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Käesolevas diplomitöös soovib autor teada saada, kas nutirakendustel on Eesti loodusturismi 

ettevõtetes potentsiaali või mitte ning kas nutirakendustest võiks olla ettevõtetele kasu. 

Töö eesmärk on saada vastused esitatud uurimisküsimustele.  

Eestis loodusturismiga tegelevatele firmadele suunatud uuring viidi läbi kaheosalisena, 

küsitluse vormis ja intervjuudena. Küsitluse valim koostati veebilehtede maaturism.ee ja 

visitestonia.com abiga, kust valiti välja ettevõtted, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on 

loodusturism. Intervjueeritavaid sai valitud 3 ja seda selle pärast, et nendes ettevõtetes on juba 

nutirakendused kasutusel.  

Paljud ettevõtted arvasid, et läbi nutirakenduste oleks võimalik saada juurde uusi kliente, eriti 

just nooremapoolseid inimesi. 68% küsitluse vastanutest on arvamusel või kalduvad 

arvamusele, et nutirakendused võiksid anda nende teenustele lisaväärtust. 

Eelnevalt sarnast uuringut autori andmetel Eestis läbi viidud ei ole. Kuna vastajaid oli 

küsitlusele suhteliselt vähe, võib tulevikus proovida sarnast uuringut läbi viia, aga kaotada 

ära anonüümsus ettevõtetel, et saada paremat ülevaadet ja ühtlasi ka survestada mittevastanud 

ettevõtteid.  

Töö oli edukas. Autor sai vastused püstitatud uurimisküsimustele. 
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In this diploma thesis, the author would like to know whether apps have potential in Estonian 

nature tourism enterprises or not, and if the enterprises would benefit from them. 

The purpose of this thesis was to get answers to the research questions.  

The study based on Estonian nature tourism enterprises was carried out in two parts, a 

questionnaire and interviews. The questionnaire was based on websites called maaturism.ee 

and visitestonia.com from where nature tourism enterprises were selected. There were 3 

interviewees and they were selected because, their enterprises already use apps in nature 

tourism.  

Many nature tourism enteprises thought that apps are one way to get them new clients, 

especially younger people. 68% of the respondents are certain or tend to think that apps add 

value to their enterprises.  

The author is on the opinion that there has not been similar study in Estonia before. Because 

there were not many respondents, the author suggests that in the future there could be a 

silmilar study, but without the anonymity, that way we can have a better overview on this 

study and could pressurize the enterprises who have not answered yet.  

All in all the study was a success. The author got the answers that he needed.  
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SISSEJUHATUS 
 

 

Käesoleva diplomitöö peamiseks uurimisküsimuseks on “Kas nutirakendustel on Eesti 

loodusturimis potentsiaali?” Teema valikul on lähtutud sellest, et nutirakendused koguvad kogu 

maailmas aina rohkem populaarsust ja autorit huvitas, kuidas suhtutakse nutirakendustesse Eesti 

loodusturismi ettevõtetes.  

See teema on oluline, kuna noored kogevad loodust ja üldse maailma läbi sotsiaalmeedia ja 

nutirakendused annavad teistega enda kogemuste jagamiseks vajalikud vahendid. Inimesed 

vanuses 18-35 eluaastat on praegu maailma suurim demograafiline grupp ja nende tegevused ja 

arvamused nii turismisektoris kui ka mujal on ülimalt olulised. Turismimajanduses muutuvad 

infotehnoloogilised lahendused aina igapäevasemaks ja nutirakenduste kasutus on väga oluline 

tulevikku silmas pidades. 

Töö peaeesmärgiks on teada saada, kas nutirakendustel oleks Eesti loodusturismis potentsiaali. 

Lisaks otsitakse vastuseid uurimisküsimustele:   

1. Kas nutirakenduste kasutamine loodusturismis annab tarbijale/ ettevõttele midagi juurde? 

2. Kuidas Eesti loodusturismi ettevõtted hindavad nutirakenduste potentsiaali Eestis ? 

Töö autori uurimismetoodika oli kolmeosaline. Esmalt tegi töö autor nutirakenduste ja 

loodusturismialaste uuringute ja kirjanduse analüüsi. Seejärel viidi 2017. aasta  

märtsis läbi Eesti loodusturismi ettevõtete seas küsitlus. Küsitlus saadeti viiekümnele Eestis 

tegutsevale loodusturismi ettevõttele ja see koosnes peamiselt avatud küsimustest. Lisaks viis 

autor läbi intervjuu vormis küsitluse kolme Eestis tegutseva loodusturismiettevõtte 

tegevliikmega. 

Kasutatav kirjandus oli enamjaolt ingliskeelne, eestikeelset materjali leidus vähesel määral. 

Käesolevat teemat autori andmetel Eestis antud fookusest varem uuritud ei ole. Nutirakenduste 

temaatika Eesti loodusturismis on uudne ja valdkond vähe uuritud.  
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Töö jaguneb kolmeks põhipeatükiks.  

Esimeses peatükis antakse ülevaade nutirakenduste ajaloost, nutirakenduste kasutamisest 

loodusturismis mujal maailmas ja millised nutirakendused on hetkel Eestis kasutusel.  

Teine peatükk koosneb uuringutest, mille abil proovib autor saada vastuseid eelnevalt püstitatud 

uurimisküsimustele.  

Kolmas peatükk koosneb autori järeldustest.  

Lisadena on välja toodud intervjuu- ja ankeetküsimustik. 
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1. NUTIRAKENDUSED LOODUSTURIMIS JA NENDE 

POTENTSIAAL 

 

1.1 Nutirakenduste mõiste ja kokkupuude loodusturimiga 

 

Nutirakendus on programm või tarkvara osa, mis on disainitud mingi kindla otstarbe jaoks ja 

mida saab alla laadida mobiiltelefoni või teistesse mobiilsetesse seadmetesse (Cambridge 

Dictionary 2017). 

