonud 

endast kuvandi kui loodus- või ökoturismi firma, aga pakub ainult majutust või toitlustust, 

tegeleb matkavarustuse ja sõidukite rendiga vms ning ostab tegevuspõhised tooted ja 

teenused alltöövõtuna tegevuspõhistelt loodusturismi ettevõtetelt sisse, samuti riiklikult jmt 

finantseeritavad õppeprogrammid (näiteks Riigimetsa Majandamise Keskuse pakutavad 

programmid), retked ja looduskoolid, mida korraldavad erinevad mittetulundusühingud, 

samuti matkaklubid jne. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2008. aastal läbiviidud uuringus kajastus, et 180 

küsitlusele vastanud ettevõttest kasutas allhanget 109 ehk 61% (Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 2008). Kuigi seal uuriti loodusturismi pakkumist üldisemalt, võib ka antud 

magistritöö küsitluse valimi jaoks sobivate ettevõtete hulgas eeldada, et tegevuspõhine 

allhange on väga levinud. Ettevõtete profiil ja taust vajavad enne valimisse kaasamist 

põhjalikku uuringut ja taustakontrolli, et sinna pääseksid ettevõtted, kes ise tegevuspõhist 

toodet või teenust pakuvad. 

Magistritöö seisukohast on oluline, et ettevõte teeniks oma tegevusega tulu, sest küsitluse 

objektiks on turismiga tulu teeniv ettevõtja ehk juriidilise isiku vorm on osaühing või 

aktsiaselts. Info valimisse sobivuse kohta saadakse peamiselt ettevõtete kodulehti 

analüüsides ja vajaduse korral teisi allikaid kasutades, näiteks järelepärimised 

turismiinfokeskustest või kontaktisikuga kontakteerumine. 

Info firmade kohta, keda uuringus küsitletakse, võetakse Eesti ametlikult turismikodulehelt 

www.vistestonia.ee ja MTÜ Eesti Maaturism lehelt www.maaturism.ee. Küsitlus viiakse 

läbi interneti teel ajavahemikul 29. jaanuar kuni 26. veebruar 2015. aastal. Küsimustik 

koosneb 30 küsimusest ja saadetakse valimi koostamisele kvalifitseeritud firmade 

esindajatele meili teel. Kui esimese saatmise järel vastust ei saada, siis korratakse tegevust 

ja saadetakse küsimustik uuesti nädala möödudes ja seda protsessi jätkatakse kuu aja 

jooksul korra nädalas. Saadud andmed uuritakse ja analüüsitakse ning nendest otsitakse 

vastused uuringu eesmärkidele. 

Algselt kvalifitseerus küsitluse jaoks 70 ettevõtet, kellest pärast selekteerimist jäi alles 43 

firmat. Valiku käigus eemaldati valimist ettevõtted, kelle kodulehti kontrollides selgus, et 

http://www.vistestonia.ee/
http://www.vistestonia.ee/
http://www.vistestonia.ee/
http://www.vistestonia.ee/
http://www.vistestonia.ee/
http://www.maaturism.ee/
http://www.maaturism.ee/
http://www.maaturism.ee/
http://www.maaturism.ee/
http://www.maaturism.ee/
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reaalselt nad enam ei eksisteeri, tegelevad peamiselt matkatarvete jms rendiga, peamine 

äritegevus koosneb majutusest, toitlustusest või muust tegevusest ja tegevuspõhised tooted 

ja teenused ostetakse sisse või vahendatakse neid ning toodetes ei kajastu õppeprotsess ja 

looduse kohta informatsiooni pakkumine, samuti ettevõtted, kes on oma tegevuse 

lõpetanud, aga info on veel internetis ja andmebaasides kättesaadav. 

Ettevõtetele saadetud küsimustik jaguneb 5 alagrupiks: 1) ettevõtete profiil, 2) turundus- 

kanalid ja peamised kliendid, 3) valdkonnapõhiste definitsioonide ja mõistetest arusaamine 

Eesti loodusturismi ettevõtete seas, et saada selgust turu olemusest, 4) ökoturism kui 

turismisuuna atraktiivsus ja perspektiivikus, 5) hooajalisusest tulenevad mõjud. 

Intervjuud viiakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse 

töötajatega ja maailma säästva arengu ja ökoturismi ekspertide Anna Pollocki ja Jeppe 

Klockaresoniga. Anna Pollock on pika turismialase tegevusega üks maailma juhtivamaid 

eksperte ökoturismi ja säästva arengu suunal. Jeppe Klockareson arendab ökoturismi 

Rootsis ja on Skandinaavia ökoturismi asjatundja. 

Intervjuud saadetakse vastajatele kirjalikult ja kui tekib ebaselgusi vastamisel või mõnest 

küsimusest arusaamisel, siis täpsustatakse küsimust e-kirja või telefoni teel. 

Hiljem koondatakse uuringutulemused nii küsitlusest kui ka intervjuudest, neid tulemusi 

analüüsitakse, tehakse järeldused, antakse soovitused ja nõuanded ning lisatakse 

kokkuvõte.  
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3. TULEMUSED 
 

Magistritöö uuringute tulemused on selles peatükis välja toodud eraldi iseseisvate 

uuringutena. 

 

 

3.1. Loodusturismi ettevõtjate uuring 
 

Küsitluse tulemused on jaotatud teemade kaupa tabelite ja jooniste kujul ning sisalduvad 

teemade kaupa Tabelites 1–5 ja Joonistel 2–3. Tabelites on iga küsimuse järel 

vastusevariandid ja tulemus protsentides. Suurema numbrilise väärtusega vastus on saanud 

enim hääli ja vastupidi, mõnele valikvastustega küsimusele sai anda hääli mitmele 

vastusevariandile ja sellised küsimused on eraldi välja toodud. Vastuste kogusumma ei ole 

alati 100%, sest osale küsimustele jäeti vastamata. Küsitlus saadeti 43 tegevuspõhisele 

loodusturismi ettevõttele. Vastas 21 ettevõtet. 

 

 

3.1.1. Eesti tegevuspõhise loodusturismi ettevõtjate, turunduskanalite ja 

sihtrühmade iseloomustus 

 

Alateemas on vastused küsimustele, mis puudutavad ettevõtete suurust, töötajate arvu, 

tegutsemise omapära, turunduse spetsiifikat ja klientuuri. 

 

Tabel 1. Küsitluse vastuste jaotus ettevõtete profiili, turunduse ja sihtrühmade kohta 

Küsimus Vastused 

 Jah Ei Ei oska öelda Muu  

Kas teie ettevõte on 

loodusturismiga 

tegutseja Eesti turul 

100% - - - - 

Kas teie ettevõtte 

peamine 

tegutsemisvaldkond 

on turism 

90,5% 9,5% - - - 

Kas 

loodusturismiga 

tegelemine on teie 

põhitöö 

23,8% 66,7 - 9,5% - 
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Küsimus Vastused 

 Jah Ei Ei oska öelda Muu  

Kas teie ettevõtte 

peamiseks 

tegevusalaks on 

tegevuspõhiste 

(matkad, vaatlused, 

mängud jne) 

toodete pakkumine 

81% 14,3% 4,7% - - 

 1–5 aastat 5–10 aastat Rohkem kui 

10 aastat 

  

Kaua on teie 

ettevõte Eesti 

loodusturismi turul 

tegutsenud 

19% 52,4% 28,6% - - 

 1–5 6–10 Rohkem kui 

10 
- - 

Kui palju on teie 

firmas töötajaid 

kõrghooajal 

90,5% - 4,8% - - 

Kui palju on teie 

firmas töötajaid 

madalhooajal 

85,7% - - - - 

 Siseturist Pigem 

siseturist 

Nii sise- kui 

ka välisturist 

Pigem 

välisturist 

Välisturist 

Teie ettevõtte 

klientuur koosneb 

peamiselt 

23,8% 28,6% 31,8% - - 

Keda te näete 

tulevikus oma 

peamise kliendina 

14,3% 19% 52,4% 4,8% - 

 Eestis Pigem Eestis Nii Eestis kui 

ka välismaal 

Pigem 

välismaal 

Välismaal 

Kuidas te peamiselt 

reklaamite oma 

tooteid ja turundate 

oma firmat 

 

47,6% 14,3% 19% 9,5% - 

 Ei Pigem ei Nii ja naa Pigem jah Jah 

Kas viimasel viiel 

aastal on välisturisti 

huvi teie toodete 

vastu kasvanud 

23,8% 14,3% 23,8% 28,6% 4,8% 

Kas viimasel viiel 

aastal on siseturisti 

huvi teie toodete 

vastu kasvanud 

9,5% 33,3% 19% 23,8% 9,5% 

Kas avalik sektor 

toetab Eesti 

loodusturismi 

turundamist 

piisavalt 

14,3% 19% 38,1% 23,8% - 
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Tabel 2. Küsitluses osalenud tegevuspõhiste ettevõtete peamised tegevusalad 

Tegevusala Vastuse osakaal 

Matkad veekogudel (kanuu, parv, paat, süst, kajakk jne) 47,6% 

Matkad maismaal (jalgsi, rattaga, hobusega, räätsaga jne) 14,3% 

Loodus-vaatlused (looma-, linnu- ja taimevaatlused jms) - 

Maastiku- ja meeskonnamängud - 

Fotoretked 4,8% 

Motoriseeritud tegevused looduses 4,8% 

Jahiretked - 

Loodus-õpe 4,8% 

Muu 14,3% 

 

Tabel 3. Riikide tabel, kust saabuvad ettevõtetele peamiselt kliendid (küsitluses sai valida 

mitu varianti) 

Riik Vastuse osakaal 

Eesti 90,5% 

Saksamaa 42,9% 

Suurbritannia 19% 

Soome 47,6% 

Rootsi 23,8% 

Norra 9,5% 

Taani 4,8% 

Venemaa 33,3% 

Läti 33,3% 

Leedu 9,5% 

Aasia 9,5% 

USA 14,3% 

Muu 23,8% 
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Tabel 4. Turundusmeetmete kasutamine küsitluses osalenud ettevõtete poolt (valida sai 

mitu varianti) 

Turundusmeetmed Vastuse osakaal 

Reklaamvoldikud 61,9% 

Turismilehed 28,6% 

Kodulehekülg 81% 

Suust- suhu 81% 

Otseturundus 33,3% 

Raadio, TV 28,6% 

Messid, laadad 42,9% 

Riigisisesed reisibürood, reisikorraldajad 14,3% 

Välismaised reisibürood, reisikorraldajad  4,8% 

Suuremad turismiettevõtted 14,3% 

Toote demonstratsioonid 9,5% 

Turismiportaalid 61,9% 

Reklaam erialaajakirjanduses 9,5% 

Reklaam laiatarbeajakirjanduses 14,3% 

Sotsiaalmeedia 42,9% 

Muu 9,5% 
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3.1.2. Euroopa ja Eesti turismiorganisatsioonide valdkonnadefinitsioonide 

arusaadavus Eesti tegevuspõhistele loodusturismi ettevõtjatele 

 

Alateemas on vastused küsimustele, mis puudutavad turismivaldkonnas kehtivatest 

mõistetest arusaamist. 

