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Turism on maailmas vaatamata mõningatele ajutistele majanduslikele tagasilöökidele 

kasvav majandusharu. Euroopa on kõige populaarsem sihtkoht maailmas. Rootsi, Põhja-

Soome ja Balti riigid (kuhu ka Eesti kuulub) on Euroopas kõige raskemini ligipääsetavad. 

Eestil ei ole otstarbeks tänu oma geograafilise asendile ja kliimale hakata konkureerima 

sooja kliimaga maadega. Samuti on Eesti turismisihtkohana vähe tuntud. Heaks võimaluseks 

võib pidada seda, et Eestit peetakse väikeseks aga dünaamiliseks riigiks, kes on avatud 

innovatsioonile. Et leida läbi selle uusi kliente, on vaja teha uuringuid, saamaks teada 

loodusturismi tarbija eelistusi innovatiivsete lahenduste kasutamisel. Nutirakenduste 

kasutamine on turismis muutunud järjest populaarsemaks. Käesoleva töö eesmärk ongi teada 

saada, kuidas suhtuvad potentsiaalsed loodusturismi tarbijad Eestis pakutavate tänapäevaste 

innovatiivsetesse IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) lahendustesse, milliseid 

nutirakenduste funktsioone nad enim eelistaks kasutada, kas ja millistel tingimustel on nad 

nõus jagama läbi nutirakenduste kasutamise loodusradadel puhates oma andmeid, ning  

kuidas teenuste pakkujad lähtuvad seadusandlusest ja eetilistest normidest rakenduste 

väljatöötamisel? Eesmärgi täitmiseks küsitleti potentsiaalseid loodusturismi tarbijaid ja 

looduses puhkajaid, paludes neil täita vastav küsitlusleht. Lisaks viidi läbi intervjuud 

loodusturismi valdkonnas teenuste pakkumisel nutirakendusi kasutavate ettevõtete seas. Töö 

tulemusena selgus, et ettevõtted hindavad positiivselt nutirakenduste kasutuselevõttu. Läbi 

selle suudavad nad asju suuremalt teha, teenindada rohkem kliente ja seeläbi saada suuremat 

kasumit. Töös tuli välja ka vastuolu. Nimelt 25% vastanutest vastas, et nad ei kasutaks 

looduses puhates nutirakendust, mis koguks andmeid nende liikumise kohta. Samas 

küsimusele, et millist nutirakenduse funktsiooni soovitakse kasutada, vastati kõige rohkem, 

et nutirakendus võiks anda teavet nende asukoha kohta loodusrajal. Loodusturismi tarbijatest 

13% ei kasutaks looduses puhates nutirakendusi, 16% ei oska öelda ja 59% vastanutes vastas, 

et nad kasutaks looduses puhates nutirakendusi. 

Märksõnad: innovatsioon, infotehnoloogia, looduspuhkus, andmed. 
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Tourism, despite temporary setbacks is considered to be one the world’s growing economic 

branches. Europe is the most popular destination in the world. Sweden, North-Finland and 

the Baltic States have the poorest level of access to Europe. It would not be worthwhile for 

Estonia to compete with other warmer climate countries due to its’ geographical position and 

climate. Estonia is also not a well-known tourist destination. Estonia is considered to be a 

small yet dynamic country though, a country which is open to innovation. This is why 

research must be done to understand the nature tourists’ preferences regarding their use of 

various innovative solutions. The goal of this paper is to understand how potential nature 

tourism consumers feel about the various innovative ICT (Info- and Communications 

technology) solutions available in Estonia today. This includes app functions which they 

most prefer using, how service providers use ethical and legal guidelines to create their apps, 

and if they agree to then under what circumstances would they allow for data of their trek to 

be shared via these apps. Various nature tourism consumers and those resting in nature were 

interviewed to understand these goals – they were asked to fill in a questionnaire. In addition 

to this, interviews were conducted with various nature tourism businesses which use mobile 

apps. The author concluded that businesses had a positive attitude towards using these apps. 

Through these apps they said that they could accomplish greater things, service more clients, 

thus generating more profit. A distinct contradiction was also apparent, as 25% of those who 

took the survey responded that they would not use apps which collected their data during 

their stay in nature. Most of those surveyed said that they would most prefer using an app 

function which would help them determine their location on the nature trail. Ten percent of 

nature tourists would not use any apps while in nature, 16% were not sure, 59% were sure 

that they would definitely use apps while in nature. 

Keywords: innovation, infotechnology, nature holiday, data. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev töö uurib looduses puhkamiseks mõeldud nutirakenduste kasutamist. Täpsemalt, 

kuidas suhtuvad looduses puhkajad nutirakenduste kasutamisse, milliseid nutirakenduste 

funktsioone eelistaksid nad kasutada loodusradadel ning millisel määral oleks nad valmis 

andma oma nõusolekut selleks, et nutirakendus koguks nende kohta andmeid loodusradadel 

puhkamisel. 

 

Looduses puhkamine on paljuski seotud loodusturismiga. Paljud puhkajad käivad küll looduses 

omapäi, kuid paljude rakenduste kasutamine eeldab enda sidumist mingi teenusega, mistõttu 

on looduses nutirakenduste kasutamist mõistlik vaadata läbi loodusturismi. 

 

Euroopa Komisjon on 2016.a sõnastanud turismitööstuse põhilised väljakutsed. Nendeks on 

turvalisus ja ohutus; majanduslik konkurentsivõime - hooajalisus, regulatsioonid ja 

halduskoormus; turismiga seotud maksustamine; raskused kvalifitseeritud töötajate leidmisel 

ja hoidmisel. Tehnoloogia - ajakohastamine infotehnoloogia arenguga, mis on tingitud teabe ja 

tehnoloogia arengu globaliseerumisest (IT-vahendid puhkusereiside broneerimiseks, 

sotsiaalmeedia, mis annab nõu turismiteenuste alal jne). (Tourism. European Commission 

2016). Nutirakenduste kasutamine võiks aidata neid väljakutseid lahendada.  

 

18-19. oktoobril 2017. aastal Tallinnas toimunud Euroopa turismi foorumil arutusel olnud 

peamised käsitletud teemad olid digitaalne innovatsioon, transpordiühendus, turismi 

jätkusuutlikkus ning tasakaal turvalisuse ja sujuva reisimise vahel Euroopas. (European 

Tourism Forum 2018). 

 

IKT lahendused on turismis praegu oluliselt fookuses. Rahandusministeeriumi poolt tellitud 

analüüsis „Väliskeskkond 2020. Olulised trendid ja nende tähendus Eestile“ tuuakse 

muuhulgas välja, et tänu Eesti ilmastikule ja geograafilisele paiknemisele ei ole mõistlik hakata 

konkureerima sooja kliimaga maadega. Peab otsima võimalusi leidmaks teisi viise, kuidas 

saada turiste rohkem siia puhkama. Analüüsis tuuakse välja, et Eesti on väike kuid dünaamiline 

riik, mis paistab silma oma tehnoloogialembusega. Seda peetakse suureks lisavõimaluseks 

leidmaks juurde uusi kliente (Väliskeskkond... 2012: 20). Seega on oluline uurida Eesti 
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loodusturismis nutirakenduste kasutamisega seonduvat, et saada uusi teadmisi, mida oleks 

võimalik selles valdkonnas rakendada.    

 

Mobiilsete rakenduste kasutamine turismis on viimastel aastatel tehnoloogilise arengu tõttu 

märkimisväärselt kasvanud. Turistid on üsna valivad ja kasutavad üha enam internetti 

väljendades oma pettumusi teenuste eest, mis ei vasta nende ootustele. (Silva jt. 2018: 370). 

 

Igapäevaselt otsustavad sajad tuhanded turistid mitte enam jääda traditsioonilisse 

turismiettevõttesse, nagu hotelli, vaid maksavad selle asemel võõra inimese elukohta jäämise 

eest, mis on leitud ettevõtte Airbnb kaudu. Tegemist on online platvormiga, mille kaudu 

tavalised inimesed rendivad oma ruumid turistidele majutamiseks. 2008. aastal asutatud Airbnb 

on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud. (Guttentag 2016: 111). 

 

Varasemates uuringutes, mis käsitlevad loodusturismi Eestis, on püütud välja selgitada Eesti 

loodusturismi maht ning nõudluse ja pakkumise vahekord. Sellest uuringust selgus, et kuigi 

Eesti tuntus maailma mastaabis on väga väike, on visitestonia leheküljelt loodusturismi tooteid, 

teenuseid ja objekte vaadatud 2017. aastal 119 erinevast riigist (Rim.2018:48). Seega võib 

öelda, et huvi Eesti looduses puhkamise vastu on mujal maailmas olemas. Et see huvi ka 

realiseeruks, peab leidma uusi innovaatilisi lahendusi, mis muudaks Eesti loodusturismi 

objektid potentsiaalsele turistile atraktiivseks sihtkohaks. 

 

Üheks taoliseks võimaluseks on nutirakenduste kasutamine. 2017.a Eestis läbiviidud uuringus, 

mis uuris nutirakenduste kasutamise potentsiaali loodusturismis, ja kus peaeesmärgiks oli teada 

saada, kas nutirakendustel oleks Eesti loodusturismis potentsiaali, selgus muuhulgas, et 

valdkonna ettevõtetest 68% on arvamusel või nad kalduvad arvamusele, et nutirakendused 

võiksid anda nende teenustele lisaväärtust. Samuti selgus analüüsi tulemusena, et Eesti 

loodusturismi ettevõtted on teadlikud nutirakenduste olemasolust ja mõnes ettevõttes on need 

juba kasutusel (Tõnisson 2017:28). Käesolev töö uurib looduses puhkajate valmisolekut läbi 

nutirakenduste oma andmeid jagada ja kuidas lähtuvad teenuste pakkujad nende 

väljatöötamisel seadusandlusest ja eetilistest normidest.  