Nutirakendused tõusid esmakordselt päevakorda 1983. aastal, kui Steve Jobs ennustas oma 

Rahvusvahelise Aspeni disainikonverentsi (IDCA) kõnes, et tulevikus saab digitaalselt soetada 

tarkvara, otse oma telefonist (Brown 2012).    

See ennustus sai tõelisuseks 2008. aastal, kui Apple andis välja App Store´i, kust tänapäeval 

võib leida üle 2,2 miljoni erineva nutirakenduse (Appleinsider 2008). Samal aastal tuli sarnase 

tootega turule ka Androidi operatsioonisüsteem, millel nimeks Android Market.  

2017. aasta ITB Berlin messil tuli Austraalia idufirma Adventure Junky välja uue rakendusega 

(Joonis 1), mis pakub reisisõltlastele võimaluse omavahel võistelda. See võimaldab reisijal leida 

oma läheduses mitmesuguseid seiklusi. Erinevaid tuure on valikus hulgaliselt. Lisaks saab lisada 

oma seiklustest pilte ja võistelda oma sõpradega (Google Play Store 2017). 

Iga päev ületab kolm miljonit reisijat rahvusvahelisi piire. See number on kasvanud 1950. 

aastatest väga järsult ja eeldatavasti võib kümne aastaga kahekordistuda. Seetõttu on Adventure 

Junky oma rakenduses kehtestanud ka teatavad piirmäärad ja kõiki seiklusi nad oma rakendusse 

ei lisa. Valikusse pääsevad ainult need, mis on kogemuse taseme poolelt väga kõrged ja mille 

negatiivne mõju keskkonnale on väga madal. Adventure Junky eesmärk on kultuurväärtuslike 

asukohtade jätkusuutlikuse tagamine. Maailma suurimasse demograafilisse vanusegruppi 

kuuluvad inimesed vanuses 18-35 eluaastat, ning neid on maailmas käesolevaks aastaks 3 

miljardit. See generatsioon kulutab ainuüksi USAs igal aastal reisimisele 250 miljardit USA 
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dollarit. Võib väita, et selle sidusrühma suurus ja suur sotsiaalmeedias osalemise aktiivusus 

määravad selgelt järgmisel paarikümnel aastal turismivaldkonna arengusuunad (Adventure 

Travel News 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Joonis 1. Kuvatõmmised Adventure Junky rakendusest (Google Play Store 2017).  

Jaapanis on välja töötatud nutirakendus*, motiveerimaks noori ja turiste külastama 

maailmapärandi piirkondi. Jaapanit külastavad inimesed ei ole kursis külastamist väärt 

paikadega ning külastavad vaid suuremaid vaatamisväärsusi. Rakenduse eesmärgiks on seda 

muuta ja inimesi ka “peidetumatesse” kohtadesse juhtida.  Selleks seati maailmapärandi 

piirkondades ülesse signaalpostid, millest möödudes kuvab app inimese nutitelefoni info tema 

kõrval asuva huvitava objekti või vaatamisväärsuse kohta. Arendajad viisid läbi ka uuringu, et 

näha, kas loodud nutirakendus paneb noori ja turiste rohkem nendest kohtadest huvituma.  

*rakendusele pole käesolevas uuringus nime antud. 
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Uuring oli edukas ja näitas, et noored ja turistid said põhiinfo rakendustest kätte ning sisu tekitas 

piirkondade kohta suuremat huvi. Autorid peavad noorte huvi selliste kohtade vastu ja nende 

panust  piirkondade arengusse äärmiselt oluliseks, sest ilma selleta jääksid need piirkonnad 

inimtühjaks  (Hiramatsu jt. 2017). 

Mujal maailmas pannakse väga suurt rõhku looduse läbi nutimaailma kogemisele. Noored 

kogevad loodust läbi Instagrami, Facebooki, Youtube. Ühe enam korraldatakse konkursse 

(Joonis 2) inimestele, kes oleks nõus oma senise elu päevapealt hülgama ja rändama minema, 

vastutasuks oodatakse neilt enda kogemuse filmimist ja sotsiaalmeediasse postitamist.  

 

Joonis 2. Kuvatõmmis firma Woods poolt korraldatud konkursist, kus otsiti inimesi, kes 

sooviksid minna matkama ja filmiksid enda kogemust  ning jagaksid  seda hiljem 

sotsiaalmeedias (Stinson 2016). 
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Artiklis “Taasluues loodust 2.0, või töötades jälle virtuaalses looduses” räägib üks autoritest loo, 

kuidas ta paar aastat tagasi Vancouveris ühte matka läbi viis. Programm oli suunatud keskkooli 

õpilastele ja viidi läbi kohas, kus karud ja puumad on väga tavaline nähtus. Noorte jaoks oli see 

esmakordne kogemus  metsikus looduses viibida  ja nad polnud enne midagi sellist kogenud. 

Iga kord kui autor noortele midagi huvitavat näitas (nahkhiirte pesitsuspaika, karu jälgi), siis 

haarasid noored kõik oma telefonid ning hakkasid filmima ja pildistama. Seejärel vaadati koos 

pilte ja saadeti need sõpradele edasi. Esmalt tundis autor end häiritult, kuid sai õige pea aru, et 

mobiiltelefonid ongi selle generatsiooni meediumiks looduse vahendamiseks ja kogemiseks. 

(Stinson 2016). 