 

 

Joonis 2. Üldkehtivate valdkonnadefinitsioonidega nõustumine küsitluses osalenud 

ettevõtete poolt 

  

14,3% 

14,2% 

14,3% 

14,3% 

14,3% 

4,8% 

4,8% 

47,6% 

9,5% 

4,8% 

14,3% 

14,3% 

4,8% 

9,5% 

23,8% 

33,3% 

33,3% 

28,6% 

33,3% 

28,6% 

47,6% 

47,6% 

38,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Loodusturismi hulka kuulub kogu turism, mis põhineb
loodusel

Loodusturism on turismi vorm, mille peamiseks
motivatsiooniks on looduse vaatlemine ja

väärtustamine

Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab
loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike

heaolu

Säästva turismi arendamine on protsess, mis püüab
positiivselt mõjutada kohalike ettevõtete majanduslikku

ja sotsiaalset elujõulisust, kahjustamata seejuures
olemasolevaid sotsiaalseid struktuure ja loodus- ning

kultuuripärandit

Kas te olete teadlik, et Euroopa Liidu "Turismi
arengukavas" on säästev areng turismis üheks

peamiseks arengusuunaks

Ei vastanud Ei nõustu Pigem ei nõustu Ei ole poolt ega vastu Pigem nõustun Nõustun
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3.1.3. Hooajalisusest tulenevad mõjud Eesti loodusturismi ettevõtjale 

 

Alateemas on vastused küsimustele, mis puudutavad hooajalisuse mõjusid Eesti loodus- ja 

ökoturismi ettevõtjate seas. 

 

Tabel 5. Küsitluse vastused hooajalisuse mõjude kohta 

Küsimus Vastus 

 Jah Ei Nii ja naa   

Kas teie firma 

tegutseb 

aastaringselt 

42,9% 28,6% 23,8% - - 

 Kevadel Suvel Sügisel Talvel Muu 

Millisel 

aastaajal on 

teie ettevõttel 

kõige rohkem 

kliente 

8% 90,5% 9,5% 4,8% 4,8% 

 Ei Pigem ei Nii ja naa Pigem jah Jah 

Kas 

hooajalisus on 

teie ettevõttele 

probleemiks 

9,5% 9,5% 23,8% 33,3% 14,3% 

Kas teie firma 

peab 

väljaspool 

turismi-

hooaega oma 

tegevust 

muutma ja 

otsima 

lisategevusi 

28,6% - 23,8% 14,3% 28,6% 

Kas 

ökoturismiga 

tegelemine 

aitab 

vähendada 

hooajalisusest 

tulenevaid 

negatiivseid 

mõjusid 

9,5% 9,5% 33,3% 33,3% 4,8% 
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Küsimus Vastus 

 Väheneb 

oluliselt 

Pigem väheneb 

oluliselt 

Muutust ei ole 

märgata 

Pigem ei 

vähene 

Ei vähene 

üldse 

Kui palju 

väheneb 

väljaspool 

tavalist 

turismi-

hooaega teie 

firma klientuur 

61,9% 14,3% - 9,5% - 

 Raskeks Pigem raskeks Ei raskeks ega 

kergeks 

Pigem kergeks Kergeks 

Kuidas te 

hindate 

klientide 

leidmist 

väljaspool 

turismi-

hooaega 

42,9% 33,3% 14,3% - - 

 Jah Ei Muu   

Kas teil on 

soovitusi, 

kuidas Eesti 

loodusturismi 

sektoris 

hooajalisust 

vähendada 

28,6% 47,6% 9,5% - - 
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3.1.4. Ökoturismi arendamise suunad 

 

Alateemas on vastused küsimustele, mis puudutavad ökoturismi arendamise vajalikkust. 
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Joonis 3. Küsitluse tulemused ettevõtjate huvile ja potentsiaalile ökoturismi arendamisel 

  

9,6% 

14,4% 

14,2% 

14,2% 

19,0% 

19,0% 

19,0% 

14,3% 

19,1% 

4,9% 

9,5% 

4,8% 

14,3% 

19,0% 

4,8% 

4,8% 

9,5% 

33,3% 

28,6% 

4,8% 

23,8% 

4,8% 

4,8% 

14,3% 

19,0% 

19,0% 

23,8% 

23,8% 

28,6% 

33,3% 

4,8% 

19,0% 

19,0% 

19,0% 

23,8% 

23,8% 

19,0% 

19,0% 

28,6% 

28,6% 

19,0% 

28,6% 

28,6% 

28,6% 

28,6% 

57,1% 

42,9% 

52,4% 

4,8% 

28,6% 

28,6% 

4,8% 

14,3% 

47,6% 

23,8% 

19,0% 

19,0% 

23,8% 

19,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kas nõustute, et ökoturism erineb loodusturismist selget
säästvat arengut propageeriva sõnumi poolest ja on

rahvusvahelisel turismimaastikul säästva arengu aluseks

Kas Eesti loodusturismis on ökoturismi osa selgelt
eristatav ja äratuntav

Arvestades, et Euroopa Liit on võtnud suunaks säästva
turismi arendamise, siis kas Eestis peaks senisest
rohkem rõhku pöörama ökoturismi arendamisele

loodusturismi firmade seas

Kas Eesti loodusturismi kuvandis peaks esile kerkima
ökoturismi propageeriv suund

Kas Eesti loodusturismi hetkeolukord rahvusvahelisel
turismiturul on jätkusuutlik

Kas Eesti loodusturismi kuvandit tuleb muuta

Kas loodusturismi arengu seisukohalt oleks Eesti
ökoturismi sihtkohana turundamine vajalik ja kasulik

Kui ökoturismi toetaks arengut rohkem  kõik
asjassepuutuvad osapooled ja sektorid, siis oleksin

huvitatud võtma suuna ökoturismile

Kas ökoturismiga tegelemine võiks Eestis olla
majanduslikult tasuv

Kas läbi ökoturismi turundamise nii meil kui ka välismaal
saaksime  Eestisse rohkem loodusest huvituvaid turiste

Kas selge ja kindel ökoturismi turundamine riiklikul
tasandil võimaldaks meil läheneda senisest rohkematele

sihtgruppidele

Kas läbi aktiivse ökoturismi turundamise oleks võimalik
Eestis arendada uusi ja atraktiivseid turismitooteid ja

läheneda uutele sihtrühmadele

Ei vastanud Ei nõustu Pigem ei nõustu Ei ole poolt ega vastu Pigem nõustun Nõustun
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3.2. Intervjuude tulemused 
 

3.2.1. Turismiekspertide hinnangud ja arvamused ökoturismist ning säästvast 

arengust ja globaalse turismimajanduse tulevikusuundadest 

 

Intervjuu küsimustele vastasid turismieksperdid Anna Pollock ja Jeppe Klockareson ning 

küsimustik koosnes 10 küsimusest, mis asub magistritöö Lisas 3. Vastused on koondatud 

küsimuste järgi ja tõlgitud inglise keelest ühtseks tekstiks. 

Turismiekspertide hinnangul on maailma turismisektoris reiside arv kasvanud ilma 

languseta üle 50 aasta. 1950. aastatel oli turismitööstuse käibeks pool sellest, mis on 2015. 

aastal. Reisijaid ja sihtkohti oli oluliselt vähem kui tänapäeval ning turismisektori 

kasvamisest tulenevad negatiivsed mõjud ei olnud veel tekkinud. 

Aastakümnete jooksul on massidele suunatud turismitooted muutunud mitte- 

personaalseteks ja standardseteks massidele suunatud produktideks, mille puhul on oluline 

madal hind ja vähese kvaliteediga sisu. Ülerahvastatud sihtkohad on kaotamas oma 

identiteeti ja omapära, muutunud ühekülgseks, ebakvaliteetseks ja sisutühjaks, saanud 

osaks massiturismist, reisimine ei paku enam elamust. Selliste arengute tõttu on järjest 

populaarsemaks saamas teadlik reisimine, mis keskendub elamuse pakkumisele ja 

personaalsele lähenemisele. Sellist reisimisvõimalust pakub ökoturism. Teadliku reisimise 

osa tavaturismi kõrval on aastate jooksul kasvanud, kuid läheb veel aega, enne kui 

turismisektoris suuremad muutused teoks saavad. Teadlik reisimine tähendab eelkõige 

seda, et sihtkohas tuleb võtta aeg maha (pikendada turisti viibimist sihtkohas), tutvuda 

kohaliku ja eheda eluga (väljaspool massituristidele suunatud atraktsioone), õppida tundma 

kohalikku kultuuri, kombeid, loodust ja tavasid. 

Uute ärimudelite tulek turismitööstusesse on paratamatus. Muutus uute majandusmudelite 

töösserakendamisel turismivaldkonnas on juba toiminud, aga läheb veel aega, enne kui 

uued suunad vanade üle domineerima hakkavad. Järjest vähenevate ressursside ajastul ja 

maailma majanduse ümberstruktureerimise perioodil on senine turismi majandusmudel 

vananenud. Mudel võeti turismitööstuse algusaastatel üle töötlevalt tööstuselt ja on oma 

olemuselt massitööstuse mudel. Vana turismimudelit iseloomustab, et negatiivsed mõjud 

leiavad aset sihtkohtades, mis on kaugel turuallikast ehk korraldajast ja seeläbi tunduvad 

tühised ning jäävad sageli märkamatuks. Senist kasvupõhist majandusmudelit 
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iseloomustavad järjest kasvavad kulud sihtkohtadele. Turistide arv numbriliselt kasvab, 

kuid netotulu saavad sihtkohad järjest vähem. 

Kindlaid arenguid ja tulevikusuundi turismivaldkonnas on väga raske prognoosida, kuid 

maailma turismitööstuses ja paljudes teistes valdkondades hakkab üha rohkem 

domineerima säästev areng ja sellest tulenevaid suuremaid mõjutusi on oodata 

lähiaastakümnetel. Muutused võtavad kaua aega ja valdkonnas kiireid lahendusi 

probleemidele ei ole. Arengute käigus on iga uus muutus väga tähtis. 

Uus turismimudel ei ole orienteeritud pidevale kasvule, vaid kindla külastajate arvu juures 

annab rohkem reaalset tulu sihtkohale, mis jaotub kõigi turismiga tegelevate osapoolte 

vahel.  Uue mudeli puhul saab järjest olulisemaks reisi ajaline kestvus. 

Maailma sihtkohad on Butleri TALC mudeli (Joonis 1) järgi oma senise arengu tipul ja 

vajavad edasisteks arenguteks muutust ja uut majandusmudelit. Sihtkohapõhiselt on uued 

arengusuunad väga spetsiifilised. Uute arengute ellurakendamiseks võib vajalikuks osutuda 

kogu riigi turismitööstuse ümberstruktureerimine ja see eeldab kõigi asjasepuutuvate 

turismiasjaliste kaasamist. 