 

Eesti loodusturismis nutirakenduste laiema kasutuselevõtmisega kaasneb paratamatult inimeste 

liikumise, asukoha ja muude andmete kogumine. Nende andmete käitlemisega võivad 

kaasneda aga eetilised probleemid. 
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Käesolev töö uurib, milliseid nutirakenduste funktsioone eelistaksid kasutada loodusradadel 

puhkajad ning millisel määral nad oleks valmis andma oma nõusolekut selleks, et nutirakendus 

koguks nende kohta andmeid loodusradadel puhkamisel. Samuti, kas andmete kogumisel 

kasutajale peaks olema üheselt selge ja arusaadav andmete käitlemise kõikidest aspektidest, 

kas kasutaja peab olema andnud vabatahtlikult nõusoleku oma andmete käitlemiseks. Eesmärk 

on välja selgitada, kuidas järgida eetilisi norme ja väärtusi  nutirakenduste kasutamisel andmete 

kogumisega ning kas on võimalik loodusturismis kasutatavate nutirakendustega koguda 

vajalikku informatsiooni nii, et ei kahjusta osalisi ega nende huve.  

 

Tulenevalt töö eesmärgist, on seatud probleemküsimused:  

1) Kuivõrd loodusradadel puhkajad on nõus jagama oma andmeid, et läbi nutirakenduse 

kasutamise efektiivsemalt taristut kasutada ja seeläbi parem elamus saada?  

2) Kuidas teenuse pakkujad lähtuvad seadusandlusest ja eetilistest normidest rakenduste 

väljatöötamisel? 
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1.  TEOREETILINE KÄSITLUS 
 

1.1.  Suundumused Euroopa turismis  
 

 

Maailma Turismiorganisatsiooni määratluse järgi hõlmab turism isikute tegevust, kes reisivad 

väljaspool oma tavapärast keskkonda ja viibivad seal mitte kauem kui üks aasta järjest vaba 

aja, äri ja muudel eesmärkidel. 

 

Loodusturismi on võimalik defineerida erinevalt. Põhiliselt on loodusturismi võimalik jgada 

kaheks: „loodusturism“ (nature tourism) ja „looduspõhine turism“ (nature based 

tourism).(Rim. 2018: 8). 

 

Käesoleva töö kontekstis on autor pidanud selle mõiste defineerimisel määravaks turismitoote 

pakkumise keskkonda, ehk loodust. Seetõttu käsitleb autor loodusturismi mõistet, nagu Soome 

loodusturismi riiklikus arengukavas (2002) on defineeritud „Loodusturism sisaldab kogu 

turismi, mis põhineb loodusel“ (Loode et al. 2008: 5). 

 

Nutirakendus on tarkvararakendus, mis on välja töötatud spetsiaalselt väikeste juhtmevabadele 

arvutiseadmetele, nagu näiteks nutitelefonid või tahvelarvutid. (IBM Knowledge Center. 

2019). 

Nutirakendused võivad olla suunatud nii tarbijale, kui ka teenuse pakkujale. Mõnedel juhtudel 

ei ole nutirakenduse „kasutaja” inimene, vaid masin või süsteem. Sellistel juhtudel 

automatiseerivad nutirakendused äri- ja operatsiooniprotsesse, mis töötavad andmetel 

põhinevatel arusaamadel. Kuigi digitaalses majanduses on tõhusaks konkureerimiseks vaja 

nutikaid rakendusi, on vaja mõista, kuidas enamik ettevõtteid tarkvara arendab, kasutab ja 

haldab. (Pivotal. 2019). 

 

Mida enam areneb ja muutub mugavamaks (soodsamaks) transport ja üldine taristu, seda 

rohkem annab see turismile hoogu juurde. See võimaldab kordades rohkematel inimestel läbida 

kiiremini pikemaid vahemaid. Aastast 1950 kuni aastani 1980 on sihtkohtade poolt teenitud 

rahvusvahelised turismitulud kasvanud 2 miljardilt dollarilt 495 miljardi USA dollarini aastas. 

Samas kasvasid tulud 495 miljardit USA dollarit 2000. aastal ja 1260 miljardit USA dollarit 

2015. aastal.  



 
 

9 
 

Lisaks sihtkohtades teenitud summadele teenis rahvusvaheline turism 2015. aastal ka 

rahvusvaheliste reisijateveoteenuste kaudu 211 miljardit USA dollarit. See tõi turismiekspordi 

koguväärtuse 1,5 miljardi USA dollarini ehk keskmiselt 4 miljardi USA dollarini päevas. 

(UNWTO 2016: 2). Majandusharuna on turism käesolevaks ajaks kujunenud suureks 

majandusharuks ning see jätkab kasvamist.  

 

Vastavalt Rahvusvahelisele Turismiorganisatsiooni prognoosile 2030. aastaks, suureneb kogu 

maailmas rahvusvaheline turism ajavahemikul 2010–2030 3,3% aastas. Selle perioodi lõpuks, 

ehk 2030. aastaks suureneb see 1,8 miljardi külastajani. Aastatel 2010–2030 kasvavad 

eeldatavalt uutesse sihtkohtadesse (+ 4,4% aastas) saabuvad inimesed arenenud riikides (kaks 

korda rohkem kui  2,2% aastas) (Ibid: 6). Prognoose koostatakse regulaarselt turismi 

valdkonnas toimuvate trendide kohta.  

 

Aja jooksul on kasvumäär aeglaselt aeglustumas alates 3,8% -st perioodi algusest. 

Absoluutarvudes suureneb rahvusvaheline turism 43 miljoni võrra aastas, võrreldes keskmiselt 

28 miljoni võrra aastas ajavahemikul 1995–2010. Euroopas (475 miljonist 744 miljonini) ja 

Ameerikas (150 miljonilt 248 miljonini) kasvab turism suhteliselt aeglaselt. (Ibid.: 14). Selgub, 

et Maailma Turismiorganisatsiooni hinnangute järgi on Euroopa kõige populaarsem sihtkoht.  

 

Euroopa Nõukogu 21. mai 2002. aasta resolutsioon turismi tuleviku kohta seadis eesmärgi, et 

Euroopa jõuaks kiiresti peamiseks turismi sihtkohaks. Et seda saavutada, rakendas komisjon 

mitmesuguseid meetmeid. Nendeks meetmeteks olid:  

 vastava portaali käivitamine Euroopa kui turismisihtkoha edendamiseks,  

 aastast 2002 Euroopa turismifoorumi pidamine,  

 jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa turismi tegevuskava, milles määratleti, 

kuidas säästev areng võiks tagada turismi pikaajalise konkurentsivõime ja  

 teatas kolmeaastasest ettevalmistavast tegevusest, et saavutada Euroopa maailma 

turismisihtkoht nr 1.  

Töötati välja uus Euroopa turismi poliitiline raamistik, mis analüüsib tegureid ja mis muudab 

Euroopa turismitööstuse konkurentsivõimeliseks ja kõrvaldab takistused selle säästvale 

arengule, ühise viisapoliitika rakendamine ja arendamine, et soodustada majanduskasvu 

Euroopa Liidus ja mille eesmärk on suurendada ELi külastavate kolmandate riikide turistide 

arvu (Eurostat. Tourism statistics… 2016).  
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Selles kontekstis Eestile, kui Euroopa Liidu liikmele olulised meetmed, mis on rakendatud. 

Arvestades Eesti vähest tuntust turismi sihtkohana, on autori arvates eelpoolnimetatutest kõige 

olulisem ühise viisapoliitika rakendamine ja arendamine.   
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1.2.  Läänemere regiooni strateegiaga 
 

 

Balti riikidel puudub turismi valdkonnas rahvusvaheliselt eristuv imago. Neid kolme riiki 

peetakse kõige sagedamini sünonüümiks oma pealinna või rahvusega. Eesti on nii oma 

rahvaarvult kui ka pindalalt väike. Samuti on ta turismi sihtkohana vähe tuntud. (Cottrell, 

Raadik Cottrell. 2015: 324). 

Seega oleks mõistlik panustada koostööle regiooni teiste sihtkohtadega, et kujundada oma 

positiivne imago. 

 

Euroopa Liidu Komisjon on loonud Läänemere regiooni strateegiaga, mis peaks kindlustama 

piirkonnale helgema tuleviku. Strateegia neljaks alustalaks on muuta see Euroopa osa 

keskkonda säästvaks, jõukaks, juurdepääsetavaks ja kütkestavaks ning ohutuks ja turvaliseks. 

Ida ja põhja piirkonnad on jäänud liiga isoleerituks võrreldes ülejäänud Euroopa Liiduga. 

Põhja-Soomel, Rootsil ja Balti riikidel on kogu Euroopa madalaim juurdepääsutase. (Euroopa 

Liidu Läänemere...2009: 4).  

 

Turismi valdkonda annavad lisaväärtust strateegia need osad, mis käsitlevad piirkonna 

konkurentsivõime tõstmist, Läänemere keskkonna säästlikuks muutmist, piirkonna 

juurdepääsetavuse parandamist ja Läänemere ohutuks ning turvaliseks muutmist. Need 

tegevused peaks suurendama Läänemere piirkonnas turismi arengut. Piirkonna 

konkurentsivõime parandamiseks aga on eraldatud kokku 6,7 miljardit eurot. (Ibid: 6). Selles 

kontekstis Eesti arengut silmas pidades peaks vaatama, kuidas kohalikud strateegiad arengut 

ette näevad. 

 

Eestis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013. aastal koostanud Eesti riikliku 

turismiarengukava 2014-2020. Nimetatud dokumendis on kirjeldatud turismi hetkeolukorda nii 

maailmas üldisemalt, Euroopas, kui ka Eestis. Kirjeldatud on eelmise perioodi kokkuvõte 

(perioodil 2007-2013), samuti eesmärgid edasiseks, visioon ja meetmed. Dokument keskendub 

Eestis turismi valdkonna arengupotentsiaali efektiivsele rakendamisele. (Eesti riiklik 

turismiarengukava...2013: 3). 

 

Teises, Rahandusministeeriumi poolt on tellitud analüüsis „Väliskeskkond 2020: olulised 

trendid ja nende tähendus Eestile“, tuuakse välja, et tänu Eesti ilmastikule ja geograafilisele 
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paiknemisele ei ole mõistlik hakata konkureerima sooja kliimaga maadega. Peab otsima 

võimalusi leidmaks teisi viise, kuidas saada turiste rohkem siia puhkama. Veel tuuakse välja, 

et Eesti on väike kuid dünaamiline riik, mis paistab silma oma tehnoloogialembusega. 