2016. aastal viidi läbi uuring, mille tulemustest selgus,  et  noored  kasutavad reisides hulgaliselt 

mobiilirakendusi. Lennuplaanid tehakse peamiselt läbi rakenduste. Valikud tehakse seejuures 

teiste kasutajate kommentaaridele ja hinnangutele tuginedes. See näitab kuivõrd olulist rolli 

mobiilsed rakendused tänapäeva turismis mängivad. Kõige usaldusväärsemateks rakendusteks 

hinnati noorte poolt Booking.com ja Tripadvisor (Bicen jt. 2016). Booking. com (Joonis 3) on 

rakendus, millega saab leida parimaid pakkumisi erinevatele hotellidele ja reisipakettidele. 

Tripadvisor (Joonis 4) on rakendus, kust leiab hinnanguid erinevatele hotellidele, 

vaatamisväärsustele ja huvitavatele paikadele (Google Play Store 2017). 
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Joonis 3. Kuvatõmmis Tripadvisori                  Joonis 4. Kuvatõmmis Booking.com 

rakendusest (Google Play Store 2017).              rakendusest (Google Play Store 2017). 

Eestis tuli 2015. aastal välja rakendus, mis  hõlbustab loodusvaatlejate tegevust. Rakendus 

kannab nime “Loodusvaatluste Nutirakendus” (Joonis 5) ja ühe spetsialisti sõnul saab rakendust 

kasutada otse vaatluspaigal – metsas, rabas. Märgates mingit liiki saad selle andmebaasi kohe 

kirja panna. Juhul kui liigi nime inimene ise ei tea, siis läheb info foorumisse ülesse ja teised 

end tuvastanud kasutajad saavad liigi kindlaks määrata. Suureks plussiks peetakse automaatset 

asukoha määramist – asukoha saab koheselt kaardile kuvada (Eesti Rahvusringhääling 2015). 

Samuti on Eestis kasutusel rakendus “Eesti linnud” (Joonis 6), mille abil saab looduses kohatud 

linnuliike erinevate tunnuste järgi tuvastada. Näiteks suuruse, noka kuju, elupaiga järgi. Määraja 

sisaldab 267 linnuliiki. Iga liigi kohta on olemas kirjeldus, pildid, helisalvestis ja levikukaart 

(Sepp 2017).  
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Joonis 5. Kuvatõmmis Loodusvaatlusete                 Joonis 6. Kuvatõmmis Eesti linnud  

nutirakendusest (Google Play Store 2017).               rakendusest (Google Play Store 2017). 

Eesti ettevõtetest pakub ilma giidita tuure seiklus- ja matkafirma 360 kraadi, kes laenutab välja 

navigeerivat tahvelarvutit, mille kaardil on märgitud põnevaimad punktid. Hetkel pakutakse 

ilma giidita ainult räätsamatku, aga plaanis on laieneda ka kanuu- ja tõukekelgumatkadele (360° 

2017). 
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2. UURING NUTIRAKENDUSTE JA NENDE POTENTSIAALI 

KOHTA EESTI LOODUSTURISMI ETTEVÕTETES 
 

 

2.1 Uuringu metoodika  
 

Käesolevas peatükis annab autor ülevaate uuringu metoodika kohta. Ankeetküsitluse 

koostamisel kasutas autor Google Docs`i ja andmete ja jooniste töötlemiseks programmi 

Windows Excel. 

Eestis loodusturismiga tegelevatele firmadele suunatud uuring viidi läbi kaheosalisena, 

küsitluse vormis ja intervjuudena. Küsimustik koosnes 12 küsimusest, millest 2 olid küsimused, 

mis soovisid valikvastuseid ja ülejäänud 10 olid küsimused, mille vastused olid oodatud vabas 

vormis (Lisa 2). Intervjuud koosnesid 16 küsimusest, aga kuna vastavalt vastustele tuli 

mõningatel juhtudel juba eelmistest küsimustest vastus välja ja uuesti küsimine ei tundunud 

aruka tegevusena, siis mõne  intervjuu puhul vastuste arv varieerub (Lisa 1). Intervjuude 

vastused olid peamiselt avatud ja mõne küsimuse juures tekkis ka oodatud arutelu. 

Intervjueeritavaid sai valitud 3 ja seda selle pärast, et nendes ettevõtetes on juba nutirakendused 

kasutusel. Intervjuud  toimusid intervjueeritavatele sobival ajal ja kohas.  

Küsitluse valim koostati veebilehtede maaturism.ee ja visitestonia.com abiga, kust valiti välja 

ettevõtted, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on loodusturism. Kokku saadeti küsitlus 50. 

ettevõttele, kelle tegevusvaldkonnaks on loodusturism. Esimest korda saadeti küsitlus välja 6. 

märtsil ja järgnevate nädalate jooksul veel 4 korda. Esimestel nädalatel oli vastajaid ainult 5. 

Järgnevate nädalate jooksul tuli veel vastuseid ja lõpuks kogunes vastajaid 16, mis on kogu 

valimist 32%.  

Intervjuu koosnes 16 küsimusest ja kõik küsimused olid lahtised. Intervjueeritavatel oli 

võimalik alustada arutelu küsimustele vastates. Intervjueeritavate huvides ei nimetata nende 
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nimesid antud töös. Intervjueeritavad pärinevad kolmest loodusturismiga Eestis tegelevast 

ettevõttest. 

 

Põhjuseid, miks kõik ettevõtted ei vastanud võib olla mitmeid. Esimese põhjusena võib välja 

tuua ettevõtete kiired ajad ja samuti ka selle, et analoogseid küsitlusi saabub nende 

postkastidesse tihti ning kõikidele vastamiseks ei teki lihtsalt aega. Käesoleva töö teema on  ka 

võrdlemisi uudne ja ettevõtted ei pruugi aru saada, milleks sellise informatsiooni kogumine 

oluline on ja kuidas see teave neile endile võiks kasulik olla. Lisaks võis olla ka selliseid 

ettevõtteid, kelleni kiri kohale ei jõudnud.  Põhjuseks võib olla see, et võõralt adressaadilt 

saabuvad kirjad suunatakse automaatselt rämpsposti. 