TALC mudel (Joonis 1) on oma iseloomult universaalne ja seda saab kasutada nii üksikute 

sihtkohtade kui ka kogu turismitööstuse arengusuundade kohta. Mudel iseloomustab 

turismivaldkonna hetkeseisu, kus seni toimiv tööstusmudel on jõudnud senise arengu 

kulminatsioonini ja selle lõppjärgule on omane toode, mis järjest vähem teenib netotulu 

ning järjest suurenevad negatiivsed mõjud (saaste, kliimamuutused jne). 

Turismitööstuses toimuvad muutused on sarnased paljudes teistes eluvaldkondades 

toimuvaga, sest probleemid on vähenevate ressursside ajastul globaalset mastaapi ja see on 

teatavat laadi evolutsiooniline protsess. 

Euroopa piirkondades on väga erinevad kultuurid ja traditsioonid ning ühist kiiret 

turismiarengut on raske saavutada. Erinevate piirkondade puhul võivad uued arengud olla 

nii evolutsioonilist kui ka revolutsioonilist laadi, kuid ühine nimetaja on mõlemal suunal 

säästev areng. 

Anna Pollocki hinnangul on Eesti turismisihtkohana liiga väike ja uus, et loodus- ja 

ökoturismi valdkondi eristada. Globaalsel turismiturul ei ole Eesti ökoturismi sihtriigina 

tuntud. Eestil on palju potentsiaali ökoturismi arendamiseks ja seda tehes tuleb leida oma 
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unikaalsed väärtused, kuid valdkonda ülearendades ei tohi süsteemi liiga keeruliseks 

muuta. Säästva arengu põhimõtteid järgides saab pakkuda elamusi, mis keskenduvad 

unikaalsusele ja kohale omastele väärtustele ning koosnevad esivanemate tarkusel 

põhineval kultuuri ja looduse ühisosal, millesse on lisatud moodsad tehnoloogilised 

lahendused. Uuringute käigus saab välja selgitada turismiarenguteks sobivad piirkonnad. 

Massiturism sobib ainult sinna, kus on suurtele mahtudele vastav infrastruktuur. 

Maapiirkondade turism peab edukaks toimimiseks olema kvaliteetne, väikesemahuline ja 

sisaldama endas ühisosa looduse, kultuuri ja traditsioonide vahel. 

Jeppe Klockaresoni hinnangul peavad säästvad arengud turismis algama 

rohujuuretasandilt. Näiline säästvus (rohepesu) ei paku probleemidele lahendust. Aja 

jooksul probleemid võimenduvad ja lahendused neile muutuvad järjest kallimaks ja 

keerukamaks. Säästev areng ei saa olla orienteeritud pidevale kasvule. Uues 

majandusmudelis peab sisalduma iseregulatsiooni võime, et tagada väärtuste säilimine 

tulevikus. 

Euroopa Liidu säästval arengul põhinev turismistrateegia on positiivne tulevikusuund. Uue 

mudeli edukaks tööks on oluline analüüsida probleeme algtasemel. Anna Pollock ütles oma 

intervjuus, et ta luges ühte Saksamaal läbi viidud turismiuuringut, kus 40% 

turismiettevõtjatest ei pidanud säästvat arengut vajalikuks. 

Loodusturismi ettevõtted on ülemaailmselt enamasti väikesed ja üsna tihti on tegemist hobi 

korras tegutsemisega, mitte põhitööga. Väikesemahuline ökoturism on turismi säästva 

arengu aluseks, kuid kõige paremad on tulemused siis, kui kogu riigi turism koos järgib 

säästva arengu põhimõtteid. Selline lähenemine eeldab kindlat pikaajalist strateegiat ja 

õigeaegset otsuste tegemist ning vajaduse korral riigipoolset abi ettevõtjatele. 

Tulevikuarenguid täpselt prognoosida ei ole võimalik ja riskide maandamiseks tuleb riigil 

toetada ettevõtjate investeeringuid, sest negatiivsete stsenaariumite korral ja halbade asjade 

kokkulangemisel võivad ühepoolselt tehtud investeeringud kaotsi minna ja seeläbi halvata 

või isegi hävitada terve sektori. 

Ökoturismi toodete arendamisel on oluline keskenduda koha eripärale ja leida tõelised 

looduslikud ning kultuurilised sihtkohale iseloomulikud väärtused. Targad sihtkohad on 

atraktiivsed nii sise- kui ka välisturistidele. Välisturgudega tegelemisel ei tohi unustada 

siseturiste, sest siseturismiga tegelemine loob kliendibaasi, millele sektorit ehitada. Seeläbi 
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ei ole valdkond liigselt sõltuv välisturgude mõjust, mis tagab ühtlasema tegutsemise. 

Toodete arendamisel tuleb fookus suunata elamuse ajalisele kestusele. Sihtkoha tõeliste 

väärtuste avastamiseks on vaja aega ja see on ökoturismi arendamise üks peamistest 

põhimõtetest. Kvaliteetse külastuselamuse saamiseks on vajalik, et reis kestaks kaua ja 

külaline viibiks võimalikult pikka aega ühes piirkonnas. Ainult nii tekivad reisimisest 

tõelised elamused ja levivad kuuldused piirkonna väärtustest. 

Rahvusvahelised eksperdid hindavad kõrgelt turismiasjaliste koostööd turismi säästva 

arengu edendamisel. Läbi koostöö saab kokku koguda kõikide ettevõtete pakutavad 

elamused, tooted ja teenused ning pakkuda neid huvilistele komplektselt, ühtse 

klienditeekonnana. Sihtkoha edukaks toimimiseks on vajalik kõigi osapoolte ühtne 

arusaamine valdkonna põhimõtetest, eesmärkidest ja visioonist. 

Edukaks arenguks tuleb hinnata ja pidevalt positsioneerida loodusturismi sektori 

teenindusvõimet, sest säästev areng tähendab ennekõike kvaliteeti teenustes ja toodetes, 

mis oleksid väikese ökoloogilise jalajäljega (säästvat arengut järgivad), individuaalset 

elamust pakkuvad ja tulusad. Turismisihtkohtade peamiseks väljakutseks tulevikus on 

suurema tulu teenimine külastaja pealt, mitte külastajate arvu kasvult. 

Erinevaid kvaliteedimärgiseid on maailmas väga palju ja osa neist on nn rohepesu 

vahenditeks. Rohepesuks nimetatakse olukorda, kus ökomärgis on antud mingile tootele 

või teenusele, mis peaks olema säästva arengu põhimõtteid järgiv, aga tegelikult ei ole. 

Väikesel sihtkohal on tihtipeale raske kvaliteedimärgiseid välisturgudel turundada. 

Kvaliteedimärgised võivad olla siseriiklikud ettevõtete kontrollivahendid. Üksteisega 

positiivselt konkureerides tõuseb elamuste kvaliteet ja suurenevad firmade pingutused 

pakkuda paremat toodet. Märgiste arendamisel tuleb keskenduda ühele kindlale süsteemile, 

sest mitmed eri süsteemid tekitavad segadust nii klientides kui ka valdkonnas üldiselt. 

Anna Pollock toob välja, et arendada tuleb ühte konkreetset kvaliteedimärgist. Väikesel 

sihtkohal ei ole mõtet mitme kvaliteedisüsteemiga tegelda. 

2020. aastaks on maailma turism kindlasti säästvam kui ta on praegu. Fookus on suunatud 

teadlikumale reisimisele ja massturismi üldine osakaal turismisektoris väheneb. Raske on 

prognoosida uute suurte turgude Hiina ja India kujunemist ja arenguid ning sealt tulevaid 

turismivooge ja mõjusid. Anna Pollock arvab UNWTO prognoositud suurte 

turismimahtude kasvu kohta, et järjest suurenevad mahud eeldavad väga suuri 
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ressursimahutusi infrastruktuuri jms, kuid ta kahtleb turismisihtkohtade võimekuses 

selliseid kulutusi teha, sest järjest väheneva netotulu ja suurenevate kulude tõttu on 

turismiarendajatel järjest keerulisem uuteks investeeringuteks vahendeid leida. 

 

 

3.2.2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiinfokeskuse töötajate intervjuude 

tulemused ökoturismist ja säästvast arengust Eesti turismis 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskusest vastasid intervjuu 

küsimustele turismi toote- ja sihtkohaarenduse valdkonnajuht, turismiarenduskeskuse 

tootearenduse koordinaator (säästev areng ja ökoturism), tootearenduse koordinaator 

(looduspuhkus). Vastused on koondatud küsimuste järgi ühtseks tekstiks. 

Kõik vastanutest on olnud turismiga seotud üle viie aasta ning omavad oma igapäevatöös 

arvestatavat kokkupuudet loodus- ja ökoturismiga. Küsimustik koosnes 20 küsimusest ja 

on lisatud magistritöö Lisasse 2. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus lähtub oma tegevuses "Eesti 

riiklikust turismiarengukavast 2014-2020". Dokument seab tegevusele suunad ja 

arengueesmärgid. Loodus- ja ökoturismi arendamisel on üheks peamiseks prioriteediks 

loodusturismi tootestrateegia valmimine koostöös partneritega. Partneriteks on valdkonna 

ettevõtjad ja teised asjasse puutuvad osapooled. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on 

oluline roll loodusturismi pakkumise kvaliteedi arendamisel, eelkõige välisturistidele 

suunatud turunduses ja toodete ning teenuste arendamises. 

Eesti loodusturismi hetkeolukorra peamine probleem on pakkumise ebaühtlane kvaliteet ja 

killustatus. Lääne-Euroopa turge silmas pidades on valdkonnal palju potentsiaali. 

Ökoturismi pakkumine on juhuslik ja valdkonda iseloomustab kõikuv kvaliteet ning kindla 

suuna ja väljapaistvate ettevõtete puudumine. Säästev turism on Eestis eelkõige seotud 

majutusasutustega, mis omavad ökomärgist Roheline Võti. Loodusturismi valdkonnas on 

Eestis vähe ettevõtteid, keda võib pidada puhtalt ökoturismi pakkujateks. Sektoris on 

esindatud tooted, mis omavad ökomärgist EHE. 2015. aastal toimunud Eesti turismimessil 

Tourest said EHE märgisega tunnustatud 15 ettevõtet ja 19 toodet/teenust. 
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Loodus- ja ökoturismi mõisted on sisult erinevad. Ökoturism on säästva arengu 

sõnumikandja loodusturismi sektoris ja olemuselt on see sertifitseeritud ja kindlatele 

põhimõtetele vastav loodus- ja kultuuriturism. 

Ökoturismiga tegelevaid ettevõtteid võiks Eestis olla palju rohkem, sest valdkonda on 

pikalt arendatud. EHE märgise arendamine on oluline ja see märgis on kvaliteediväljundiks 

ökoturismi sektoris. 

Eestil on võimalus saada juhtivaks ökoturismi sihtkohaks Euroopas, sest meil on palju 

looduslikke ja kultuurilisi väärtusi. Suunda edendades on oluline rohelise ja säästva arengu 

propageerimine ja Eesti kuvand rahvusvahelisel turismiturul võiks olla nn Öko-Eesti. 