(Väliskeskkond 2020: olulised...: 20). Analüüsis tuuakse veel välja, et globaalselt on 

keskkonnatingimused halvenemas. See peaks andma Eestile teatava konkurentsieelise, millega 

turiste rohkem siia meelitada. Elukeskkonna puhtuse ja naturaalsuse säilitamises ja jätkuvas 

parandamises nähakse Eestile võimalust, mida silmas pidada. (Ibid: 48). Analüüsid ja 

prognoosid viitavad sellele, et turismi valdkonna edendamiseks peab senisest enam leidma uusi 

lahendusi ja rakendama innovatsiooni. 

 

Uutele innovaatilistele lahendustele viidati ka 18-19. oktoobril 2017. aastal Tallinnas toimunud 

Euroopa turismi foorumil. Peamised käsitletud teemad olid digitaalne innovatsioon, 

transpordiühendus, turismi jätkusuutlikkus ning tasakaal turvalisuse ja sujuva reisimise vahel 

Euroopas. (European Tourism Forum. 2017). Eestis läbi viidud uuringus, mis analüüsis online-

kuvandi tähtsust sihtkohale, toodi välja, et kasutaja loodud sisu on sihtkoha kuvandi loomisel 

ja seeläbi turistile turismisihtkoha valiku tegemisel suure mõjuga. (Vaino 2017: 41). Seega, et 

saada uusi ja ajakohasemaid teadmisi, peaks digitaalse innovatsiooni erinevaid tahke rohkem 

uurima. 

 

 

 

1.3.  Loodusturismi elamused Eestis 
 

 

Eestis loodusturismi teenuse pakkujad on pigem killustunud ja väikesed ettevõtted. 

Loodusturismi on Eestis varem uuritud. 2016. aastal viidi läbi uuring, mis käsitles 

loodusturismi pakkujate uuringut ja teenuste süstematiseerimist Lõuna-Eesti näitel. (Lina 2016: 

35). 

 

Uuringust selgus, et kõige rohkem pakutakse loodusturismiga tegelevate ettevõtjate poolt 

matku maismaal. Kõige populaarsemad nende poolt pakutavad teenused olid jalgsimatkad 

rabas (35%), jalgrattamatkad (24%) ja maastikumatkad (24%). „Muu“ (11%) all toodi välja, et 

pakutakse veel jalgsimatku metsas ja loodusmaastikel. 6% ettevõtjatest pakub 
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koerarakendisõite (-matkasid). Vastanutest ükski ettevõtja ei märkinud, et nad pakuksid ratsa 

matku, hobuvankrimatku ega ka ATV matkasid.  

 

Allpool on välja toodud samas uuringus esitatud tabel selle kohta, milliseid teenuseid Lõuna-

Eesti loodusturismiga tegelevad ettevõtted enim pakuvad.  

 

Tabel 1. Loodusturismi teenuste pakkumine.(ibid:35-36). 

 Pakutava teenuse nimetus                                                                       % 
 

 

 

 

 

 

Loodusvaatlus  

 

Linnuvaatlus                                                                                        7 

Loomavaatlus (v.a loomaaias või -pargis)                                         21 

Loomavaatlus loomaaias või –pargis                                                  3 

Taimevaatlus (v.a taimeaedades jm kultiveeritud aladel)                 14 

Taimevaatlus taimeaedades kultiveeritud aladel                                 3 

Maastike vaatlus                                                                                35 

Loodusvaatlused peidikutest või varjenditest                                      7 

Muu                                                                                                    10 

 

 

 

 

Loodusharidus/ 

loovus 

Fotograafia                                                                                         12 

Looduse maalimine                                                                            17 

RMK looduskeskuse külastamine                                                     29 

Keskkonnaharidus-keskuste külastamine                                            4 

Väikestes talumajapidamistes tööde vaatlemist  

ning nendes osalemist                                                                        25 

Muu - puidu väärindamine, ravimtaimed                                          13 

 

 

 

Matkad maismaal 

(v.a talimatkad) 

 

Jalgsimatkad rabas                                                                             35 

Jalgrattamatkad                                                                                  24 

Ratsamatkad                                                                                         0 

Hobuvankrimatkad                                                                              0 

Koerarakendisõidud (-matkad)                                                            6 

ATV matkad                                                                                        0 

Maastikumatkad                                                                                 24 

Muu- jalgsimatkad metsas ja loodusmaastikul                                   11 
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Matkad 

veekogudel 

Kanuumatkad                                                                                     44 

Paadimatkad                                                                                       31 

Parvematkad ja rafting                                                                         6 

Muu- mootorpaadisõit, parvesõit                                                       19 

 

 

 

Talimatkad 

Kelgumatkad                                                                                       0 

Räätsamatkad                                                                                     30 

Koerarakendiga saanisõidud                                                                0 

Mootorsaaniekskursioonid                                                                   0 

Muu- jääalune kalapüük                                                                    20 

 

 

 

Jahiturism 

Linnujaht                                                                                            27 

Loomajaht                                                                                          27 

Jäägriga loomajälgede/märkide uurimine                                          27 

Fotojaht                                                                                              13 

Muu                                                                                                      6 

 

 

 

 

Kalaturism 

Kalastamine mageveekogus (v.a kalakasvatus)                                 43 

Tiigikalapüük                                                                                     22 

Kalastamine kalakasvatuses                                                                4 

Talvine kalapüük jääl                                                                         22 

Lendõngega kalastamine järvevetes                                                    0 

Sportkalastamine järvevetes                                                                9 

Muu                                                                                                      0 

 

 

 

 

Aktiivne puhkus 

sh seiklus-, 

ekstreem- ja 

sporditurism) 

maismaal 

Seiklusrajad                                                                                       10 

Orienteerumine                                                                                  27 

Maastikumängud (nt paintball, gepsimine)                                       18 

Ellujäämiskursused                                                                              0 

Mootorsõidukite kross                                                                         0 

Jalgrattakross                                                                                       0 

Murdmaasuusatamine                                                                        27 

Mäesuusatamine                                                                                  0 

Lumelaua sõit                                                                                      0 

Snowtubing                                                                                          0 

Golf                                                                                                      0 

Discgolf                                                                                               9 
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Vibulaskmine                                                                                       0 

Ratsutamine                                                                                         0 

Kaljuronimine                                                                                      0 

Muu                                                                                                      9 

 

 

 

Aktiivne puhkus 

(sh seiklus-, 

ekstreem- ja 

sporditurism) 

veekogudel 

Purjetamine                                                                                          7 

Surfamine                                                                                             0 

Veesuusatamine                                                                                 13 

Jetisõit                                                                                                  0 

Lohesurfamine                                                                                     0 

Sukeldumine                                                                                        0 

Laevasõit                                                                                            13 

Vesijalgrattasõit                                                                                 20 

Parvesaun                                                                                             0 

Muu- lainelaud, veeduub                                                                   47 

 

 

 

 

 

Loodusturismi 

vahendite 

rentimine 

Paadilaenutus                                                                                     27 

Kanuu laenutamine                                                                            13 

Vesijalgratta laenutamine                                                                    9 

Kalastamistarvikute laenutamine                                                       11 

Jalgratta laenutamine                                                                         22 

Spordivarustuse laenutamine                                                               9 

Uiskude laenutamine                                                                           2 

Mootorsaani laenutamine                                                                    2 

Muu - telkide ja magamiskottide rentimine                                        5 

 

 

Autori arvates on tabelis toodud teenuseid, mida pakutakse seoses loodusturismiga, võimalik 

pakkuda, kasutades nutirakendusi. Innovatsioonile avatumad ettevõtjad ongi juba kasutusele 

võtnud või ise välja töötanud rakendusi, mis nende ettevõtmist mitmeti toetab. Ühelt poolt on 

võimalik  teenindada rohkem kliente, teisalt tänu kasutusmugavusele ja lisavõimalustele saab 

klient parema elamuse.  

 

Näiteks on kasutusel mobiilirakendus Tripit. See rakendus pakub kõik-ühes lahendusi ja 

võimaldab edastada oma lennu-, hotelli-, auto rentimise ja muu reisimiseks vajaliku teabe 

kinnitusi ühes kohas. Rakendus FlightTrack pakub reaalajas olekuteavet lennu kohta. See 
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hõlmab üle 16 000 lennujaama ja 1400 lennuettevõtet üle maailma. Rakendus GateGuru pakub 

ühes lihtsalt kasutatavas rakenduses peamisi lennujaamaga seotud funktsioone, nagu 

lennujaama ilm, terminali sisse registreerimine, väljumiste ajad jms. (9 free apps for... .2013). 

 

 

 

1.4. Nutirakenduste kasutamine Eestis looduses puhates 

 

 

Praeguseks ajaks on nutirakendused ja nende kasutamine levinud väga paludes 

eluvaldkondades, tuues endaga kaasa uusi lahendusi ja innovatsiooni. Üle maailma on 

hulgaliselt kasutades loodusturismi või sellega seotud tegevusi käsitlevaid nutirakendusi.  

 

Käesolevas töös ei ole võimalik käsitleda kõiki nutirakendusi, mida Eesti loodusturismi 

ettevõtjad oma tegevuses kasutavad. Ettevõtete kasutuses võivad olla ka üldiselt levinud 

nutirakendused, mis pakuvad näiteks oma asukoha määramise, sammulugeja, või muid tasuta 

üldises kasutuses olevaid funktsioone. Samuti võib klient iseseisvalt ettevõtjast sõltumata neid 

nutirakendusi kasutada. Seega ei ole võimalik täpselt määrata nutirakenduste hulka, mida Eesti 

loodusturismis kasutatakse. 

 

Varasemates uuringutes on välja toodud, et viimase kümnendi jooksul on toimunud globaalne 

nutitelefonite revolutsioon. Praeguseks on arenenud riikides juba tavapärane, et kõigil 

täiskasvanud inimestel on nutitelefon. Suur osa funktsioonidest tuleb nutitelefoni läbi 

mobiilirakenduste ja neid rakendusi arendavad väga mitmesugused ettevõtted ja 

organisatsioonid. (Puskar 2018: 5). 