 

 

2.2 Uuringu tulemused 
 

2.2.1 Küsitluse tulemused  

 

Küsimustik koosnes 12 küsimusest ja enamikule küsimustele sai pikemalt vastata, ainult kaks 

küsimust olid sellised, mille puhul pidi valima vastuse antud variantide seast.  

Esimene küsimus oli, kas nende ettevõttes on hetkel kasutusel nutirakendused, ning kui vastati 

jaatavalt, siis paluti välja tuua kasutatavad rakendused. Kuueteistkümnest kümme vastasid, et 

nutirakendusi ei kasutata ja üks ettevõte jättis küsimusele vastamata. Nendest ettevõtetest kaks, 

kes vastasid esimesele küsimusele jaatavalt, tõid välja sellise rakenduse nagu Google Maps. 

(Joonis 7), Google Maps kujutab endast kaardirakendust, kus on võimalik planeerida ja 

salvestada näiteks erinevaid marsruute. Jaatavalt vastanutest  esimene ettevõte tegeleb 

loodusvaatlusega ja teine fotograafia ning linnuvaatlusega. Linnuvaatluse ja fotograafiaga 

tegelev ettevõte kasutab lisaks ka erinevaid ilmarakendusi ja kahte erinevat linnumäärajat. Üks 

veekogudel matku korraldav ettevõte kasutab sellist rakendust nagu Liveteam (Joonis 8), kust 

on võimalik saada infot oma kolleegide asukoha kohta ja võimalik ka läbi rakenduse suhelda nii 

telefoni teel kui ka sõnumitega. 
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Joonis 7. Kuvatõmmis Google Maps                           Joonis 8. Kuvatõmmis Liveteam 

rakendusest (Google Play Store 2017).                        rakendusest (Google Play Store 2017). 

 

Peale eeltoodud rakenduste kasutavad ettevõtted veel Facebooki mobiilirakendust ja üks 

ettevõte registreerib ka tahvelarvutiga Cashback kliendikaarte. Cashback on rakendus, millega 

kliendid saavad igalt makselt punkte teenida. Punktide eest saab hiljem  erinevaid soodustusi ja 

uusi pakkumisi nii tavapoodides kui ka veebipoodides. Üks vastanutest lisas oma eitava vastuse 

juurde, et kui kliendid tulevad temaga kanuumatkale, siis soovitab ta telefonid ja muud 

nutiseadmed üldse kaldale jätta.  

Ettevõtete tegevusvaldkonnad (Joonis 9) jagunesid järgnevalt: üheksa vastajat kuueteistkümnest 

(56,3%) vastas, et nende tegevus toimub maismaal matkates. Kuus ettevõtet (37,5%) vastas, et 

nende tegevus toimub veekogudel matkates ja sama arv  ettevõtteid vastas ka, et tegevus toimub 

puhkusega looduses. Nii tervise edendamisega looduses kui ka muude tegevusvaldkondadega 

tegeleb mõlemal juhul 3 ettevõtet (18,8%). Ettevõtted, kes valisid muu tegevusvaldkonna 

kirjutasid, et nende tegevusvaldkonnaks on linnuvaatlus/fotograafia, looduvaatlusreisid ja 
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ratsaretked/laste ratsalaagrid. Kuna vastuseid sai  valida mitu,  siis osad ettevõtted valisidki mitu 

tegevusvaldkonda.  

 

Joonis 9. Ettevõtete tegevusvaldkonnad  

 

Järgnevalt küsiti, et kui ettevõte hetkel nutirakendusi ei kasuta, siis kas on plaan seda tulevikus 

tegema hakata. Vastajad jagunesid kaheks, 64,3% arvas, et tulevikus hakkavad nad 

nutirakendusi kasutama ja 35,7% vastajatest arvas, et seda ei juhtu (Joonis 10). 

Ettevõtetel, kes eitavalt vastasid paluti vastust põhjendada ja peamine põhjus oli, et puudub 

sellise asja järele vajadus. Üks ettevõte leidis, et jõematkadel on nutiseadme hind ja kasutegur 

nullilähedane ja, et tegelikult on matka lisandväärtuseks kujunemas hoopis võimalus olla ilma 

nutiseadmeta. Lisaks arvas üks ettevõte, et puuduvad teadmised nutirakenduste loomisest ja asi 

tundub üsna kallis. 
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Joonis 10. Vastused küsimusele: Kui te hetkel oma ettevõttes nutirakendusi ei kasuta, siis kas 

teil on plaanis seda tulevikus teha? 

Järgnev küsimus puudutas nutirakenduste kasutamise edasiarendamist, kui see hetkel juba on 

kasutusel. Neljast vastajast kaks arvasid, et seda ei juhtu ja üks arvas, et hetkel piisab sellest, 

mida juba kasutatakse,  aga et proovib kindlasti kui turule peaks uusi kasulikke rakendusi 

tekkima. Üks vastajatest vastas, et kindlasti proovib  kui selline võimalus peaks tekkima.  

Kas nutirakendused oleksid kasulikud/huvitavad teie praegustele klientidele? Üheksa vastajat 

arvas, et jah kindlasti oleks kasulik. Üks vastajatest arvas lisaks, et just noortele võiks tänu 

nutirakendustele rohkem huvi pakkuma hakata. Ülejäänud vastasid eitavalt või, et nad ei oska 

öelda/ei tea.  

Seitsmes küsimus puudutas sellist küsimust, et kas täna nutirakendustele oleks võimalik saada 

juurde rohkem kliente (Joonis 11)? 11 vastajat arvas, et jah kindlasti on võimalik kliente juurde 

saada ja ülejäänud vastasid, et pigem mitte ning rakendus võib ainult giidimist lihtsustada. 