Eestis puudub sellise kuvandi tekkeks hetkel poliitiline huvi, kuid tulevikus võib eduka 

arendamise ja koostöö korral näha Eestit atraktiivse ökoturismi sihtkohana. 

Ökoturismi turundamiseks ja arendamiseks ettenähtud ressursse suunatakse Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse poolt peamiselt teadlikkuse tõstmiseks 

säästvast turismi olemusest ja põhimõtetest. Selleks on ettenähtud meetmed nagu 

koolitused, seminarid ja juhendmaterjalid. Toetatakse ökomärgise EHE ja 

majutusasutustele suunatud keskkonnamärgise Roheline Võti arendamist. Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus soovib kõigis oma tegevustes arvestada säästva arengu sõnumiga 

ning tulevikus peaks kogu Eesti turism olema säästev. 

2015. aastal on juhtiv ökoturismi sihtturg Euroopas Rootsi. Väga aktiivselt arendavad 

valdkonda ka Rumeenia ja Norra. Rootsi ja Norra on juhtivad ökoturismi sihtkohad 

Skandinaavias. Saksamaa ja Rootsi turgudel on soov ökotooteid tarbida. Uuringute järgi 

soovib Saksamaa turul 40% tarbijatest osta ökoloogiliselt puhtaid või keskkonnasõbralikke 

tooteid, aga konkreetselt ökoturismi tooteid vaid 14,5% tarbijatest. Tarbijate seas on 

suurenenud huvi unikaalsete ja autentsete kogemuste järgi. Ökoturismi valdkonnas 

selliseid elamusi pakutakse, mis näitab, et sektoril on potentsiaali kasvuks. 2015. aastal on 

Saksamaa tarbijate arvates ökotooted huvitavad ja põnevad, aga neid ei eelistata veel 

kindlalt tavatoodetele. Tarbijate huvi roheliste toodete vastu on järjest kasvamas ja kasvu 

jätku prognoositakse tulevikuks. 

Rootsit peetakse Euroopas ökoturismi liidriks ja sealse tarbija teadlikkus rohelistest 

toodetest ja ökoturismist on kõrge. Rootsis tehakse arvestatavaid pingutusi rohelise 

kuvandi hoidmiseks ja arendamiseks. Sealt tulev külastaja otsib üha enam autentseid ja 
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erilisi turismikogemusi, mida saab pakkuda roheline reisimine. Rootsi tarbija arvates ei 

peaks klient otsima eraldi ökotooteid, vaid pakkuja on oma toodete valmistamisel ja 

kokkupanemisel keskkonnaaspektidele ja mõjudele ning säästvale arengule mõelnud. 

Hooajalisusest tingitud negatiivsete mõjude vähendamise seisukohast on loodus- ja 

ökoturismi sektoris oluline tegelda toodete ja teenuste kvaliteedi, unikaalsuse ja elamuse 

arendamisega. Eesti ökoturismi saab nähtavamaks muuta läbi EHE märgise arendamise. 

Vastanute seisukohast on märgiste arendamisest valdkonnale kasu ja seda suunda tuleb 

jätkata. EHE märgise puhul on tegemist ennekõike ettevõtetesisese töövahendiga, mille 

läbi saab pakkuda kvaliteetseid elamusi ja tooteid, mis arvestavad ökoturismi 

põhimõtetega. EHE märgist saab nimetada kvaliteedimärgiseks, kuna kriteeriumid 

hõlmavad endas mitmeid erinevaid teemavaldkondi, nagu keskkonnahoid, turvalisus, 

tegevuste eesmärgistamine jne. EHE märgis on turunduskanaliks, sest märgisega hinnatud 

tooted saavad www.visitestonia.ee internetilehel kuvamiseelise. Märgise olemasolust 

olenemata on ökoturismi tootele kõige parem turundus toode, teenus või elamus ise. 

2020. aastaks on turismiarengukava eesmärgid täidetud ja Eesti on kõrgelt hinnatud 

loodusturismi sihtkoht, seda nii süvahuvidega turisti kui ka aktiivsete tegevuste otsijate 

seas. Tootevalikusse on lisandunud pakkumine, mis keskendub loodusega seotud 

vaimsetele praktikatele ja tervisetoodete edendamisele. 

  

http://www.visitestonia.ee/
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED UURINGUTE 

TULEMUSTEST 
 

Tulemuste kokkuvõttesse on koondatud kõikide uuringute osapoolte vastustest saadud 

oluliseimad seisukohad ja need on esitatud tabeli kujul Tabelis 6. 

Tabelis on Eesti loodusturismi ettevõtjate küsitlusest, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

Turismiarenduskeskuse ja välismaa loodusturismi ekspertide intervjuudest saadud 

tulemuste kokkuvõte. 

 

 

4.1. Uuringute koondatud tulemused 
 

Alateemas on autori poolt koondatud tulemused. 

 

Tabel 6. Uuringute tulemuste koondtabel 

Peamised suunad 

loodus- ja ökoturismis 

ning säästvas arengus 

Eesti loodusturismi 

ettevõtjad 

Ettevõtluse 

Arendamise 

Sihtasutuse 

Turismiarenduskeskus 

Välismaa juhtivad 

eksperdid 

Säästva arengu tähtsus 

turismis 

Säästvat arengut 

peetakse oluliseks, 

kuigi üle poolte 

vastanutest ei ole 

teadlikud, et see on 

Euroopa Liidu 

turismiarengu üks 

põhisuundi 

Tervet Eesti 

turismisektorit tuleb 

säästvalt arendada 

Peamine suund 

maailma 

turismitööstuses 

lähiaastatel 

Muutused selles suunas 

on aeglased aga 

pidevad 

Arendamisel on 

oluline, et kogu 

piirkonna turism oleks 

säästlik 

Edukaks toimimiseks 

peab säästev areng 

alguse saama 

rohujuuretasandilt 
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Peamised suunad 

loodus- ja ökoturismis 

ning säästvas arengus 

Eesti loodusturismi 

ettevõtjad 

Ettevõtluse 

Arendamise 

Sihtasutuse 

Turismiarenduskeskus 

Välismaa juhtivad 

eksperdid 

Ökoturismi arendamise 

vajalikkus 

Enamus vastajaid peab 

ökoturismi arendamist 

vajalikuks ja 

perspektiivikaks ning 

sooviks hakata 

ökoturismiga tegelema, 

kui sellega kaasneks 

riigipoolne abi ja toetus 

Ökoturismiga 

tegelemine on 

potentsiaalselt Eestis 

tasuv 

Ökoturismi tasub 

arendada    

Areng saab toimuda   

ökomärgiste (nagu 

EHE), ettevõtjatele 

suunatud koolituste,  

kuvandi  ja 

innovaatiliste elamuste 

kaudu 

Väga oluline nii 

piirkonniti kui ka 

globaalsel tasandil 

Ökoturism on 

peamiseks säästva 

arengu  vahendajaks 

turismitööstuses 

Ökoturism kui säästva 

arengu sõnumikandja 

turismis 

Ökoturismi erinevust 

loodusturismist säästva 

arengu sõnumi poolest 

ei peeta oluliseks, 

pigem hinnatakse Eesti 

loodusturismi 

tervikuna säästvat 

arengut järgivaks 

Enamus vastajatest 

arvab, et kui Euroopa 

Liit on võtnud suuna 

säästvale arengule 

turismis, siis tuleks 

Eestis rohkem rõhku 

pöörata ökoturismi 

arendamisele 

Ökoturismi on säästva 

arengu sõnumikandja 

turismis 

Ökoturism on säästva 

arengu sõnumikandja 

turismis ja seda nii 

piirkondlikul kui ka 

globaalsel tasandil 

Loodus- ja ökoturismi 

eripärad 

Eesti loodusturismis ei 

peeta ökoturismi osa 

selgelt äratuntavaks 

Suurem osa vastajatest 

on nõus üldkehtivate 

mõistetega loodus- ja 

ökoturismi olemuse 

kohta ja neid valdkondi 

eristatakse 

Neid nähakse erinevalt, 

aga need sisaldavad 

ühisosa  

Loodusturism on 

selgelt laiem mõiste 

Loodus- ja ökoturism 

on erinevad mõisted,   

Eesti on veel väga uus 

ja väike sihtkoht ning 

ekspertide hinnangul ei 

ole loodus- ja 

ökoturismil vahe 

tegemine oluline 

Eesti kuvand 

ökoturismi sihtkohana 

Enamus vastajaid 

toetab Eesti 

loodusturismi kuvandis 

ökoturismi suuna 

esilekerkimist ja selle 

arendamist 

Eestil on ökoturismi 

sihtkohana palju 

potentsiaali 

Eestil on palju 

võimalusi 

ökoturismisihtkohana, 

kuid eristumiseks tuleb 

luua selge kuvand ja 

riiklik strateegia 

Arendamisel tuleb 

keskenduda 

looduslikele ja 

kultuurilistele 

eripäradele ja 

unikaalsusele 
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Peamised suunad 

loodus- ja ökoturismis 

ning säästvas arengus 

Eesti loodusturismi 

ettevõtjad 

Ettevõtluse 

Arendamise 

Sihtasutuse 

Turismiarenduskeskus 

Välismaa juhtivad 

eksperdid 

Ökoturismi märgiste 

tähtsus 

Enamus vastajaid on 

nõus, et ökoturismi 

turundamist tuleb  

toetada ja vastanute 

seas on ettevõtteid, 

kellel mõni toode või 

teenus on saanud EHE 

märgise 

Märgiste tähtsust 

hinnatakse kõrgelt ja 

nende arendamist 

toetatakse 

Märgiste puhul on 

oluline nende sisu ja 

tegelik kasu 

Arendamisel tuleb 

keskenduda ühele 

töötavale süsteemile 

Väikese 

turismipiirkonna 

märgiseid on 

sihtturgudele raske 

arusaadavaks teha, sest 

märgideid on maailmas 

väga palju  

Märgiste roll on olla 

ettevõtetesisese 

kvaliteedi tõstmise 

vahendiks ja 

arengumootoriks 

Loodus- ja ökoturismi 

prognoositav tulevik 

aastaks 2020 

 

Tuleviku prognoosid 

on positiivsed ja 

toetatakse valdkonna 

arendamist 

2020. aastaks on Eesti 

atraktiivseid 

ökoturismitooteid 

pakkuv riik 

Säästev areng on 

maailmas domineeriv 

ja tooted on võrreldes 

tänasega muutunud 

rohelisemaks 

 

Uuringute tulemusi analüüsides ja teooria ülevaate põhjal saab Eesti tegevuspõhist 

loodusturismi arendada ökoturismi kuvandi kaudu, luues riikliku säästva arengu strateegia 

kogu turismisektorile, mis hõlmab tegevuspõhist loodusturismi,  tegelda sihtkohapõhiste 

turundusplatvormidega, arendada ökomärgist EHE, luua turismiinkubaator, tõhustada 

koostööd loodusturismi ettevõtjate ja avaliku ning kolmanda sektori turismiasjaliste vahel 

(Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Maaturism, loodusturismi ettevõtjad jne), 

täiustada loodus- ja ökoturismialaseid elukestva õppe lahendusi, katsetada uusi unikaalseid 

elamuspõhiseid ja kvaliteetseid turismiteenuseid ja tooteid, mille kaudu oleks võimalik 

suurendada netotulu külastuselt ning mis ei eeldaks pidevat külastajate arvu kasvu, vaid 

keskenduks külastuse pikkuse ajalise kestuse suurendamisele. 