 

Erinevad ettevõtmised, mis on mõeldud tiimiüritustena näiteks töökollektiividele, ning mis 

viivad inimesed õue liikuma ja panevad ümbritseva keskkonnaga tutvuma, leiavad aset 

regulaarselt üle maailma. Vaatamata sellele, et konkreetsed reeglid võivad mingil määral 

erineda (nt. aja peale, ülesanded punktides, piiratud ala jne) on üldine kontseptsioon sarnane. 

(Lahe 2017: 12). 

 

Lätis loodusturismis kasutusel olev mobiilirakendus „Dabas Turism“ (Nature Tourism) 

võimaldab kliendil planeerida oma päeva ilusaks jalutuskäiguks või looduses reisimiseks. See 
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rakendus annab vastused sellistele küsimustele, nagu kuhu minna täna või mida teha. See 

hõlmab üle 400 looduskaitse sihtkoha: loodusrajad, vaatamisväärsused ja tornid kogu Läti 

territooriumil. Selle sisu on paigutatud rohkem kui 20 erinevasse kategooriasse, mis 

võimaldavad hõlpsasti valida kõige sobivama viisi looduses reisimiseks (cubemobile.lv 2019). 

 

 

Joonis 1. Kuvatõmmis Dabas Turism (Nature Tourism) rakendusest (Google Pley Store 2019). 

 

Eestis autorile teadaolevalt sellist ühte rakendust ei ole, mis nii palju funktsioone sisaldaks, 

sedavõrd palju puhke objekte käsitleks ja nii laialt kasutatav oleks. Eesti on teadaolevalt 

innovatsioonile avatud maa ja uuenduslikud lahendused on kasutusel paljudes valdkondades. 

Loodusturismis on pigem niimoodi välja kujunenud, et iga teenusepakkuja on välja töötanud 

omad lahendused, mida oma tegevuses kasutatakse.  

 

Samas on loodusvaatluste andmebaasi nutirakendus (loodud Keskkonnaagentuuri ja Eesti 

Loodusuurijate Seltsi poolt) üsna laialt kasutatav. See rakendus võimaldab looduses liikudes 

vaadelda ja üles laadida märgatud liikidest fotosid, et neid määrata või lasta teistel kasutajatel 

määrata (lva.keskkonnainfo.ee 2019). 
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Allpool on toodud joonisel kujutatud loodusvaatluse nutirakenduse tutvustus. 

 

Joonis 2. kuvatõmmis Loodusvaatluse nutirakendusest (Google Play Store 2019).  

 

Autori arvates on nutirakenduste kiire ja lai levik seotud sellega, et nad on disainitud 

atraktiivselt, neid on lihtne kasutada ning seeläbi pakuvad nad head lisavärtust tegevustele. 

Lisaks võimaldavad tänapäeva rakendused luua juba ise üritusi, kus saaks osaleda.  

Allpooltoodud joonisel on kujutatud Navicup rakenduse turismi ja ürituste kaartide loomise 

juhendit. 

 

Joonis 3. Kuvatõmmis Naviuap rakendusest (navicup.com. 2019). 
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1.5. Andmete kasutamine 

 

Kui läbi nutirakenduste kasutuse pakkuda klientidele teenuseid, siis tõenäoliselt võib kokku 

puutuda andmete käitlemisega. Suur enamus inimesi (71%) väidab, et isikliku teabe andmine 

on tänapäeva elu üha kasvav ning nõustub, et ei ole võimalust keelduda andmete jagamisest, 

kui nad soovivad saada teenuseid. (European Comission 2015: 6). 

 

Selles valdkonnas teostab Eestis riikliku järelvalvet Andmekaitse Inspektsioon, kes kontrollib, 

kas isikuandmete käitlemisel on järgitud kehtivaid seadusi ja regulatsioone. 

 

Eestis reguleerib seda valdkonda Isikuandmete Kaitse Seadus ja Elektroonilise Side Seadus. 

Lisaks kehtib 14.04.2016.a Euroopa Parlamendis heaks kiidetud ja alates 25. maist 2018. a. 

Eestis kehtima hakanud ja Isikuandmete kaitse üldmäärus. (Andmekaitse inspektsioon. 2019). 

 

Euroopa Liidu teised isikuandmete käsitlemist puudutavad õigusaktid, mis on käesoleva töö 

mõttes aktuaalsed: 

 Euroopa Liidu põhiõiguste harta (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 7 tagab 

pere- ja eraelu ning kodu puutumatuse ja sõnumisaladuse. Artikkel 8 tagab eraldi õiguse 

isikuandmete kaitsele. 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta + 

muudatused määrusega 1882/2003 - Euroopa Liidu üldine direktiiv isikuandmete 

kaitse alal. Elekroonilise side alal täiendab seda eridirektiiv 2002/58/EÜ. 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse 

isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset side sektoris (eraelu puutumatust 

ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) + muudatused direktiividega 

2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ - Elektroonilise side valdkonnas isikuandmete kaitset 

normiv eridirektiiv, mis täiendab isikuandmete kaitse alast üldist direktiivi 

95/46/EÜ. (Ibid). 

 

Nendest väljatoodud õigusaktidest vast kõige fundamentaalsem on Isikuandmete Kaitsmise 

Üldmäärus, mis muuhulgas deklareerib, et isikuandmete töötlemine peaks olema mõeldud 

teenima inimesi.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:et:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0046:20031120:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0046:20031120:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&qid=1404128732720&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1397115681290&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1397115681290&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0024:et:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0024:et:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:ET:PDF
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Oluline on siinkohal märkida, et tavainimene, kes igapäevaselt nutirakendusi kasutab, ei loe 

Euroopa direktiive, mis käsitlevad isikuandmete käitlemist. Tihti rakenduse alla laadimisel 

kasutajatingimustega tutvumisel on vaja läbi lugeda pikk inglisekeelne juriidiline tekst ja selle 

lõpus tuleb anda nõusolek, et saada rakendust kasutada. Vastasel juhul rakendust kasutada ei 

saa. Autori arvates on tavakasutaja jaoks välja kujunenud mobiilirakenduse laadimine oma 

seadmesse suuresti usalduse pealt. 

 

Juba 2009.a aastal läbiviidud uuringus, mis käsitles andmesubjekti nõusolekut isikuandmete 

töötlemisel, jõuti seisukohale, et ka isiku enda poolt avalikustatud andmete töötlemiseks tuleks 

luba küsida. Ei peeta õigeks, et siis, kui andmesubjekti õigusi on juba võibolla riivatud, peab 

ta hakkama tegelema oma andmete töötlemise keelamisega. 

Demokraatlikus ühiskonnas peaks igal isikul olema vabadus teha oma andmetega just seda, 

mida ta soovib. Küll aga ei peaks olema kohe automaatset õigust kolmandatel isikutel nende 

töötlemiseks ilma täiendava nõusolekuta. (Piir 2009:20). 

 

Oluline on ka kasutaja teadlikkus mobiilirakenduste kasutamisel. 2013.a läbiviidud uuringus 

toodi välja, et seoses mobiiliturundusega tuleb rohkem panustada erinevate põlvkondade 

teadlikkuse tõstmisse. (Jüriado 2013: 42).  

 

Autori arvates peaks siin vastutustundlikult käituma ka rakenduste vahendajad. Näiteks 2019.a 

tuli ajakirjandusse teade, et Apple Store eemaldab oma rakenduste poest mitmeid 

nutirakendusi. Selgus, et kõnealused rakendused kogusid kasutaja andmeid (info seadme 

kasutamisstatistika kohta). Näiteks jälgisid need rakendused, milliseid teisi rakendusi ja kui 

palju telefonis kasutatakse. Lisaks omasid need rakendused funktsioone, millega pääseb ligi 

olulisele infole nagu kaamera, mikrofon, kontaktid, e-kirjad, kalender, teised rakendused jne. 

Apple seisukoht oli, et need rakendused rikuvad kasutajate privaatsust ning õõnestavad 

turvalisust (digi.geenius.ee:2019). Oluline on ka, et kasutaja saaks aru rakenduse poolt 

kogutavate andmete sisust ja nende kasutamise eesmärgist. 

 

Kuigi rakenduste arendajatel on endiselt esmane vastutus andmete privaatsuspõhimõtete 

rakendamisel oma rakendustes ja käitumises, saavad rakenduste kauplused vahendamise ajal 

aidata standardeid seada. (Fong 2017: 113). 
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2013.a avaldatud uuringus käsitleti Hollandis puhkealal läbiviidud uuringut. Uuringuga 

prooviti välja selgitada külastajate erinevad käitumismustrid puhkealal, et oleks võimalik 

paremini planeerida pargi majandamist. Selleks paluti külastajatel vabatahtlikkuse alusel kanda 

kaasas gps-seadet. Peale külastust paluti täita küsimustik puhkeala külastuse kohta.  

Saadud andmeid oli lõpus võimalik analüüsida  ja nende põhjal oli võimalik paremini 

korraldada puhkeala haldamist. Kokku osales uuringus 139 inimest. Kuna osalejatele oli 

piisava detailsusega selgitatud uuringu eesmärki, tekkis vaid mõnel nendest mure võimalike 

privaatsusprobleemide pärast (Meijles jt...2013: 47). 

 

Andmete kogumisega ning nende käitlemisega kerkivad esile eetilised küsimused. Mõistet 

„eetika“ kasutatakse kahes tähenduses. See võib osutada nii inimeste ja kultuuride teatud 

tavadele, reeglitele ja praktikatele kui ka nende üle reflekteerimisele. (Aavik jt. 2007: 11). 