Paljud jaatavalt vastajad lisasid juurde, et võib-olla aitaks nutirakenduste aktiivsem kasutamine 

just  noorematele sihtgruppidele  paremini läheneda.  
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Joonis 11. Vastuste vahekord küsimusele “Kas läbi nutirakenduste sidumise oma toodete või 

teenustega oleks teil võimalik juurde saada rohkem kliente?” 

 

Kaheksandas küsimuses küsiti ettevõtetelt, kas nutirakendustega oleks võimalik uutele 

kliendigruppidele läheneda? Enamik vastanutest arvas, et jah. Kaks vastajat vastasid antud 

küsimusele eitavalt. 

Üheksandas küsimuses küsis autor ettevõtetelt kas nad näevad nutirakendustel enda ettevõttes 

potentsiaali? Näiteks teenida rohkem tulu. Viis vastajat arvasid, et ei näe eriti potentsiaali. 

Põhjuseks toodi näiteks seda, et ettevõte on liiga väike ja nutirakenduse kasutusele võtmine ei 

pruugi ennast ära tasuda. Ülejäänud arvasid, et jah miks mitte, et kui tuleb rohkem kliente, siis 

on ka tulu suurem.  

Järgnevalt uuriti ettevõtetelt, kas nad usuvad, et nutirakendused lisavad/võiksid lisada nende 

toodetele või teenustele lisaväärtust (Joonis 12). Üks ettevõte jättis küsimusele vastamata. 

Kaheksa ettevõtet arvasid, et jah, kolm ettevõtet vastasid eitavalt. Kolm ettevõtet vastasid, et 

võimalik, kuid täpsemat vastust ei lisanud ja üks ettevõte ei osanud öelda.  
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Joonis 12. Kas nutirakendused lisavad/võiksid lisada teie toodetele või teenustele lisaväärtust? 

 

Eelviimase küsimusega uuriti ettevõtetelt, kas nad on teadlikud milliseid tooteid ja teenuseid 

maailma erinevad turismifirmad läbi nutirakenduste pakuvad ja paluti tuua näiteid. Kaheksa 

vastajat kirjutasid, et nad ei ole kursis või ei tea. Põhjuseks tõid vastajad, et nad ei ole huvi 

tundnud või pole vajadust olnud. Ülejäänud vastajad tõid näideteks Tripadvisori, Tripiti, Trafi, 

lisaks ka linnade erinevad interaktiivsed kaardid, isegiiditud tuurid linnas ja looduses/isegiiditud 

matkad. Üks ettevõtja kirjutas, et on teinud ülevaate antud teemast, aga välja ühtegi ei toonud, 

sest nimekiri oleks läinud liiga pikaks.  

Tripadvisor (Joonis 13) ja Tripit (Joonis 14) on reiside organiseerimiseks mõeldud rakendused, 

kust saab kõike enda reisi jaoks vaadata ja broneerida. Trafi on rakendus, mis annab 

ülemaailmse ülevaate ühistranspordi graafikutest. 
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Joonis 13. Kuvatõmmis rakendusest                        Joonis 14. Kuvatõmmis rakendusest Tripit 

Tripadvisor (Google Play Store 2017).                     (Google Play Store 2017). 

 

Viimases küsimuses küsiti ettevõtjatelt kas nad arvavad, et nutirakendused võiksid aidata neil 

hooaega pikendada või tegutseda ka madalhooajal. Kuus vastajat arvasid, et ei aitaks. Ülejäänud 

arvasid, et aitaks.  

 

 

2.2.2. Intervjuude tulemused 

 

Esimeses kahes küsimuses küsiti intervjuueritavatelt millised nutirakendused on nende 

ettevõtetes hetkel kasutusel ja milliseid teenuseid nad läbi nende rakenduste pakuvad. Esimene 

intervjueeritav tõi välja Bikemap´i (Joonis 15), millega saab teha erinevaid marsruute ja tuure 
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ja lisaks ka hinnata ja avastada uusi rattatuure. Selle ettevõtte põhivaldkond on rattatuuride 

korraldamine nii looduses kui ka linnas, lisaks pakuvad nad ka giidita tuure nii Eestis kui ka 

mujal Baltikumis. Teine intervjueeritav tõi välja Google Maps´i ja Mymaps´i, millega nad 

pakuvad samuti giidita tuure, kuid nende valdkonnaks on pigem linnuvaatlus ja loodusvaatlus. 

Pakutakse mitmepäevaseid pakettreise, mis sisaldavad nii ööbimiskohta kui ka valmis tehtud 

giidita retki, kus on juba ära märgitud hoolikalt valitud kohad loodus-ja linnuvaatluseks. Kolmas 

intervjueeritav tõi välja Google Earth´i, mille kaasabil pannakse paika linnuvaatluseks ja 

fotograafiaks huvitavad giidita retked. Selleks, et parimaid paiku valida kasutakse lisaks ka 

rakendust nimega TPE (The Photographer's Ephemeris) (Joonis 16), millega saab ära määrata, 

kust poolt on teatud ajahetkedel parim valgus ja millised on parimad pildistuspaigad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Joonis 16. Kuvatõmmis rakendusest                       Joonis 15. Kuvatõmmis rakendusest  

TPE (Google Play Store 2017).                               Bikemap (Google Play Store 2017). 
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Kolmas küsimus puudutas tulevikku, nimelt milliste nutirakendustega need ettevõtted end 

tulevikus plaanivad siduda. Esimene intervjueeritav oli arvamusel, et nende lähitulevikku ei jää 

hetkel ükski selline plaan. Teine intervjueeritav vastas, et on uurinud, mis variante hetkel 

pakutakse aga peab tõdema, et pakutav on hetkel üsna kallis ja ei ole leitud ideaalselt sobivat 

varianti, aga seda ei välistata, kui midagi sobivat peaks valikusse tekkima. Kolmanda 

intervjueeritava arvamus oli, et pakkujaid on liiga vähe ja mainis ära Suurbritannias kasutusel 

oleva linnuvaatlusrakenduse mille abil saab märkida ära linnu märkamise koha, et siis teised 

vaatlejad saaksid kiirelt vaatama minna. Selline rakendus oleks tema arust huvitav ja 

potentsiaalselt kasutuskõlblik ka Eestis. Lisaks mainis veel jahirakendust, mis Eestis juba 

kasutusel, kus jahimehed saavad rakenduses teistel jahimeestel silma peal hoida ja omavahel 

suhelda.  