Ülaltoodud ettepanekud on kooskõlas "Eesti riikliku turismiarangukavaga 2014-2020" 

(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2013) kui ka "Euroopa turismi uue 

tegevuskavaga" (Euroopa Komisjon 2010). Järgnev peatükk analüüsib teooria seisukohti ja 

uuringute tulemusi Tabel 6 põhjal ning soovitab arengusuundi tegevuspõhisele 

loodusturismile. 
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4.2. Eesti tegevuspõhise loodusturismi arenguvõimalused ökoturismi ja 

säästva arengu läbi 
 

4.2.1. Eesti loodusturismi ettevõtete ja turu profiil 2015. aastal ning seos globaalsete 

trendidega, säästev areng, ökoturism ja tootestrateegia 

 

Maailma turismitööstus on aeglaselt, kuid järjekindlalt muutumas. Senine 

industriaalühiskonnast ülevõetud masstoote mudel on jõudnud arenguseisu, mida 

iseloomustab turistide liikumise suur arvuline kasv (kogu senine turismi majandusmudel 

on suunatud pidevale kasvule) järjest vähenevate netotulude juures (peamisteks põhjusteks 

on konkurents, keskkonnaprobleemid ja järjest suurenevad keskkonnatasud kasvatavad 

kulusid, mille tõttu vähenevad ressursid). Seda muutumist kirjeldab Butleri TALC mudel, 

mis siin magistritöös kannab nime Joonis 1 (Butler 1980). Tulevikus saab analüüsida, 

milline arengusuund maailma turismisektori muutust kõige paremini iseloomustab. 

Kindlasti ei ole erinevates sihtkohtades arengud ühesugused. Euroopa turismisektorit võib 

hinnata vähendatud kasvule ehk külastajate arv hakkab vaikselt vähenema. Sellise arengu 

juures on lahenduseks külastuse pikendamine ja seeläbi suurema tulu teenimine, mis lähtub 

põhimõttest, et turist viibib sihtkohas kauem ja kulutab rohkem. Euroopa turismiarengud 

mõjutavad Eesti ja kogu Läänemere piirkonna turismivaldkonda (Günther 2011). 

Turismiarengukavas prognoositakse turistide arvu kasvu (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2013), kuid selline kasv ei saa kesta lõputult ja eksperdid 

prognoosivad kasvu aeglustumist ja langust. Languse korral on oluline teha 

turismiarenguid puudutavaid otsuseid kiiresti ja seda aitab saavutada sektori hetkeolukorra 

pidev jälgimine. 2014. aastal langes Kesk- ja Ida- Euroopa sihtkohtadesse reisimine 0,4% 

ja seda peamiselt Venemaa keerulise poliitilise olukorra tõttu (Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 2014). Muutused võivad olla väga kiired ja nendele reageerimine eeldab pidevat 

valmisolekut. 

Turismitööstus muutub aeglaselt säästvat arengut järgivaks ja senisest teadlikumat reisimist 

pakkuvaks, kuid need arengud ei ole kiired. Selliste trendide tõttu on lähikümnenditel 

maailma turismitööstuses oodata uue majandusmudeli pealetungi, mis on keskendunud 

säästva arengu põhimõtete järgimisele, personaalse elamuse pakkumisele, külastuselamuse 

pikendamisele. Siiani on peetud säästva arengu sõnumikandjaks turismisektoris 

ökoturismi, kuid järjest rohkem kanduvad need põhimõtted üle kogu turismitööstuse eri 

valdkondade. 
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Need suunad ei ole tuntavad mitte ainult turismis, vaid kogu maailma majanduses ja 

inimkonna üldises arengus (Eesti Arengufond 2012). Turismieksperdi Anna Pollocki sõnul 

on tegemist evolutsioonilise muutusega, mida on juhtunud ajaloos varemgi. Säästliku 

turismi arendamisel on oluline jõuda rohujuure tasandile ja algsete põhimõtete juurde ning 

leida tegelikud põhjused, miks muutumine on oluline. Näiline säästlikkus lükkab vaid 

probleemide tekke edasi ja muudab raskemaks hilisemad lahendused. 

Eesti on loodusturismi sihtkohana suure potentsiaaliga, kuid tundmatu. Turg, nõudlus ning 

pakkumine ei ole veel selgelt välja kujunenud. Sellisel sihtkohal on palju perspektiivi olla 

edukas tulevikus, kuid see vajab turismiarendajate õigete otsuste tegemist ning nende väga 

täpset ajastamist. Rahvusvahelise suure konkurentsi tõttu tuleb Eestil leida oma tugevused 

ja keskenduda oma unikaalsetele väärtustele. Eesti turismi arengukavades ja muudes 

valdkonda puudutavates dokumentides ning uurimustes on säästvat arengut rõhutatud, kuid 

puudub ühtne kindel strateegia, põhimõtted ja seisukohad, milline see suund olema peaks 

ja kuidas selliseid arenguid ellu viia. Säästva arengu toimimiseks turismis tuleb hinnata 

Eesti eri piirkondade taluvusvõimeid (turistlik, sotsiaalne, looduslik) ja nende tulemuste 

alusel saab planeerida säästvat arengukava. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on 2007. 

aastal loonud "Säästva turismi tegevusjuhendi" (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2007), 

mis võib olla aluseks tuleviku arengute planeerimisel. Säästva arengu reaalseks 

toimimiseks tuleb luua ettevõtjatele soodne keskkond ja võimalused (tegutseda nii, et 

säästva arengu läbi muutuda ühtlasi tulusamaks ja seda mitte turistide arvuliselt kasvult, 

vaid läbi suureneva netotulu), arengute jälgimiseks kasutada indikaatoreid ja erinevaid 

meetmeid. Hüppelauaks säästva arengu planeerimisel on Euroopa Liidu materjal "Euroopa 

turismi näitajate süsteem", mis on abivahendiks sihtkohtadele, kes soovivad endale luua 

jätkusuutlikku turismimajandust (Euroopa Komisjon 2013). 

2015. aastal on Eesti keskmine tegevuspõhise loodusturismi ettevõte väike (enamasti 

töötab firmas 1–5 inimest), ettevõtjad ei pea loodusturismi oma põhitööks, valdkonnas on 

tegutsetud keskmiselt 5-10 aastat, tegeldakse peamiselt erinevate tegevustega veekogudel 

(kanuu-, süsta- jne matkad). Võrreldes magistritöö küsitluse tulemusi 2008. aastal 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tehtud loodusturismi pakkumise uuringuga 

(Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008), siis on loodusturismi ettevõtete profiil jäänud 

seitsme aastaga üldjoontes samaks.   
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Turu väiksusega tuleb arvestada edasiste arengute planeerimisel. Esmatähtis on koostada 

korralik ülevaade valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest ja nende pakutavatest toodetest ja 

teenustest. Seejärel saab hinnata firmade võimekust erinevaid elamusi pakkuda ja toodete 

ning teenuste iseloomu. Magistritöö küsitluse tulemused on sektori tegevust üldistavad ja 

ei analüüsi detailselt tegevuspõhise loodusturismi valdkonna pakutavaid teenuseid ja 

tooteid, mis vajavad põhjalikumat väljaselgitamist. Uuringute kaudu saab teada toodete ja 

teenuste hinna, nende seose säästva arenguga, innovatiivsuse jne. 

Tootestrateegiaid toetab "Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020" (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2013) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

Turismiarenduskeskusel on tootearendus üheks peamiseks tegevussuunaks. 

Eesti turismivaldkonnale tuleb kasuks turismiinkubaatori loomine, kus alustaval või 

investeeringuid vajaval ettevõtjal oleks võimalus saada abi ja leida oma ideedele rahastust. 

Sellise süsteemi loomine eeldab turismi investeerimisest huvitatud investorite ja mentorite 

olemasolu ning riigipoolset toetust. Inkubaatoris osalemiseks piisaks turismiettevõtjal 

ainult ideest, mille ümber ehitatakse äriplaan, teenus, toode või elamus, turundusplaan, 

leitakse rahastust jne. Väikestel ettevõtetel jääb innovaatiliste ideede realiseerimine 

tihtipeale pooleli, sest ei leita vajalikke kontakte ja rahastust oma projektidele. 

Turismiinkubaatori loomiseks on tarvis põhjalikku valdkonnaalast majandusuuringut, mis 

keskendub innovatiivsetele ja tulusatele toodetele, teenustele või elamustele, mis oleksid 

säästva arengu põhimõtetega kooskõlas ning mille arendamine on tasuv. 

Globaalselt muutub reisimine üha teadlikumaks, levinud massiturismi kõrval otsitakse 

rohkem alternatiivseid turismivõimalusi. Eesti loodus- ja ökoturism on veel väga noor ja 

valdkond ei ole kindlalt välja kujunenud. Eesti väiksuse ja tegutsevate ettevõtete vähesuse 

tõttu on kahe valdkonna eristamine keeruline. Loodusturismi ja ökoturismi peavad 

ettevõtjad ja turismiasjalised erinevateks mõisteteks, kuid Eestis on need kaks valdkonda 

üsna põimunud ja sektoris tegutsetakse pigem loodus-, mitte ökoturismi pakkujana. 

Eesti tegevuspõhised loodusturismi ettevõtjad on oma tegevuses säästvat arengut järgivad 

ja valdkonnas ei peeta vajalikuks seda eraldi ökoturismina rõhutada, kuid hinnatakse, et 

ökoturismi kuvand on valdkonnale kasulik ja selle suuna arendamine vajalik. 
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Teoreetilise analüüsi ja uuringute tulemustele toetudes on ökoturismiga tegelemine 

globaalses turismisektoris perspektiivikas tulevikusuund ja riigipoolsel toetusel on 

loodusturismi ettevõtted huvitatud selle suuna arendamisest. 

 

 

4.2.2. Valdkonna turundus, kuvand, kvaliteet ja hooajalised mõjud 

 

Eesti on turismisihtkohana maailmas uus ja vähetuntud. See annab teatud eelise teiste 

sihtkohtade ees, sest väikse riigina on kogu turismimajanduses säästva arengu põhimõtete 

käivitamine saavutatav kiiresti ja see annab võimaluse kuvandi loomiseks, mis on roheline 

ja säästev. Väikese sihtkohana on võimalik tervele riigile luua roheline kuvand ehk nn 

Öko-Eesti. Kuvand peab olema unikaalne ja keskenduma neile väärtustele, mis teevad 

Eestist ainulaadse sihtkoha terves maailmas.  Kuvandi ja sihtkoha imago väljatöötamiseks 

on teistelt riikidelt töötavat süsteemi üle võtta võimatu, sest iga sihtkoht on ainulaadne ja 

unikaalsus on tulevikureisimise üheks peamiseks põhimõtteks. Eeskujuks on parimad 

praktikad maailmas, näiteks Rootsi ja teiste Skandinaavia riikide säästva turismi 

põhimõtted, kuid süsteemi kopeerimine ei ole turismiarengu seisukohast kindlasti 

lahenduseks. Maailma turismiturul edukaks tegutsemiseks tervikliku sihtkohana tuleb olla 

valdkonnas pioneer ja Eestil on väikese riigina selleks õigete arenguotsuste korral 

võimalus olemas. 