 

Eetilisi norme võib määratleda kui standardiseeritud käitumisviise ja käitumist. Antud töö 

kontekstis autori arvates eetiliselt käitudes peab silmas pidama, et oma tegevuse tagajärjel ei 

saaks teised kahjustada, tehes häid valikuid ja toimides vastavalt eetikastandarditele ja 

õiguslikele suunistele. Oma tegevuses peab arvestama eetiliste väärtustega. Klientidega 

sidemeid luues suurendada nende usaldust. (Study.com. 2019). 
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2. METOODIKA 

 

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, kuidas järgida eetilisi norme ja väärtusi  

nutirakenduste kasutamisel andmete kogumisega ning kas on võimalik loodusturismis 

kasutatavate nutirakendustega koguda vajalikku informatsiooni nii, et ei kahjusta osalisi ega 

nende huve. Eesmärkide saavutamiseks on ja küsimustele vastuste leidmiseks on magistritöö 

raames läbi viidud uuringud. 

 

Töös on kasutatud kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset metodoloogiat ehk vastavalt meetodeid 

struktureeritud küsitlus ja poolstruktureeritud intervjuu. 

 

Küsitlus on koostatud silmas pidades potentsiaalseid loodusturismi tarbijaid, kes puhkuse 

eesmärgil looduses liiguvad ning olemasolevat taristut kasutavad. Autori arvates saaks nende 

käest kõige aktuaalsemat teavet looduses puhkaja eelistuste kohta.  

 

Et seda küsitlust läbi viia, koostati küsimustik. Valmis küsimustik jagati kõikidesse Eesti 

maakondades paiknevate RMK külastuskeskustesse. Seal esitati külastajatele palve täita 

küsimustik. Küsimustiku täitmine oli vabatahtlik. Samuti proovis autor jagada sama küsitluse 

elektroonilist varianti sotsiaalmeedias võimalikes potentsiaalsetes sihtgruppides. Küsimused 

puudutasid vastaja käitumist looduses puhates. Küsimustega prooviti välja selgitada, millist 

taristut kasutatakse, millised ootused on nutirakenduste funktsioonidele, kas ja millistel 

tingimustel vastajad kasutaks looduses puhates nutirakendusi, kui see koguks nende liikumise 

kohta andmeid ja millistel tingimustel nad oleks nõus jagama andeid oma liikumise kohta. 

Samuti uuriti, milliseid funktsioone võiks nutirakendus pakkuda looduses puhkajale.  

 

Intervjuude läbiviimiseks valiti intervjueeritavateks loodusturismis läbi nutirakenduste 

teenuseid pakkuvad või loodusturismiga seotud nutirakendusi pakkuvad asutused ja ettevõtted. 

Intervjueeritavad valiti põhimõttel, et nad oleks oma tegevuses aktiivsed, kasutaks ja pakuks 

klientidele teenuseid läbi kaasaegsete innovaatiliste lahenduste, ja et nende tegevus oleks 

seotud loodusturismiga või looduses puhkamisega üldisemalt. Intervjueeritavad pidid olema 

erinevate pakutavate teenustega esindatud, et saaks töö eesmärgist lähtuvalt võimalikult laialt 

kaetud valdkonnas tegutsejad. Samuti pidid intervjueeritavad osalema vabatahtlikult. Valikust 
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jäid välja need, kes nendele tingimustele ei vastanud või ei soovinud vabatahtlikult uuringus 

osaleda.  

 

Autori arvates arvestades Eesti turu suurust, mahtu ja konteksti, on võimalik antud valimiga 

intervjuusid läbi viies käesoleva töö eesmärke saavutada. Intervjuud viidi läbi viie ettevõtete 

või asutustega, kelle poolt pakutavad innovaatilised lahendused on kasutusel looduses puhkuse 

eesmärgil aega veetvate isikute hulgas. Intervjueeritavateks olid järgmised ettevõtted ja 

asutused: 360kraadi, RMK, Huntloc, Keskkonnaagentuur ja Navicup. Fenomenoloogilises 

uuringus ei ole esmatähtis uuritavate arv, kuid seda peab silmas pidama kogemuste 

variatiivsuse väljatoomiseks. (Laherand 2008: 89). Intervjuud analüüsiti kasutades programmi 

NVivo. Analüüsi tulemused on antud töös esitatud. 
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3. TULEMUSED 

    3.1. Küsitluste tulemused 

 

Küsitluse läbiviimiseks koostati tulenevalt töö eesmärgist küsimustik. Küsimustik koostati 

Eesti keeles. Küsimustiku täitmine oli anonüümne. Selleks, et saada võimalikult aktuaalset ja 

asjakohast teavet potentsiaalsete kasutajate eelistuste kohta, jagati osa küsitlusest kõigi 

maakondade RMK külastuskeskuste külastajatele paberkandjal välja prinditud küsitluslehed 

ning paluti neid täita. Samuti koostati sama küsimustiku elektrooniline variant, kasutades 

Google Formsi. Elektroonilisele küsimustikule püüti vastajaid saada interneti teel läbi 

sotsiaalmeedia võimalikke sihtgruppe tabades. Selleks jagati sama küsitluse elektroonilist 

versiooni nendes gruppides. Kokku saadi vastajaid 87. 

 

Autori arvates võiks see vastajate hulk olla suurem, eriti just elektrooniliselt vastanute seas. 

Samas tuleb arvestada, et uuringus osalemine ja küsimustele vastamine on vabatahtlik. Seega 

just selliseks kujunes vastajate hulk potentsiaalsete loodusturisteide seas, kes olid nõus, et 

nende vastuseid antud uurimuses saaks kasutada. Allpool on ära toodud küsitluse tulemused. 

 

63% vastanutest olid naised ja 37% vastanutest mehed. Selgub, et naiste osakaal vastanute 

hulgas on oluliselt suurem meeste omast. Noorim vastanutest oli 13 aastane, vanim 62 aastane. 

 

Küsiti, millist taristut Te kasutate. Vastaja sai valida ka mitme vastusevariandi vahel. Ette oli 

antud valik Eestis enim levinumatest võimalused, mis on puhkajatele loodusesse rajatud: 

matkarajad, telkimisplatsid ja vaatetornid. Lisaks oli valikus ka variant „muu“, juhuks, kui 

vastaja ei leia endale sobivat varianti. 
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Joonis 4. Millist taristut küsitlusele vastanutest enim kasutavad. 

 

Joonisel on välja toodud, millist taristut eelistavad küsitlusele vastanud kõige rohkem looduses 

puhates kasutada. Kõige rohkem (33% vastanutest) eelistatakse matkaradasid. Teisel kohal 

(26% vastanutest) on vaatetornid. Kolmandaks (19%) eelistavad vastanud kasutada 

telkimisplatse ja ülejäänud vastanutest eelistavad kõiki eelpoolnimetatuid või midagi muud.  

 

Töö eesmärgist lähtuvalt on oluline teada vastanute nutirakenduste kasutamise aktiivsust. 

Küsiti, et  „Kas olete igapäevane nutirakenduste (mobiiliäpid, interaktiivsed kaardid) kasutaja“. 

80% küsitlusele vastanutest vastas, et nad on igapäevased nutirakenduste kasutajad. 20% 

vastanutest ei kasuta nutirakendusi igapäevaselt. 

 

Järgnevalt küsiti, mille kohta võiks nutirakendus anda teavet loodusradadel. Ette olid antud 

võimalikud variandid, mis tõenäoliselt võiks huvitada looduses puhkajaid nutirakenduste 
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kasutamisel. Valida sai nii ühe, kui ka mitme funktsiooni vahel. Mis esitatud loetelust välja jäi, 

kuid vastaja siiski sooviks seda funktsiooni, siis sai valida variandi „muu“. Vastused jagunesid 

joonisel kujutatule vastavalt. 

 

Joonis 5.. Mille kohta võiks vastanute arvates anda teavet nutirakendus loodusradadel. 

 

Joonisel on välja toodud tulemused küsimusele: „Mille kohta võiks nutirakendus anda teavet 

loodusradadel?“ Kõige rohkem vastanutest sooviks, et nutirakendus annaks teavet nende 

asukoha kohta loodusrajal.  

Teiseks soovivad vastanud, et nutirakendus annaks teavet konkreetse loodusraja kohta 

(piirkonna taimestik, loomastik, üldine info, piirkonna ajalooline taust, jms). Kolmandaks 

soovitakse teavet ilma kohta.  

Seejärel fotod loodusrajast, külastatavuse statistika (millal on külastajaid loodusrajal rohkem, 

millal vähem, hetkeline külastatavuse koormus).  

Järgneb teave sportimisvõimaluste ja teiste loodusradade kohta. 17 vastajat andsid teada, et nad 

sooviks kõiki eelpoolkirjeldatud nutirakenduse funktsioone kasutada. 7 vastajat eelistaks 

mingit muud funktsiooni. 
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Allpoololeval joonisel on kujutatud, kuidas jagunesid vastused küsimusele, et kas te 

kasutaksite looduses puhates eelpoolkirjeldatud funktsioonidega nutirakendusi. 

 

 

Joonis 6. Kui palju vastanutest oleks nõus kasutama looduses puhates eelpoolkirjeldatud funktsioonidega 

nutirakendusi. 

 

Küsitlusele vastanutest 76% vastas, et nemad kasutaksid looduses puhates eelpoolkirjeldatud 

funktsioonidega nutirakendusi. 13% vastanutest vastasid eitavalt ning 11% vastanutest ei oska 

öelda, kas nad kasutaks selliste funktsioonidega nutirakendusi. 

 

Küsimusele, „kas oleksite nõus kasutama looduses liikumisel nutirakendust, mis kogub Teie 

liikumise kohta andmeid?“, jagunesid vastused vastavalt allpooltoodud joonisele. 
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Joonis 7.  Kui paljud vastanutest oleks nõus kasutama looduses liikumisel nutirakendust, mis koguks nende 

liikumise kohta andmeid. 

 

59% vastanutest vastas jaatavalt. 25% vastanutest teatas, et nemad ei kasutaks sellist 

nutirakendust. 16% vastanutest ei oska öelda. 

 

Allpooltoodud joonisel on kujutatud vastuste jagunemine küsimusele „kas oleksite nõus 

jagama andmeid oma liikumise kohta, kui: a) need võimaldaksid taristut efektiivsemalt 

kasutada, b) hajutaksid piirkonnas külastuskoormust, c) võimaldaksid Teil paremini planeerida 

loodusradade külastust, d) hajutaksid külastuskoormust, e) muu, f) ei.  
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Joonis 8. Kas küsitlusele vastanud oleks nõus jagama andmeid oma liikumise kohta.  