Neljandas küsimuses küsiti intervjueeritavatelt, et milline sihtgrupp nutirakendustega seotud 

tooteid/teenuseid peamiselt kasutab. Kõik kolm intervjuueritavat vastasid, et peamiselt 

välisturistid. Esimene intervjueeritav lisas veel juurde, et pigem nooremapoolsed inimesed, kuni 

50 eluaastat. Teise ja kolmanda intervjueeritava vastus oli üsna sarnane. Peamiselt tulevad 

nende poolt pakutavatele retkedele pigem vanemapoolsed inimesed, 50+ eluaastat ja tavaliselt 

paarides, üks paarilistest tavaliselt väga huvitatud ja teine on tulnud lihtsalt kaasa loodust 

nautima.  

Järgnevalt küsiti intervjuueritavatelt, et milliseid probleeme esineb/võib esineda nutirakenduste 

kasutamisel nende valdkondades. Kõik intervjuueritavad nimetasid üheks suurimaks 

probleemiks akude kestvuse ja levi. Lisaks toodi probleemidena välja näiteks rakenduste 

mahukus, mis tähendab, et mida mahukam rakendus, seda aeglasemini see töötab. Tihti pidi ette 

tulema ka selliseid olukordi, kus viiakse läbi instruktaaž, aga kliendid ei saa täpselt ikkagi aru, 

kuidas miski töötab.   

Viiendas ja kuuendas küsimuses uuriti intervjuueritavatelt, kas nutirakendustest on olnud nende 

ettevõttes kasu ning kas ja kuidas on nad nutirakenduste turundamisele lähenenud. Kõik 

intervjueeritavad vastasid, et nutirakendustest on olnud kindlasti kasu, sest need teevad nende 

retkede planeerimise kõvasti lihtsamaks. Eraldi turundanud ükski intervjueeritav nutirakendusi 
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enda ettevõttes ei ole, aga üks intervjueeritavatest arvas, et see on hea mõte ja tasuks isegi 

uurida. 

Järgnevalt paluti intervjuueritavatel avaldada oma arvamus väitele, et nutirakendused on väga 

jõuliselt kasvav trend ja peatselt saab peaaegu kõiki tegevusi läbi nutitelefoni teha. Ükski 

intervjueeritav selle väitega päris ei nõustunud. Esimene intervjueeritav arvas, et veidikene 

ülepaisutatud väide ning, et vanem põlvkond eelistab igal juhul mobiilirakendusetele materjale 

paberil. Teine ja kolmas intervjueeritav olid arvamusel, et inimgiidi ei  saa asendada ja loodust 

samuti mitte, võib-olla tulevikus, aga sinna on veel pikk tee minna.  

Kümnes ja üheteistkümnes küsimus uurisid intervjueeritavatelt, et kas nende klientuur koosneb 

peamiselt välis- või siseturistidest ja kumb nutirakendusi pigem eelistab. Kõik intervjueeritavad 

vastasid, et peamiselt koosneb nende klientuur välisturistidest ja ka nutirakendustest on 

huvitatud välisturistid. Siseturist ei soovi üldse ja käiakse pigem ilma giidita ise loodust 

nautimas.  

Järgnevalt küsiti intervjueeritavatelt, et kas nutirakendused annaksid neile võimaluse läheneda 

uutele sihtgruppidele, kui jah, siis millistele. Peamiselt arvati, et jah annaks küll võimaluse 

läheneda uutele sihtgruppidele, eriti noorematele inimestele. Lisaks arvas üks intervjueeritav, et 

ehk oleks rohkem huvitatud ka seljakotirändurid, aga nendega võib see probleem tekkida, et nad 

ei soovi eriti teenuste eest maksta.  

Kolmeteistkümnenda küsimusena küsiti intervjueeritavatelt, kuidas on nutirakendused 

mõjutanud nende ettevõtte käivet ja tulu ning kas tulu võiks tulevikus kasvada kui kasutada 

nutirakendusi. Kõik intervjueeritavad vastasid, et hetkel mängivad nutirakendused nende 

ettevõtetes üsna väikest rolli, aga kümne aasta pärast võib olukord olla teistsugune. Lisaks 

arvati, et sotsiaalvõrgustikud on hea müügikanal ja nendega tuleks tegeleda.  

Neljateistkümnendas küsimuses küsiti intervjueeritavatelt, et kas nutirakendused võiksid anda 

neile eelise konkurentide ees. Kaks esimest intervjueeritavat arvasid, et võivad eelise anda küll, 

kuna selliste asjadega ei tegeleta väga palju. Kolmas interjueeritav arvas, et kui, siis väga 

minimaalselt, aga tulevikus aina enam.  