2015. aastal on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus alustanud 

kuvandi loomist ja selleks on kokku pandud töörühmad ning kokku kutsutud arendamisest 

huvitatud osapooled. Magistritöö ilmumise ajaks ei ole protsess veel lõppenud ja uue 

kuvandi edukust saab hinnata tulevastes teadustöödes. 

Välisturistid näevad Eestit sageli osana Baltikumist või/ja osana Skandinaaviast ja 

seepärast on oluline osaleda Läänemere äärsete riikide koostöös (Baltic Sea Tourism 

Forum 2012). Eestil on ümbritsevate riikide ees üks omapärane eelis. Eesti on sillaks ida ja 

lääne kultuuride vahel. Seda põhimõtet saab rakendada sihtkoha kuvandi loomisel ja 

turundamisel. Sellise kontseptsiooni kasutamise kaudu saab Eesti unikaalse kuvandi 

globaalsel turismiturul, tuues välja eripära nii Balti riikide seas kui ka Skandinaavias. 

Turundustegevusteks Eesti turismis loob Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ühtse 

turunduskontseptsiooni, mille kaudu on võimalik suurendada Eesti kui reisisihi tuntust. 
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Kõikide valdkondade turismiasjalistele arendatakse välja üks ja arusaadav platvorm, mida 

on võimalik kohandada ja sulandada mis tahes organisatsiooni või ettevõtte sõnumite ja 

kuvandiga (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2013). Sellise kontseptsiooni 

puhul on vajalik, et tervik ja osad omaksid ühendavaid seoseid ja järgiksid samu 

põhimõtteid ning üleüldised arengusuunad kattuksid valdkonniti. Tegevuspõhise 

loodusturismiga tegelevad ettevõtted on huvitatud oma elamuste reklaamimisest välismaal, 

kuid need turunduskanalid nõuavad väikestelt firmadelt suuri väljaminekuid, milleks ei 

jätku tihtipeale ressursse või on kõiki vahendeid ühele võimalusele pannes riskid liiga 

suured. Turundusplatvormide loomisel tuleb arvestada kanalite perspektiivikust ja hinnata, 

millistesse nendest on väikestel tegevuspõhise loodusturismiga tegelevatel ettevõtetel 

mõistlik investeerida. Riigipoolsete turundustoetuste jagamisel tuleb eelistada ettevõtteid, 

kelle toodete, teenuste või elamuste turundamisel on laiem mõju valdkonnale tervikuna. 

Sellisel lähenemisel võib eelistada kvaliteedimärgisega hinnatud tooteid, nii saab tagada, et 

turunduskanali kaudu Eestisse tulnud klient saab kvaliteetse elamuse ja ettevõtetele tekib 

märgisest otsene kasu. 

EHE märgise arendamisel saab ökoturismiga tegelemist ettevõtjatele atraktiivsemaks 

muuta, pakkudes märgise saanud firmadele teatavaid eeliseid ja soodustusi. Märgisetooted 

saavad turundusvõimalusi erinevates keskkondades, näiteks erialaajakirjades (väljaanded, 

mis on spetsialiseerunud looma- või linnuvaatlusele, matkamisele jne). Selline 

turundussuund on perspektiivikas, kuid väikestele ettevõtetele väga kallis. Sellist süsteemi 

kasutades saab vajaduse korral turundada kõiki märgisetooteid terviklikult (olenevalt 

väljaande eripärast), mitte ühte ettevõtet teisele eelistades. Läbi turundussuuna saab luua 

Eestile parema ja terviklikuma ökoturismi sihtkoha maine välisturgudel ja tekitada baasi 

ühtseks ning terviklikuks loodusturismi toodetevalikuks, mis baseeruvad säästval arengul 

ja pakuvad huvi spetsiifiliste soovidega ökoturismi kliendile. 

Eesti siseturu huvi loodusturismi tarbimise vastu peetakse "Eesti riiklikus 

turismiarengukavas 2014–2020" väheseks ja seda põhjendatakse kliendi madala 

maksujõuga (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2013). Küsitluse tulemustest 

selgus, et siseturist on meie tegevuspõhiste loodusturismi toodete oluline tarbija, kuid huvi 

kasvu viimase viie aasta jooksul pidasid ettevõtjad tagasihoidlikuks. Valdkonnale on 

siseturism vajalik. Turismiekspert Anna Pollock mainis, et siseturist on oluline vähendades 

sõltumist kaugturgudest. Eesti tegevuspõhise loodusturismi sektor vajaks detailset uuringut 
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siseturisti huvist selliseid elamusi tarbida ja milliseid tooteid ja teenuseid pakkuda. 

Siseturismi ei saa tegevuspõhist loodusturismi arendades tagaplaanile jätta, vaid tuleb leida 

uusi suundi sihtgrupis huvi äratamiseks. Keskkonnasõbralikud ja säästvat arengut 

edendavad tooted on siseturul järjest populaarsemaks saamas ja seda eriti noorte hulgas. 

Potentsiaal ökoturismi arendamiseks siseturul on olemas. 

Välisturgudelt saabuvad Eestisse loodusturismist huvituvad külalised peamiselt Soomest, 

Saksamaalt, Venemaalt ja Lätist, vähem teistest riikidest. Need sihtturud on seatud 

prioriteediks ka "Eesti riiklikus turismiarengukavas 2014–2020" (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2013). Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse hinnangul on 

loodusturismi kliendipotentsiaali mõttes olulised peamiselt Lääne-Euroopa turistid. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on keskendunud "Eesti riikliku turismiarengukava 

2014–2020" täitmisele, kus sihtturgude osas on võetud kasutusele kindlad turupõhised 

strateegiad, keskendutakse konkreetsetele turgudele riigipõhiselt (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2013). Ettevõtjatel on huvi välisturgudel elamusi 

pakkuda. Selle suuna arendamisel on võtmeteguriks põhimõte, et Eestisse tulevad 

välisturistid viibiksid piirkonnas võimalikult kaua. Külastuse ajalise kestuse pikenemisel 

jääb sihtkohta rohkem raha. Reisi ajalist kestust saab suurendada läbi säästva kuvandi, 

innovatiivse tootestrateegia ja kvaliteedi arendamise. 

Hooajalisusest tulenevad mõjud on Eesti loodusturismi sektoris tuntavad.  Loodusturismiga 

tegeldakse peamiselt kevadel ja suvel, sügisel ja talvel otsivad ettevõtjad lisategevusi. 

Hooajalisusest tulenevate negatiivsete mõjude vähendamisel loodavad ettevõtjad abi riigilt 

ning nende arvates võib Eesti turundamine ökoturismi sihtkohna hooajalisust vähendada. 

Peamised suunad, mida tuleks arendada, et aasta ringi edukalt tegutseda, on kvaliteedi 

tõstmine ja ühtlustamine, atraktiivsete elamuste pakkumine, kiire reageerimine ja võime 

muutustega kohaneda, mitte kopeerida teisi, vaid keskenduda unikaalsusele ja sihtkohale 

omastele väärtustele, sise- ja välisturule suunatud elamusi omavahel kombineerides ja 

innovatiivsele tootestrateegiale. 
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KOKKUVÕTE 
 

Globaalses turismitööstuses on viimase 50 aasta jooksul turistide arv järjepidevalt 

kasvanud. Erinevad arengukavad ja turismiorganisatsioonid prognoosivad lähitulevikuks 

kasvu jätkumist. Turismimajanduse kese liigub järjest enam senistelt võimukeskustelt 

Ameerika Ühendriikidelt ja Euroopalt Aasiale. Euroopal kui vanal turismisihtkohal on  

vaja leida uued arengusuunad muutuvas turismisektoris. Eesti on Euroopa Liidu liige ja 

turismivaldkonna arendamisel on oluline järgida liidu turismi tegevuskava. 

Ekspertide hinnangul ei saa reiside arv lõputult kasvada ja erinevate globaalsete mõjude 

tõttu (keskkonnaprobleemid, ressursside vähenemine, suurenevad keskkonnatasud jne) 

jääb sihtkohtadesse järjest vähem netotulu. Senine areng teeb sihtkohtadel raskeks uude 

infrastruktuuri investeerimise, mis toetaks kasvavat külastuste arvu. Paljud maailma 

sihtkohad on seetõttu külastuste arvu kasvu tõusult ümberspetsialiseerumas külastuse 

ajalise kestuse suurendamisele. Selle põhimõtte rakendamisel tõuseb turismist saadav tulu 

ja külastuse kvaliteet. 

Turism on oma tootemudeli üle võtnud töötlevalt tööstuselt ja vana mudeli areng ei ole 

enam jätkusuutlik. Vana majandusmudeli kõrvale on tekkimas uued alternatiivsed 

arengusuunad. Lähituleviku üheks peamiseks arenguteeks turismis on säästev areng. 

Turismivaldkonnas domineeriva massiturismi kõrvale jõuab üha rohkem väikesemahulist 

alternatiivturismi, nagu ökoturism, mis kannab endas säästva arengu sõnumit. 

Magistritöö eesmärkideks on hinnata Eesti tegevuspõhiste loodusturismi ettevõtjate huvi ja 

valmisolekut tegelda ökoturismiga, milline on avaliku sektori turismiarendajate toetus 

sellele suunale, Euroopa Liidu ja Eesti turismiarengukavades välja toodud säästva arengu 

suuna seos globaalsete turismitrendidega ja kuidas ökoturismi kaudu säästvat arengut läbi 

viia. 

Butleri TALC mudeli järgi (Joonis 1) on Eesti tegevuspõhine loodusturism olukorras, kus 

sektor vajab arenemiseks uut suunda. 

Ökoturismi, kui ühe võimaliku arengusuuna perspektiivikuse ja potentsiaali 

väljaselgitamiseks küsitleti Eesti tegevuspõhise loodusturismiga tegelevaid ettevõtteid, 
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intervjueeriti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiinfokeskuse töötajaid ja 

valdkonna eksperte Anna Pollockit ja Jeppe Klockaresoni. Uuringute süsteemi ja 

ülesehitust saab kasutada teistes turismivaldkondades sarnaste suundade uurimiseks. 

Uue ja tundmatu loodus- ning ökoturismi sihtkohana on Eesti tegevuspõhisele 

loodusturismisektorile tarvis senisest kindlamat arengusuunda. Õigete arenguotsuste korral 

on Eestil palju potentsiaali saada väljapaistvaks ökoturismi pakkujaks. Ökoturism on üheks 

võimaluseks, kuidas teenida majandustegevusega tulu nii, et rakenduksid säästva arengu 

põhimõtted. 