 

35% vastanutest on nõus jagama oma andmeid liikumise kohta tingimusel, kui need 

võimaldaksid taristut efektiivsemalt kasutada. 37% vastanutest on oma liikumise kohta 

andmeid jagama, kui see võimaldaks neil paremini planeerida loodusradade külastust. 24% 

oleks nõus, kui see hajutaks piirkonnas külastuskoormust.  

 

Autori arvates on see säästva turismi seisukohalt oluline teadmine, et niivõrd suur hulk 

vastanuid on nõus jagama oma liikumise kohta andmeid, kui sellega saaks hajutada piirkonnas 

külastuskoormust. Ka 2018.a läbiviidud uuringus jõuti järelduseni, et virtuaalne reisimine 

soodustab säästva turismi planeerimist. (Kask 2018: 63-64). 

 

Samas kinnitavad vastused ka autori varem esitatud arvamust, et kui kasutajatele piisavalt 

detailselt selgitada, mille jaoks rakendus nende andmeid kogub ja kuidas neid kasutatakse, on 
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neid kasutajaid oluliselt rohkem, kes oma nõusoleku annaks. Suures osas on andmete jagamine 

ja nende kasutaja poolt vaadates usalduse küsimus. 

 

Mõningane tagasiside saabus ka küsimusele „Kas oskate välja tuua mõne muu nutirakenduse 

funktsiooni või innovaatilise lahenduse, mille kasutamine annaks loodusradade külastamisele 

lisaväärtust?“ Osad rakendused, mida sooviti kasutada seoses looduses puhkamisega, on 

praegu teadaolevalt ka kasutuses. 

Toodi välja, et RMK nutirakendus vastab ootustele. Autor peab siinkohal vajalikuks märkida, 

et nimetatud rakendus hetkel ei tööta, kuna neil on hetkel väljatöötamisel uus rakendus. Sooviti, 

et nutirakendus võiks määrata taimede ja loomade liike, samuti funktsiooni, mis loomade 

jälgede järgi määraks liike.  

Veel sooviti, et nutirakendus pakuks infot tähtsamate punktide kohta rajal ja objektide 

skaneerimist, et tuvastada, millega tegemist. Välja oli toodud, et nutirakendus võiks sisaldada 

erinevaid mänge, radade kaarti, radade planeerimist, interaktiivset giidi, teavet ujumiskohtade, 

prügikastide ja veevõtu kohtade kohta. Mainitud oli ka GPS-juhised.  

Sooviti infot selle kohta, kui rajal on midagi on katki, muu info raja või taristu kohta laiemalt. 

Toodi välja, et Lätis on taoline nutirakendus juba kasutuses. Veel toodi välja, et nutirkendus 

võiks jagada infot  kalapüügi piirangute ja ilma kohta. Samuti võiks olla lõkketoiduretseptide 

rakendus. 

 

Küsimusele „Palun kirjeldage ideaalset nutirakendust (isegi, kui sellist ei eksisteeri), mida Te 

kindlasti looduses liikudes kasutaksite“ pakuti välja erinevaid ideid. Ka siin esitatutest on osad 

funktsioonid praeguseks kasutusel. Samuti kattusid vastused osaliselt eelmise küsimuse 

vastustega. 

Toodi välja, et soovitakse kasutada interaktiivset ja täpset kaarti, mis võimaldaks hästi looduses 

orienteeruda. Üks enim soovitud funktsioon oli seente, marjade ning nende leiukohtade 

määraja. Seejuures info peaks vastama aastaajale-talvel näiteks jäljed lumel, sügisel seened-

marjad. Sooviti, et see töötaks nagu google maps, aga detailsemalt. Nutirakendus peaks ära 

märkima ujumiskohad. Sooviti infot eramaa kohta, et oleks olemas vastavad hoiatused ja info 

maaomanike kättesaadavuse kohta. Samuti soovitused ja juhendid, mida teha, kui midagi peaks 

juhtuma. On vajalik info külastuskoormuse kohta ja et kirjeldatud oleks kõik võimalused ja 
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teenused. Nutirakendus võiks olla mänguline ja esitaks liikudes väljakutseid. Sellel võiks olla 

energiakulu mõõtja, kokkuvõttev info, kuidas raja läbimine tervisele mõjus ja millised 

muudatused tõenäoliselt sellel ajal organismis aset leidsid. 

Rakendus peaks kuvama võimalikult väheste liigutustega ja kiiresti nimistu sobivas piirkonnas 

asuvatest matkaobjektidest (vaatetorn, matkarada jne) ning nendega seotud võimalikult 

värskest infost (mis olukorras objekt on, mida seal teha saab jne). Sooviti kaarti, infot 

vaatamisväärtuste, vahekauguste, külastatavuse ja info kõigi väikeste külapoodide kohta. 

Infopunktides (suuremates) peaks olemao nutiseadme laadimise võimalus, koos vabalt saadava 

Wifiga“. Toodi välja ka jahindusega seonduv 

Selle küsimuse all väljendati ka oma suhtumist nutirakendustesse: 

„Nutirakendused on out“ 

„Minge parem loodusesse linnulaulu kuulama ja kevadet nautima“ 

„Inimestele meeldib oma matka, olgu see kas väike või suur, planeerida. Digilahendused 

(mobiiliäppid) aitavad seda väga efektiivselt teha olenemata kohast ja ajast“. 
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3.2. Intervjuude tulemused 

 

 

Käesolevas peatükis tuuakse välja läbiviidud intervjuude analüüsidest tehtud järeldused, mis 

esitletakse uurimisküsimuste kaupa. Intervjuude analüüsimisel püüdis autor saada vastused 

uurimisküsimustele. 

 

Andmeid analüüsitakse lähtuvalt viiest uurimisküsimusest: 1) Kui kaua olete nutirakendust 

kasutanud (klientidele nutilahendusi pakkunud); 2) Kuidas on ajas muutunud nutirakenduse 

kasutajate hulk; 3) Millistel tingimustel on kliendid nõus, et nende kohta andmeid kogutakse; 

4) Millised on ilmnenud takistused, mis on seadnud Teie tööle piiranguid (näiteks kehtiv 

seadusandlus). On need Teie arvates põhjendatud; ning 5) Millised on teie hinnangul eetilised 

küsimused, mis klientide andmete kogumisega võivad kaasneda. Andmete kvalitatiivses 

sisuanalüüsis kasutati programmi NVivo. 

 

Intervjuudest tuli välja, et intervjueeritavatest kõige pikemalt on oma tegevuses nutirakendusi 

kasutanud seitse aastat. Kõige lühemalt kaks aastat. Autori arvates on intervjueeritavate ajaline 

kogemus piisav, et nad oskaks anda aktuaalseid vastuseid, mis on vajalikud käesoleva töö 

eesmärgi saavutamiseks. 

 

Tsitaadid intervjuudest kategooria „ Rakendusest” koodi “Kasutatavus” kohta: 

“Kasutajaid on juurde tulnud. 2016 aasta, ehk siis esimene aasta pealeäpi tulekut kasvas 

loodusvaatluste arv, mis sisestati, kolmandiku võrra. Vaatlejate hulk ka suurenes”./---/”Ka 

suurenes piltide hulk kordades”. 

“Eelmise aastaga kasvas 3,5 korda kasutajate arv. Sel aastal plaanime vähemalt sama kasvu. 

Kasv on olnud pidevalt tõusev.” 

 

Intervjuudest tuli välja, et looduses puhkamise teenuste pakkumisel nutirakenduste 

kasutamiseks ei ole tingimata vaja koguda kliendi andmeid. Palju funktsioone töötab ilma 

registreerimise vajaduseta. Näiteks paljud rakendused kirjeldavad ja tutvustavad piirkonnas 
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puhkamise võimalusi. Tagasisidet toote kohta kogutakse nii suuliselt, kui ka küsitluse vormis. 

Kliendi poolt saadud tagasiside on anonüümne.  

Kui aga tulenevalt nutirakenduse kasutamise eesmärgist on vaja koguda andmeid, siis klient 

peab kõigepealt tutvuma kasutustingimustega ja andma oma nõusoleku oma andmete 

jagamiseks. Enim kasutatakse seda erinevate võistluste läbiviimisel. 

 

Tsitaadid intervjuudest kategooria „ Rakendusest“ koodi “Klientide andmete kogumine” kohta: 

„Nii eelmine rakendus, mis varem kasutusel oli, kui ka uus kohe kasutusele tulev rakendus ei 

eelda registreerimist. Kasutajate andmeid me ei kogu ega käitle. Samuti ei kogu andmeid 

külastatavuse kohta, kuna puudub selline vajadus. Loodusegakoos.ee lehelt analüüsime, 

milliseid objekte on rohkem vaadatud. Kuna nutirakenduse kasutamisega seoses ei ole 

isikuandmeid käidelnud, ei ole meil kogemust, millistel tingimustel klient on nõus oma andmeid 

loovutama. Kliendi käitumise kohta ei ole võimalik läbi nutirakenduse statistikat teha“. 

“Registreerimisel klient tutvub kasutustingimustega. See on eelduseks, et ta saaks rakendust 

kasutada”/---/ “Kilent on ise huvitatud oma sisestatud andmete õigsusest. /---/. Meil ei ole 

olnud juhtumeid kuritarvitamisest”.   

 

Nutirakenduste läbi teenuseid pakkudes ei toodud välja suuri takistusi, mis tuleneks kehtivast 

seadusandlusest. Kõik, kes olid kokku puutunud andmete kogumisega, olid kursis seadustest 

ja regulatsioonidest tulenevate nõuetega. Keegi intervjueeritavatest ei toonud välja seda, et 

need nõuded oleksid nende tegevust kuidagi piiranud või takistuseks olnud. Mainiti tehnilisi 

takistusi ning seda, et tehnoloogia kiire arenguga seoses peab pidevalt enda poolt pakutavat 

rakendust uuendama ja uusi lahendusi kasutusele võtma. 