 



25 
 

Viimased kaks küsimust olid, kas ettevõtted pakuvad läbi nutirakenduste pakutavat 

teenust/toodet aastaringselt ja kas nende abil oleks võimalik madalhooaega vähendada ja 

hooaega pikendada. Kõik intervjueeritavad vastasid, et pakuvad aastaringselt, kuid talvel ei 

kasuta neid praktiliselt keegi. Lisaks arvati, et mingil määral on võib-olla võimalik 

madalhooaega vähendada, aga talvel ei ole siiski midagi mitmel päeval vaadata.  
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3. ARUTELU 
 

 

Nii intervjueeritavate kui ka küsitlustele vastanute vastused olid kohati väga sarnased.  

Järgnevalt annab autor ülevaate kas esitatud uurimisküsimustele saadi vastused. 

Esimene küsimus oli, et kas kas nutirakenduste kasutamine loodusturismis annab tarbijale/ 

ettevõttele midagi juurde? Vastuseid analüüsides tuleb tõdeda, et enamik ettevõtteid on 

arvamusel, et nutirakendused annavad ettevõtetele midagi juurde. Täpsemini lihtsustavad 

näiteks matkade planeerimise protsessi. Autor leiab ka, et tarbijale on nutirakendus hea viis 

kuidas teenusest mingi huvitav lisaväärtus saada. Näiteks kui käia isegiiditud tuuridel oled ise 

oma aja peremees ja saad vaadelda täpselt seda mida soovid.  

Teine küsimus oli, et kuidas Eesti loodusturismi ettevõtted hindavad nutirakenduste potentsiaali 

Eestis? Ettevõtted arvavad, et potentsiaal on olemas, kuid näiteks veematkade korraldajad 

arvavad, et nende valdkonda nutirakendused ei sobi ja nendes potentsiaali ei näe. Muidu 

tunnevad ettevõtted, et rakendused võiksid anda ettevõttele lisaväärtust, kuid mõni ettevõte 

tunneb, et kuna selliste rakenduste kasutamine võib suhteliselt kalliks minna ja ettevõte on väike 

siis ei pruugi see end ära tasuda. 
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4. JÄRELDUSED 
 

Järgnevalt toob autor välja tekkinud järeldused. 

 Eesti loodusturismi ettevõtted on teadlikud nutirakenduste olemasolust ja mõnes 

ettevõttes on need juba kasutusel. 

 Eesti loodusturismi teenuseid kasutavad suures osas välisturistid. 

 Mitmed ettevõtted ei näe nutirakendustel tulevikku ja ei plaani neid kasutama hakata. 

 68% on arvamusel või kalduvad arvamusele, et nutirakendused võiksid anda nende 

teenustele lisaväärtust. 

 Selleks, et saada veel täpsemaid tulemusi võiks edaspidistes uuringutes kaotada ära 

anonüümsuse ja proovida survestada veel mitte vastanud ettevõtteid. 

 Paljud ettevõtted arvavad, et läbi nutirakenduste oleks võimalik saada juurde uusi 

kliente, eriti just nooremapoolseid inimesi. 

 Veekogudel matku korraldavatel ettevõttel ei ole erilist huvi nutirakenduste vastu ja nad 

ei näe nende valdkonnas sellel eriti potentsiaali. 

 Kuna nutirakendustel on ettevõtetes hetkel suhteliselt väike osakaal, siis otseselt veel 

käivet ja tulu ei mõjuta. 

 Ettevõtted oleksid nõus uusi rakendusi proovima, kui oleks pakkujaid ja rakendused 

oleksid asjalikud. 

 

Autori hinnangul oli uurimus edukas. Kuna vastajate arv ei olnud väga suur siis võib öelda, et 

uurimuse oleks saanud täpsemini ja edukamalt teha, kui vastajaid oleks rohkem olnud. 

Püstitatud uurimisküsimustele saadi vastused. Vastajate arvates on nutirakendustel Eestis 

potentsiaali ja nutirakendused võiksid anda ettevõtetele midagi juurde. Nutirakendused ilmselt 

arenevad lähiaastatel veelgi ja kes teab milliseid nutirakendusi meile pakutakse kümne aasta 

pärast.  
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KOKKUVÕTE 
 

Nutirakendused on viimaste aastatega kõvasti arenenud. Lisaks kõigile teistele 

eluvaldkondadele on nutirakendused jõudnud ka loodusturismi. Noored kogevad läbi 

nutirakenduste maailma ja just sellepärast on teema ka ülimalt oluline. Noored kasutavad väga 

palju just nutirakendusi, et saada häid pakkumisi reisides ja hinnanguid erinevate kohtade kohta. 

Eestis on mitmed loodusturismi ettevõtted leidnud nutirakendustele juba kasutust ja see trend 

ilmselt laieneb ka teistesse ettevõtetesse tulevikus.  

Selleks, et teada saada kas nutirakendustel on Eesti loodusturismi ettevõtetes potentsiaali ja kas 

ettevõtted näevad nendes ka mingit kasu viidi 2017. aasta märtsis läbi uuring Eesti loodusturismi 

ettevõtete seas. Viiekümnele välja saadetud ankeetküsitlusele vastas 16 ettevõtet, ehk 32% ja 

järgnevate kuude jooksul intervjueeriti kolme Eesti loodusturismi ettevõtetes tegutsevat inimest. 

Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti loodusturismi ettevõtted on teadlikud nutirakenduste 

olemasolust ja mõnes ettevõttes on need juba kasutusel. Ettevõtted, mis korraldavad matku 

veekogudel ei ole eriti nutirakendustest huvitatud ja ei näe nendes väga suurt potentsiaali. Suur 

osa vastanud ettevõtete klientuurist on välisturistid. Ettevõtted oleksid nõus uusi rakendusi 

proovima, kui need oleksid asjalikud ja oleks pakkujaid. Enamik ettevõtteid kes küsimustikule 

vastasid näevad nutirakendustes potentsiaali ja arvavad, et neist võiks olla kasu. Nutirakendustes 

nähakse head moodust kuidas saada juurde uusi kliente, eriti nooremaid.  