Eesti loodus- ja ökoturismi sektor on väike, väljakujunemata ja globaalses turismisektoris 

uus. Kahte valdkonda on väga raske teineteisest eristada, sest nad on tihedalt omavahel 

põimunud. Sektori ettevõtjad peavad ennast säästvat arengut järgivaks ja hindavad Eesti 

loodusturismi säästvaks, kuid ennast pigem loodus- kui ökoturismiga tegelejaks. 

Puhtakujuliseks ökoturismi pakkujaks võib pidada mõnda üksikut ettevõtet. 

Loodusturismi üheks võimalikuks perspektiivikaks ja tulusaks tulevikusuunaks Eestis on 

ökoturismi arendamine. Ettevõtjad on nõus riigipoolsel toetusel ökoturismiga tegelema ja 

hindavad selle suuna arendamist Eestile kui turismisihtkohale kasulikuks ja vajalikuks.    

Ökoturismil põhinev arengusuund eeldab turismi säästvat strateegiat, mis põhineb 

teadusuuringutel ja turismipiirkondade taluvusvõimete väljaselgitamisel, konkreetset ja 

arusaadavat kuvandit, innovatiivset tootestrateegiat, ettevõtjate koolitamist, 

turismiinkubaatori teket, EHE märgise arendamist ja sihtturgudele suunatud 

turundusplatvorme. Valdkonna arendamise käigus on oluline keskenduda külastuselamuse 

kvaliteedile ja selle ajalisele pikendamisele, mitte turistide arvu numbrilisele kasvule. 

Elamused peavad olema unikaalsed ja kvaliteetsed ning iseloomustama sihtkoha omapära 

kõrvalasuvate regioonide ees. 

Säästvat arengut saab rakendada ainult siis, kui on välja selgitatud probleemide 

algpõhjused ja alustatakse elluviimist kõige madalamalt tasemelt. Säästva arengu põhimõte 

peab kehtima üle terve turismisektori. 

Klientide aastaringseks tagamiseks tuleb tegelda aktiivselt nii välis- kui ka siseturistiga. 

Siseturismi korralikul toimimisel sõltutakse vähem välisturgude mõjudest. 
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Tulevikuturism on säästvale arengule üles ehitatud, sihtkohas ei ole oluline turistide arvu 

kasv, vaid külastuse pikkus, tagades niimoodi suurema netotulu, tooted ja teenused on 

koondunud personaalseks ja unikaalseks elamuseks. Eesti on 2020. aastaks senisest tuntum 

loodusturismi sihtkoht, kus suund on ökoturismi arendamisel ja kogu turismisektori 

säästval arengul. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECOTOURISM AS 

DIRECTIONS FOR ESTONIAN NATURE TOURISM 

COMPANIES 
 

RESUMÉ 
 

In the last fifty years the number of tourists has continuously grown in global tourist 

industry. Different development plans and tourist organizations forecast continuance of 

growth in foreseeable future. The focus of tourist industry is shifting more and more from 

present centres of power, United States and Europe, to Asia. Europe as an old tourist 

destination will have to find new development trends in the changing tourism sector. 

Estonia is a member of the European Union and in the development of tourism it is 

necessary to follow the development plan of the EU. 

The opinion of experts is that the number of trips cannot infinitely grow and because of 

different global effects (environmental problems, diminishing resources, higher 

environmental charges, etc) increasingly less net income will be left in tourist destinations. 

The development we have had so far makes it difficult for destinations to invest in 

infrastructure that would support the growing number of visits. As a result a large number 

of tourist destinations in the world are refocusing their activities from the growth of the 

number of visits more on the increase in the duration of stay. The implementation of the 

above principle leads to the increase in income from tourism and the improvement of the 

quality of visits. 

Tourism has taken its product model from processing industry and the development of the 

old model is not sustainable any more. New alternative development trends are emerging 

next to the old industry model. Sustainable development is one of the main development 

opportunities in short term. In addition to mass tourism that is predominant in tourist 

industry we can see more and more small-scale alternative tourism like ecotourism that 

carries the message of sustainable development. 

The aim of the master’s thesis is to assess the interest and willingness of Estonian tourist 

agencies focusing of activity based nature tourism to be engaged in ecotourism, what is the 

support of tourism developers in public sector to that trend, the relationship of sustainable 
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development trends described in the tourism development plans of Estonia and the 

European Union with global tourism trends and how to implement sustainable 

development through ecotourism. 

According to the Butler TALC model (Figure 1) the activity based nature tourism in 

Estonia is in a situation where the sector requires new directions for development. In order 

to identify the prospects and potential of ecotourism as one of possible development trends, 

Estonian tourist agencies focusing on activity based nature tourism were questioned, 

employees of the Tourist Information Centre of Enterprise Estonia and experts of the area 

Anna Pollock and Jeppe Klockareson were interviewed. The system and structure of the 

study can be used to study similar trends in other areas of tourism. 

Estonian activity based nature tourism sector as a new and unknown nature and ecotourism 

destination requires a better defined development trend. If we make right development 

decisions, Estonia has a great potential to become a prominent provider of ecotourism 

services. Ecotourism is an opportunity to earn income with economic activities by applying 

the principles of sustainable development. 

Estonian nature tourism and ecotourism sector is small, undeveloped and new in global 

tourism sector. It is difficult to differentiate the two areas since they are closely 

intertwined. The undertakings in the sector think of themselves as those following 

sustainable development and they consider Estonian nature tourism as sustainable. They 

regard themselves rather being involved in nature tourism than in ecotourism. Only a very 

small number of tourist agencies can be considered as providers of purely ecotourism 

services. 

One possible prospective and profitable future trend of nature tourism in Estonia is the 

development of ecotourism. If the companies could get support from the state, they would 

be willing to be engaged in ecotourism and they regard the development of that trend as 

useful and necessary for Estonia as tourist destination. The development pattern based on 

ecotourism assumes sustainable tourism strategy that is based on research and 

identification of endurance capabilities of tourism regions, a specific and clear image, 

innovative product strategy, training of tourist operators, setting up of a tourism incubator, 

development of the EHE label and marketing platforms directed at target markets. In the 

course of the development of the area it is important to focus on the quality of visit 
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experience and extending it in time, not on the increase in the number of tourists. The 

experience should be unique and of high quality and show the distinctive character of the 

destination in comparison to neighbouring regions. 

We can apply sustainable development only if we have identified the root causes of 

problems and start implementation at the grass roots level. The principle of sustainable 

development should be applied in the whole tourist sector. 

To ensure that we have clients round the year we should be actively involved both with 

foreign and domestic tourists. If the domestic tourism functions well, the dependence on 

the impact of foreign markets is less. 

Tourism in future will be organized based on sustainable development. It is not the growth 

in the number of tourists in the tourist destination that is important but the duration of stay, 

thus ensuring higher net income, personalized products and services and unique 

experience. By 2020 Estonia will be a better known destination of nature tourism where 

the trend is development of ecotourism and sustainable development of the whole tourism 

sector. 
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LISAD 
 

Lisa 1. Küsitluse küsimused 
 

1. Kas teie ettevõte on loodusturismiga tegutseja Eesti turul? 

Jah 

Ei 

Ei oska öelda 

 

2. Kas teie ettevõtte peamine tegutsemisvaldkond on turism? 

Jah 

Ei 

Ei oska öelda 

 

3. Kaua on teie ettevõte Eesti loodusturismi turul tegutsenud? 

1–5 aastat 

5–10 aastat 

Rohkem kui 10 aastat 

 

4. Kas loodusturismiga tegelemine on teie põhitöö? 

Jah 

Ei 

Ei oska öelda 

Muu 

 

5. Milline on teie ettevõtte peamine tegevusala? 

Matkad veekogudel (kanuu, parv, paat, süst, kajakk jne) 

Matkad maismaal (jalgsi, rattaga, hobusega, räätsaga jne) 

Loodusvaatlused (looma-, linnu- ja taimevatlused jms) 

Maastiku- ja meeskonnamängud 

Fotoretked 

Motoriseeritud tegevused looduses 

Jahiretked 

Loodusõpe 

Muu 
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6. Kas teie ettevõtte peamiseks tegevusalaks on tegevuspõhiste (matkad, vaatlused mängud 

jne) toodete pakkumine? 

Jah 

Ei 

Ei oska öelda 

7. Kui palju on teie firmas töötajaid kõrghooajal? 

1–5 

6–10 

Enam kui 10 

 

8. Kui palju on teie firmas töötajaid madalhooajal? 

1–5 

6–10 

Enam kui 10 

 

9. Kas teie firma tegutseb aasta ringi? 

Jah 

Ei 

Nii ja naa 

 

10. Kas te olete nõus järgmiste definitsioonidega? 

 

Küsimus Ei nõustu Pigem ei 

nõustu 

Ei ole 

poolt ega 

vastu 

Pigem 

nõustun 

Nõustun 

Loodusturismi 

hulka kuulub kogu 

turism, mis põhineb 

loodusel 

     

Loodusturism on 

turismi vorm, mille 

peamiseks 

motivatsiooniks on 

looduse vaatlemine 

ja väärtustamine 
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Küsimus Ei nõustu Pigem ei 

nõustu 

Ei ole 

poolt ega 

vastu 

Pigem 

nõustun 

Nõustun 

Ökoturism on 

vastutustundlik 

reisimine, mis 

toetab loodus ja 

kultuuripärandi 

säilimist ning 

kohalike elanike 

heaolu 

     

Säästva turismi 

arendamine on 

protsess, mis püüab 

positiivselt 

mõjutada kohalike 

ettevõtete 

majanduslikku ja 

sotsiaalset 

elujõulisust, 

kahjustamata 

seejuures 

olemasolevaid 

sotsiaalseid 

struktuure ja 

loodus- ning 

kultuuripärandit 

     

 

11. Kas te olete teadlik, et Euroopa Liidu "Turismi arengukavas" on säästev areng turismis 

üheks peamiseks arengusuunaks? 