 

Tsitaadid intervjuudest kategooria „Takistused rakenduste pakkumisel” koodi 

“Seadusandlikud” kohta (autori koostatud). 

„Seadusandlikke takistusi või piiranguid seoses nutirakendustega ei ole olnud. Pigem interneti 

leviku probleemid on varasemalt ette tulnud“. 
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Tehniliste takistuste poolest toodi välja, et erinevad operatsioonisüsteemid käsitlevad samu 

tehnilisi võimalusi erinevalt. Seetõttu ei tea alati, kas nende poolt arendatavat rakendust 

käsitletakse erinevate operatsioonisüsteemide haldajate poolt sarnaselt. Kuigi erinevate 

operatsioonisüsteemide erinevad reeglid võiks olla käsitletud, kui seadustest ja erinevatest 

regulatsioonidest tulenevaks takistuseks, käsitlesid intervjueeritavad seda, kui tehnilist 

takistust. 

 

Tsitaadid intervjuudest kategooria „Takistused rakenduste pakkumisel” koodi “Tehnilised” 

kohta: 

“Tuleks äpp ehitada uuesti mõlemale operatsioonisüsteemile vastav ja töökindel”. 

“Android ja ios uuendavad igal aastal oma versiooni. Android nõuab, et kord aastas peab sinu 

tarkvara toetama 2-3 versiooni vanemat tarkvara. Peab pidevalt uuendama”./---/Ios tsensuur 

ei lasknud meie rakendust läbi. Oli kummalisi põhjuseid. Näpuga järje ajamist on. Oleme 

püüdnud standardite järgi käituda. Tõlgendatakse reegleid erinevalt. Näiteks paluti meil oma 

rakendusel gps andurit mitte kasutada. Tegemist oli kaardirakendusega. /---/. Tänu Euroopa 

Liidu järjest karmimatele reeglitele ja suurtele trahvidele on nad muutunud ettevaatlikumaks” 

 

Paljud rakendused ei eelda klientide andmete kogumist. Need intervjueeritavad, kelle pakutav 

nutirakendus ei eelda registreerimist ja ei ole kliendi andmete käitlemisega koku putunud, ei 

osanud välja tuua eetilisi küsimusi.  

Kui see siiski tulenevalt nutirakenduse kasutamise eesmärgist on vajalik, peab klient esmalt 

tutvuma kasutustingimustega ning ise selleks nõusoleku andma. Peamiselt tuli andmete 

kogumist ette nendel, kes läbi nutirakenduste pakuvad klientidele elamusi. Nendeks olid 

erinevad maastikumängud, sportimisvõimalused ja võistlused. Andmete käitlemisel lähtutakse 

reeglitest, mis on kõigile andmete käitlejatele kehtivad. Toodi välja, et usaldus kliendi ja 

teenuse pakkuja puhul on tähtis, ja et klient eeldab, et tema andmeid käideldakse vastavalt 

kehtivatele regulatsioonidele. Toodi välja, et usalduse kuritarvitamine tooks ettevõttele kahju 

ja klientide kaotuse. Seeläbi saaks kannatada ettevõtte maine. 
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Tsitaadid intervjuudest kategooria „ Rakendused” koodi “Eetilised küsimused” kohta: 

 „Klient eeldab, et tema andmed ei leki. Usaldus ettevõtte ja kliendi vahel on väga tähtis“. 

“Meie rakendusega seoses oleks mitte tekitada situatsiooni, kus keegi saaks kedagi nime järgi 

otsida. See oleks usalduse kuritarvitamine. Kui me kasutaks andmeid nii, et se ei oleks kuidagi 

kasutustingimustega kooskoõlas. See oleks tõsine eetiline problem, mis tuleks meile endale 

tagasi. Kindlasti me kaotaksime siis kliente”. 

 

Tabel 2. Koodipuu (autori koostatud). 

Kategooria/kood Koodi esinemissagedus Koodi esinemissagedus 

intervjuudes 

Rakendustest 

Kasutatavus 6 5 

Klientide andmete 

kogumine 

5 5 

Eetilised küsimused 3 3 

 

Takistused rakenduste 

pakkumisel 

  

Seadusandlikud 6 5 

Tehnilised 4 4 
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JÄRELDUSED 

 

Antud magistritööga püüti välja selgitada Eestis loodusturismi tarbija eelistusi innovaatiliste 

lahenduste kasutamisel. Käesoleva töö eesmärk oli teada saada, kuidas suhtuvad potentsiaalsed 

loodusturismi tarbijad Eestis pakutavate tänapäevaste innovaatiliste IKT (info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia) lahendustesse, milliseid nutirakenduste funktsioone nad enim 

eelistaks kasutada, kas ja millistel tingimustel on nad nõus jagama läbi nutirakenduste 

kasutamise loodusradadel puhates oma andmeid. 

 

Selleks viidi läbi vastav küsitlus. Autori arvates oleks võinud küsitlusele vastanute aktiivsus 

olla suurem. Küsitluse vastustest selgub, et suurem osa vastanutest kasutaks loodusradadel 

liikudes nutirakendust. On hulk neid, kes mingil juhul ei kasutaks looduses puhates 

nutirkendusi ja ka neid, kes on kahevahel ja ei ole otsustanud. Autori arvates võib nende hulgas 

olla isikuid, kes otsustaks nutirakenduse kasutamise looduses puhkamisel siis, kui nad saaks 

reaalselt rakendust proovida. Ilmselt nad otsustaks edaspidise kasutamise, veendudes, kas 

konkreetne rakendus vastas nende ootustele või mitte. 

 

Küsitluse vastustest tuli välja vastuolu. Kõige enam sooviti, et nutirakenduste funktsioonid 

määraks kasutaja asukohta loodusrajal. Suur hulk vastanutest aga (üks neljandik) vastas, et nad 

ei kasutaks nutirakendust, mis kogub andmeid nende liikumise kohta loodusrajal. Autori 

arvates võib sellest vastuolust järeldada, et kasutajatele ei ole täiel määral arusaadav, mida 

sisuliselt tähendab ja toob endaga kaasa läbi nutirakenduste oma liikumise kohta andmete 

kogumine.  

 

Looduses liikumise ja puhkusega seotud ettevõtted, kes pakuvad oma teenuseid läbi 

nutirakenduste, on avatud uuendustele. Ettevõtted, kellede hulgas antud tööga seoses 

intervjuud läbi viidi, on kasutanud klientide teenindamisel nutirakendusi juba pikemat aega. 

Pakutavad teenused on looduses liikumine ja puhkamine, erinevad maastikumängud (ka 

sportimisvõimalused), jahindus, gruppidega looduses liikumine, loodusvaatlused. Kõik 

intervjueeritavad tõid välja selle, et aja jooksul on nutirakendusi kasutavate klientide hulk 

kasvanud pidevalt. Samuti on internet levik aja jooksul läinud paremaks ja kiiremaks ning 

seetläbi on kliendid kogenud paremat elamust. 
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Klientide tagasisidet hinnatakse intervjueeritud ettevõtete hulgas kõrgelt. Osad koguvad seda 

regulaarselt ning katsetavad uusi lahendusi enne nende kasutuselevõttu inimestega tasuta. 

Samuti arvestatakse tagasisidega uusi rakendusi ja funktsioone välja töötades. Hinnatakse, kas 

klientide poolt välja pakutud ideed on teostatavad ja kas need lähevad kokku pakutava 

nutirakenduse üldise kontseptsiooniga. Kliendid eeldavad nutirakenduse töökindlust. Samuti 

tahetakse, et nutirakendus oleks eesti keeles.  

 

Paljud nutirakendused on välja töötatud selliselt, et andmeid ei ole vaja koguda. Andmeid 

kogutakse vaid siis, kui tulenevalt rakenduse kasutamise eesmärgist on see vajalik, näiteks 

spordivõistlused. Sellisel juhul peab kasutaja eelnevalt tutvuma kasutustingimustega ja ise 

andma nõusoleku nende andmete käitlemiseks. Kellelgi intervjueeritavatest ei ole tulnud 

tegeleda sellega, et kasutaja ei soovi jagada oma andmeid.  

 

Kehitvast seadusandlusest tulenevate takistuste või piirangutega ei ole intervjueeritavad 

ettevõtted oma tegevuses kokku puutunud. On olnud probleeme internet levikuga ning android 

ja ios erinevate reeglistikega. Eetilised küsimused, mis võivad esile kerkida seoses 

nutirakenduste läbi teenuste pakkumisel, on intervjueeritavate hinnangul seotud kliendi 

andmete käitlemisega. Klient eeldab, et tema andmed on kaitstud ja et neid ei kasutata muudel 

eesmärkidel. 

 

Autori arvates said töös püstitatud eesmärgid täidetud. Tulenevalt töö eesmärgist, oli seatud 

probleemküsimus “Kuivõrd loodusradadel puhkajad on nõus jagama oma andmeid, et läbi 

nutirakenduse kasutamise efektiivsemalt taristut kasutada ja seeläbi parem elamus saada”. 

Selgus, et 35% vastanutest on nõus jagama oma andmeid liikumise kohta tingimusel, kui need 

võimaldaksid taristut efektiivsemalt kasutada. 37% vastanutest on oma liikumise kohta 

andmeid jagama, kui see võimaldaks paremini planeerida loodusradade külastust. 24% oleks 

nõus, kui see hajutaks piirkonnas külastuskoormust. 