Uuring oli edukas. Uuringu käigus saadi uurimisküsimustele vastused, kuid siiski leiab autor, et 

tööd saaks paremini teha, kui näiteks kaotada ära anonüümsus ja survestada rohkemaid 

ettevõtteid vastama, näiteks telefonitsi. Nii oleks võimalik saada täpsemad uurimistulemused.  
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APPS AND THEIR POTENTIAL IN ESTONIAN NATURE 

TOURISM ENTERPRISES 

 

SUMMARY 

 

Apps have evolved alot in recent years. In addition to all the other areas of life, apps have made 

it to nature tourism. Young people experience their whole world through apps and that is why 

the subject is so important. Young people use apps to get good deals when travelling and also 

to get different opinions and evaluations of certain places. In Estonia there are many nature 

tourism enterprises which have already found use for apps in their companies and that trend will 

probably expand to other enterprises aswell.  

In order to find out if apps have potential in Estonian nature tourism enterprises and if they think 

they are useful a study was conducted in March 2017. A questionnaire was sent to fifty 

enterprises and 16 of them replied, that means 32% and during the next few months three 

individuals from Estonian nature tourism enterprises were interviewd. 

The results of the study were that Estonian nature tourism enterprises are aware of apps and few 

enterprises already use them. Enterprises, which organize trips on water are not very interested 

in apps and do not see future in them. A big part of the client bases of the enterprises are from 

outside of the country. Enterprises would be interested to try new apps, if they were efficient 

and if there were enough providers of such service. Most of the respondents see a great potential 

in apps and think that they could be useful. Respondents see a great opportunity to get younger 

people interested in nature tourism with apps.  

Study was a success. During the study the author got the answers that he wanted, but is on the 

opinion that the study could be done better if you lose the anonimity ja pressurize the enterprises 

to aswer the questionnaire, by phone for example. That is the way to get better and more accurate 

results.  
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Lisa 1. Intervjuu küsimused 
 

1. Millised nutirakendused on teie ettevõttes hetkel kasutusel? 

2. Milliseid teenuseid ja tooteid te läbi nende rakenduste pakute ? 

3. Milliseid nutilahendusi te plaanite oma ettevõtte toodete/teenustega tulevikus siduda? 

4. Milline on peamine sihtgrupp kes neid teenuseid/tooteid kasutab ? 

5. Milliseid probleeme on esinenud või võib esineda nutirakenduste kasutamisel? 

6. Kas nutirakendustest on olnud kasu? 

7. Kuidas te olete lähenenud nutirakenduste pakkumisele oma ettevõtte turundamisel? 

8. Milline on teie arvamus sellisest väitest, et nutirakendused on väga jõuliselt kasvav 

trend ja peatselt saab kõiki tegevusi läbi nutitelefoni teha ? 

9. Kas on esinenud ka selliseid juhtumeid kus inimesed ei soovi kasutada teie poolt läbi 

nutirakenduse pakutavat teenust ja soovivad teenust või toodet kasutada teistsugusel viisil ? 

10. Kas teie klientuur koosneb pigem välis- või siseturistidest? 

11. Kas nutirakendustest on pigem huvitatud sise- või välisturistid? 

12. Kas nutirakendused võimaldaksid teil läheneda uutele sihtgruppidele? Kui, siis 

millistele? 

13. Kuidas on nutirakendused mõjutanud teie ettevõtte käivet ja tulu? Ja kas käive või tulu 

võiks tulevikus kasvada kui nutirakendusi kasutada? 

14. Kas nutilahendused võiksid anda teile eelise konkurentide ees? 

15. Kas teie poolt pakutavaid teenuseid ja tooteid saab kasutada aastaringselt ? 

16. Kuidas oleks nutirakendustest abi hooajalisuse vähendamisel ja hooaja pikendamisel? 
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Lisa 2. Küsimustiku ankeet 
 

1. Kas te kasutate oma turismielamustes-, toodetes- või teenustes nutirakendusi? Kui jah, 

siis milliseid? 

 

2. Milliste turismitoodete/teenuste pakkumisega teie ettevõte peamiselt tegeleb? 

 Matkad maismaal 

 Matkad veekogudel 

 Puhkus looduses 

 Tervise edendamine looduses 

 Muu: 

 

3. Kui te hetkel oma ettevõttes nutirakendusi ei kasuta, siis kas teil on plaanis seda 

tulevikus teha? 

 Jah 

 Ei 

4. Kui vastasite eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun põhjendage. 

 

5. Kas te plaanite oma turismielamustes- toodetes- või teenustes kasutatavaid 

nutirakendusi edasi arendada? Vastake juhul kui hetkel on kasutusel. 

 

6. Kas nutirakendused oleksid kasulikud/huvitavad teie praegustele klientidele? 

 

7. Kas läbi nutirakenduste sidumise oma toodete või teenustega oleks teil võimalik juurde 

saada rohkem kliente ? 

 

8. Kas nutirakenduste pakkumisega oleks võimalik uutele kliendigruppidele läheneda? 

 

9. Kas näete nutirakendustel enda ettevõttes potentsiaali? Näiteks teenida rohkem tulu. 
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10. Kas nutirakendused lisavad/võiksid lisada teie toodetele või teenustele lisaväärtust? 

 

11. Kas olete teadlikud milliseid tooteid ja teenuseid maailma erinevad turismifirmad 

pakuvad läbi nutirakenduste? Kui jah, siis milliseid ? 

 

12. Kas nutirakendused võimaldaksid teil tegutseda ka madalhooajal või pikendada 

hooaega? 

 

SUUR TÄNU, ET LEIDSITE KÜSIMUSTIKULE VASTAMISEKS AEGA! 

 