Jah 

Ei 

Ei oska öelda 

 

12. Kuidas te suhtute järgmistesse väidetesse? 
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Küsimus Ei nõustu Pigem ei 

nõustu 

Ei ole ei 

poolt ega 

vastu 

Pigem 

nõustun 

Nõustun 

Kas te nõustute 

väitega, et ökoturism 

erineb 

loodusturismist 

selget säästvat 

arengut 

propageeriva  

sõnumi poolest ja on 

rahvusvahelisel 

turismimaastikul 

säästva arengu 

aluseks 

     

Kas Eesti 

loodusturismis on 

ökoturismi osa 

selgelt eristatav ja 

äratuntav 

     

Arvestades seda, et 

Euroopa Liit on 

võtnud suunaks 

säästva turismi 

arendamise, siis kas 

Eestis peaks ka 

senisest rohkem 

rõhku pöörama 

ökoturismi 

arendamisele 

loodusturismi 

firmade seas 

     

Kas Eesti 

loodusturismi 

kuvandis peaks esile 

kerkima ökoturismi 

propageeriv  suund 
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Küsimus Ei nõustu Pigem ei 

nõustu 

Ei ole ei 

poolt ega 

vastu 

Pigem 

nõustun 

Nõustun 

Kas Eesti 

loodusturismi 

hetkeolukord 

rahvusvahelisel 

turismiturul on 

jätkusuutlik 

     

Kas Eesti 

loodusturismi 

kuvandit tuleb 

muuta 

     

Kas loodusturismi 

arengu seisukohalt 

oleks Eesti kui 

ökoturismi 

sihtkohana 

turundamine vajalik 

ja kasulik 

     

Kui ökoturismi 

arengut toetaks 

rohkem kõik 

asjassepuutuvad 

osapooled ja 

sektorid (avalik-, 

era- ja kolmas 

sektor), siis oleksin 

huvitatud võtma 

suuna ökoturismile 

     

Kas ökoturismiga 

tegelemine võiks 

Eestis olla 

majanduslikult 

tasuv? 

     

 

13. Teie ettevõtte klientuur koosneb peamiselt? 

Siseturistist 
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Pigem siseturistist 

Nii sise- kui välisturistist 

Pigem välisturistist 

Välisturistist 

 

14. Millistest riikidest saabub teie ettevõtte klientuur? 

Eesti 

Saksamaa 

Suurbritannia 

Soome 

Rootsi 

Norra 

Taani 

Venemaa 

Läti 

Leedu 

Aasia 

USA 

Muu 

 

15. Keda te näete tulevikus oma peamise kliendina? 

Siseturisti 

Pigem siseturisti 

Nii sise- kui ka välisturisti 

Pigem välisturisti 

Välisturisti 

 

16. Kas viimasel viiel aastal on välisturisti huvi teie toodete vastu kasvanud? 

Ei 

Pigem ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 

 

17. Kas viimasel viiel aastal on siseturisti huvi teie toodete vastu kasvanud? 

Ei 

Pigem ei 
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Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 

 

18. Kuidas te peamiselt reklaamite oma tooteid ja turundate oma firmat? 

Eestis 

Pigem Eestis 

Nii Eestis kui ka välismaal 

Pigem välismaal 

Välismaal 

 

19. Milliseid meetmeid te selleks kasutate? 

Reklaamvoldikud 

Turismilehed 

Kodulehekülg 

Suust suhu 

Otseturundus 

Raadio, TV 

Messid, laadad 

Riigisisesed reisibürood, reisikorraldajad 

Välismaised reisibürood, reisikorraldajad 

Suuremad turismiettevõtted 

Toote demonstratsioonid 

Turismiportaalid 

Reklaam erialaajakirjanduses 

Reklaam laiatarbeajakirjanduses 

Sotsiaalmeedia 

Muu 

 

20. Kas avalik sektor toetab Eesti loodusturismi turundamist piisavalt? 

Ei 

Pigem ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 
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21. Kas ökoturismi turundamise kaudu nii meil kui ka välismaal saaksime Eestisse rohkem 

loodusest huvituvaid turiste? 

Ei 

Pigem ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 

 

22. Kas selge ja kindel ökoturismi turundamine riiklikul tasandil võimaldaks meil läheneda 

senisest rohkematele sihtgruppidele? 

Ei 

Pigem ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 

 

23. Millisel aastaajal on teie ettevõttel kõige rohkem kliente? 

Kevadel 

Suvel 

Sügisel 

Talvel 

Muu 

24. Kas hooajalisus on teie ettevõttele probleemiks? 

Ei 

Pigem ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 

 

25. Kui palju väheneb väljaspool tavalist turismihooaega teie firma klientuur? 

Väheneb oluliselt 

Pigem väheneb oluliselt 

Muutust ei ole märgata 

Pigem ei vähene 

Ei vähene üldse 
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26. Kas teie firma peab väljaspool turismihooaega oma tegevust muutma ja otsima 

lisategevusi? 

Ei 

Pigem ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 

 

27. Kuidas te hindate klientide leidmist väljaspool turismihooaega? 

Raskeks 

Pigem raskeks 

Ei raskeks ega kergeks 

Pigem kergeks 

Kergeks 

 

28. Kas teil on soovitusi, kuidas Eestis loodusturismi sektoris hooajalisust vähendada? 

Jah 

Ei 

Muu 

 

29. Kas aktiivse ökoturismi turundamise kaudu oleks võimalik Eestis arendada uusi ja 

atraktiivseid turismitooteid ja läheneda uutele sihtrühmadele? 

Ei 

Pigem Ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 

 

30. Kas ökoturismiga tegelemise kaudu saab vähendada hooajalisusest tulenevaid 

negatiivseid mõjusid? 

Ei 

Pigem ei 

Nii ja naa 

Pigem jah 

Jah 
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Lisa 2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiinfokeskuse töötajate 

intervjuu küsimused 
 

1. Kaua te olete turismivaldkonnaga seotud olnud? 

2. Kui pikka aega sellest loodus- või ökoturismiga? 

3. Milline on teie organisatsiooni osa Eesti loodusturismi kujundamisel ja arendamisel? 

4. Kuidas te hindate hetkel Eesti loodusturismi olukorda? Kui suurt osa meie loodusturismi 

turust võiksime vaadelda kui puhast ökoturismi? 

5. Kui paljudes turismi puudutavates arengukavades nii ülemaailmselt, Euroopa Liidu 

tasandil kui ka meil siseriiklikult rõhutatakse säästva arengu tähtsust turismis. Kas Eesti 

loodusturism on säästlik? Kuidas on meil säästev areng loodusturismi sektoris 

esindatud?Kas te arvate samuti, et loodusturism ja ökoturism on erinevad mõisted? Kas 

ökoturismi saab siduda säästava arengu sõnumiga turismis? 

6. Kuidas võiks mõjutada säästlikkuse sõnumi sidumine, näiteks ökoturismi arendamisele 

suuremat rõhku pöörates, Eesti loodusturismi arengut? 

7. Kas Eesti loodusturismi ettevõtted on valmis ennast pakkuma ökoturismi ettevõtetena? 

8. Kas kuvandi mõistes võiks Eestit vaadata kui juhtivat ökoturismi riiki Euroopas? Kas 

tasuks sellise suuna ja kuvandiga vaeva näha? 

9. Mida selleks teha tuleks, et selline kuvand tekitada? Arvestades, et Euroopa Liit on 

võtnud suuna säästvale arengule turismis, siis kas ökoturismi turundamiseks ja 

arendamiseks on lähiajal oodata ka suuremaid  ressursse? 

10. Kas senisest parema ökoturismi arendamise kaudu on meil võimalik saada Eestisse 

rohkem loodusest huvituvaid kliente ja leida tee uute sihtrühmadeni? 

11. Mida peaks ette võtma, et vähendada hooajalisust loodus-ökoturismi sektoris? Kas 

üldine kuvand Eesti kui arenev ökoturismi sihtkoht aitaks meil hooajalisust vähendada? 

12. Kuidas oleks võimalik Eestis ökoturismi nähtavamaks muuta? 

13. Kas ökomärgiste arendamisest turismis on kasu, muudab see midagi, annab kliendile 

usaldusväärsust, tagab kvaliteedi? Kas EHE märgis oleks selliseks ökomärgiseks või 

vajaksime me uut märgist? Kas EHE märgist on mõtet edasi arendada? 

14. Kuidas ökoturismi paremini turundada? 

15. Kas te arvate, et selline ökoturismi laiem propageerimine ärataks tähelepanu mujal 

maailmas ja Euroopas ning teeks meist pioneerid selles valdkonnas vähemalt Euroopa 

tasandil või on mõni teine riik meist ammu eest ära läinud? 
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16. Ökoturismi arendamine looduskeskkonnas eeldab kindlasti ka ulatuslikke 

turismiuuringuid, sest puutumata keskkond on ju tegelikult see väärtus, mida me pakume. 

Kas meie keskkond on selleks valmis? Kas meil on piisavalt keskkonda uuritud turismi 

arendamise vaatenurgast? 

17. Kas Eesti on piisavalt atraktiivne ökoturismi sihtkoht? 

18. Kas peale ökoturismi oleks ka muid alternatiive loodusturismi paremaks arendamiseks? 

Millised need oleksid? 

19. Kas säästva turismi sõnumit oleks vaja rohkem levitada ka teiste turismivaldkondade 

seas? 

20. Milline võiks teie arvates olla Eesti loodusturismi seis aastaks 2020? 
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1. How long have you been working in tourism sector and how to you describe changes 

that have been taken place in there since you began working in tourism field? 

2. Do you agree that tourism sector needs to find new approach and model to keep going 

and the old business models and ways to do things are not working anymore? If you agree 

then can you tell why are those changes taking place? 

3. Does Butler's TALC model describes this situation or change, that is going on right now 

in tourism sector or is this change somehow different? 

4. Is sustainable tourism or sustainable way in tourism part of this new direction? What do 

you think that sustainability in tourism means? 

5. In European Commission Strategy Plan for Tourism is clearly stated that European 

Union needs to bring more sustainability in to European tourism sector. Can all tourism in 

European Union be more sustainable or is it impossible to do so right now? Can this idea 

work and is it a revolution or evolution kind of process? 

6. In Estonia we don't have formed market for nature tourism, nature tourism sector in 

Estonia is still finding its own way and place in global market. Our nature tourism 

companies are very small and for most entrepreneurs this is more like hobby or lifestyle 

than full time work. But our nature tourism sector entrepreneurs are open minded and open 

to new ways to make nature tourism sector properly working. We also need to develop new 

strategy for our nature tourism sector and make it more sustainable. Can ecotourism be one 

way or direction or are there any other alternatives? 

7. Estonia has a lot of potential to be one of the leading ecotourism countries in Europe 

because we have extant cultural traditions that can be still seen in rural villages and a lot of 

nature values that are mostly untouched by human hand. Right now we don't have any 

specific or definite image or way for our nature tourism. How can we create or find this 

image or way for us? 

8. Ecotourism and nature tourism are different concepts in Estonia. In Estonia nature 

tourism concept includes all nature based activities that can be do in the wild. Ecotourism 

is a way of responsible and sustainable travel that assures wellbeing of local culture, 

nature, people and communities. If nature tourism sector aims more towards ecotourism 

then how does ecotourism concept work on national level, must we learn from good 

practices elsewhere in the world or is this concept working only for one specific location?  
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What steps must our tourism board and entrepreneurs make to see those changes working 

properly? 

9. Estonian Rural Tourism has its own ecolabel for our ecotourism companies and it’s 

called EHE (Estonia-The Natural Way). Company that wants use this label has to respond 

for certain criteria. Are ecolabels good measurement devices or are they obsolete and are 

there some other devices for sustainable tourism development? 

10. I know that future is very hard to predict but can you say that in year 2020 are mankind 

travelling around our globe more responsibly, are travellers more environmentally aware 

and is future traveller more ecocentristic than now? 
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