 

Teine probleemküsimus oli “Kuidas teenuse pakkujad lähtuvad seadusandlusest ja eetilistest 

normidest rakenduste väljatöötamisel”. Intervjueeritavad ei kogunud keegi läbi nutirakenduste 

isikute kohta andmeid, kui see just ei ole tulenevalt rakenduse kasutamise eesmärgist tulenevalt 

vajalik. Kui see on vajalik, peab klient eelnevalt tutvuma kasutustingimustega ning andma 

sellekohase nõusoleku. 
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Töös tuli ka välja, et suur hulk potentsiaalsetest loodusobjektide külastajatest on nõus jagama 

andmeid oma liikumise kohta, kui need võimaldaksid vähendada piirkonnas külastuskoormust, 

aitaks paremini planeerida loodusobjektide külastust ning see võimaldaks taristut 

efektiivsemalt kasutada. Siit võiks tulevikus autori arvates edasi uurida säästva turismiga 

seonduvaid kliendi käitumise teemasid nutirakenduste kontekstis. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolev töö uuris, milliseid nutirakenduste funktsioone eelistaksid loodusradadel puhkajad 

ning mil määral nad oleks valmis andma oma nõusolekut selleks, et nutirakendus koguks nende 

kohta andmeid loodusradadel puhkamisel. Samuti, kas andmete kogumisel kasutajale peaks 

olema üheselt selge ja arusaadav andmete käitlemise kõikidest aspektidest, kas kasutaja peab 

olema andnud vabatahtlikult nõusoleku oma andmete käitlemiseks. 

 

Võib öelda, et huvi Eesti looduses puhkamise vastu on mujal maailmas olemas. Et see huvi ka 

realiseeruks, peab leidma uusi innovaatilisi lahendusi, mis annaks kohalikele teenuste 

pakkujatele eelise, ning mis muudaks Eesti loodusturismi objektid potentsiaalsele turistile 

atraktiivseks sihtkohaks. 

 

Üheks taoliseks võimaluseks on nutirakenduste kasutamine. Varasemalt on teada, et 

nutirakendused on loodusturismi suure potentsiaaliga ja käesolev töö lisab uusi teadmisi selle 

kohta, millistel tingimustel on klient nõus jagama oma andmeid läbi nutirakenduste 

kasutamise. 

 

Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada, kuidas järgida eetilisi norme ja väärtusi  

nutirakenduste kasutamisel andmete kogumisega ning kas on võimalik loodusturismis 

kasutatavate nutirakendustega koguda vajalikku informatsiooni nii, et ei kahjusta osalisi ega 

nende huve. 

Antud töö eesmärk saavutati, küsitledes loodusturismi potentsiaalseid tarbijaid. Samuti viidi 

läbi intervjuud loodusturismi valdkonnas tegutsevate ja läbi nutirakenduste klientidele 

teenuseid pakkuvate asutuste ja ettevõtete seas. 

 

Klientide ootused on kõige rohkem seotud sellega, et nutirakendus määraks nende asukohta 

maastikul võimalikult täpselt. Veel oli enimsoovitud funktsioonide hulgas, mida rakendus 

pakkuda võiks, teave konkreetse raja kohta (kohalik taimestik, loomastik, piirkonna ajalooine 

taust). Samuti ka teave lähedalasuvate teenuste (giid, toitlustus, majutus) ja ilma kohta. 
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Potentsiaalsete loodusobjektide külastajate küsitlusest tuli välja, et nad oleks nõus jagama 

andmeid oma liikumise kohta, kui see vähendaks külastuskoormust. Samas veerand vastanutest 

ei kasutaks looduses puhates nutirakendusi.  

 

Need vastused tulenevad autori arvates sellest, et looduses puhkajad hindavad kõrgelt vaikust 

ja privaatsust, mistõttu tihti välditakse rahvarohkeid kohtasid. Liigne arv külastajaid ühes 

kohas ja sellega kaasneda võiv müra ühes võib rikkuda loodusest saadavat elamust. Kui 

nutirakendus annaks teavet lähedalasuva objekti külastuskoormuse kohta, aitaks see paremini 

planeerida oma külastust. Samas küsimusele, et millist funktsiooni võiks nutirakendus 

pakkuda, vastati kõige rohkem, et nad sooviks teavet oma asukoha kohta loodusrajal.  
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Lisa 1. Küsimused looduses puhkajale 

Tere 

Olen Eesti Maaülikooli loodusturismi magistriõppe tudeng ning viin läbi uurimust teemal,  kas 

tänapäevaseid innovatiivseid IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) lahendusi kasutades 

oleks võimalik pakutavaid loodusturismi elamusi arendada, töötada välja uusi tooteid ja 

teenuseid, leida uusi sihtgruppe ja kuivõrd hindavad loodusturismi tarbijad nutirakenduste 

kasutamist selles valdkonnas. Seoses sellega olen koostanud küsimustiku külastuskeskuste 

külastajatele, et teada saada potentsiaalse tarbija ootusi antud teemal. Saadud andmeid 

kasutaksin magistritöös. Samuti olen nõus lahkesti Teiega saadud tulemusi jagama. Küsitlust 

ei pea läbi viima ainult loodusradade külastajate seas. Piisab, kui on tegemist looduskeskuse 

külastajaga. Küsimustik ei ole väga mahukas ning vastamine võtab aega umbes paar minutit.  

Heale koostööle lootma jäädes 

Ahti Lill 

 

Küsimused: 

1. Teie vanus……….. 

2. Teie sugu………… 

3. Kui tihti looduses liigute?........................................................................................ 

4. Millist taristut kasutate? 

a) Matkarajad 

b) Vaatetornid  

c) Telkimisplatsid 

d) Muu………………………………………………………………………………. 

5. Kas olete igapäevane nutirakenduste (mobiiliäpid, interaktiivsed kaardid jms) 

kasutaja?             JAH             EI 

6. Mille kohta võiks nutirakendus anda teavet loodusradadel? 

a) Külastatavuse statistika (millal on külastajaid loodusradadel rohkem, millal 

vähem, hetkeline külastatavuse koormus) 

b) Ilm 
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c) Konkreetse loodusraja kohta (piirkonna taimestik, loomastik, üldine info, 

piirkonna ajalooline taust, jms) 

d) Teie asukoha kohta loodusrajal 

e) Fotod, videod loodusrajast 

f) Info teiste loodusradade kohta 

g) Teave sportimisvõimaluste kohta (orienteerumine, muud maastikumängud) 

h) Teave teenuste kohta (giid, toitlustus, majutus) 

i) Kõik eelnevad 

j) Muu………………………………………………………………………………… 

7. Kas Te kasutaksite looduses puhates eelpoolkirjeldatud funktsioonidega 

nutirakendusi?                 JAH              EI              EI OSKA ÖELDA 

8. Kas oleksite nõus kasutama looduses liikumisel nutirakendust, mis kogub Teie 

liikumise kohta andmeid?          JAH                 EI                EI OSKA ÖELDA 

9. Kas Te oleksite nõus jagama andmeid oma liikumise kohta, kui:  

            a) Need võimaldaksid taristut efektiivsemalt kasutada  

            b) Hajutaksid piirkonnas külastuskoormust  

            c) Võimaldaks Teil paremini planeerida loodusradade külastust 

d) Muu ……………………………………………………………………………… 

e) Ei  

10. Kas oskate välja tuua mõne muu nutirakenduse funktsiooni või innovatiivse 

lahenduse, mille kasutamine annaks loodusradade külastamisele 

lisaväärtust?......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............ 

11. Palun kirjeldage ideaalset nutirakendust (isegi kui sellist ei eksisteeri), mida Te 

kindlasti looduses liikudes kasutaksite 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Lisa 2. Küsimused ettevõttele. 

 

 

Tere 

 

Olen Eesti Maaülikooli loodusturismi magistriõppe tudeng ning uurin tänapäevaste 

innovatiivsete IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) lahenduste kasutamist 

loodusturismis. 

Uuringu käigus on vaja läbi viia intervjuud ettevõtetega, kes juba taolisi võimalusi kasutavad. 

Töö tulemusena peaksid selguma, kas IKT lahendustel oleks Eestis loodusturismi sektoris 

laiemalt potentsiaali. 

Kas oleksite valmis osalema intervjuus, et uuringut tulemuslikult läbi viia? Olen lahkesti nõus 

oma tööd ja tulemusi Teiega jagama. 

 

Parimat soovides ja meeldivale koostööle lootma jäädes 

 

Ahti Lill 

 

 

Küsimused ettevõttele: 

 

 

1. Millega Teie ettevõte tegeleb? Milliseid tegevusi, Teenuseid pakute? Milliste 

tegevuste, teenuste pakkumisel kasutate nutirakendusi? 

 

2. Kui kaua olete nutirakendust kasutanud (klientidele nutilahendusi pakkunud)? 

 

3. Kuidas on teie kogemus nutirakenduste pakkumises aja jooksul muutunud? 

 

4. Kuidas on ajas muutunud nutirakenduse kasutajate hulk? 

 

5. Millist lisandväärtust on nutirakenduse kasutamine Teie ettevõttele toonud? 
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6. Millised on levinumad klientide ootused nutirakendusele? 

 

7. Kuidas te kogute ja hindate klientide tagasisidet Teie poolt pakutavale nutirakenduse 

kasutamisele? 

 

8. Kuidas olete klientide ootustele vastu tulnud? 

 

9. Milliseid andmeid on võimalik nutirakenduste abil koguda? Kuidas Teie hinnangul 

kogutavaid andmeid kasutada saaks? 

 

10. Millistel tingimustel on kliendid nõus, et nende kohta andmeid kogutakse? 

 

11. Kas on ette tulnud olukordi, et kliendid ei soovi oma andmeid loovutada? Milliseid 

võiksid olla sellise olukorra põhjused? 

 

12. Kas olete teinud või on Teil võimalik teha statistikat Teie poolt pakutavale 

nutirakenduse kasutamise (klientide käitumise) kohta? Kui, siis milliseid andmeid on 

võimalik statistiliselt töödelda? 

 

13. Millised on ilmnenud takistused, mis on seadnud Teie tööle piiranguid? (Näiteks 

kehtiv seadusandlus) On need Teie arvates põhjendatud? 

 

14. Kuidas te näete koostööd klientide andmete kogumisel riigi/erasektoriga? 

 

15. Millised on teie hinnangul eetilised küsimused, mis klientide andmete kogumisega 

võivad kaasneda? 

 

16. Kas tekkis muid arvamusi, kommentaare, mida võiks ära märkida seoses 

nutirakenduste kasutamisega? 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

Mina, Ahti Lill 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Nutirakenduste kasutamine Eesti loodusturismis, mille juhendaja on Tarmo Pilving, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 
 

 

Tartu, 23.05.2019  

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


