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Käesolev lõputöö uurib Riigi Metsamajandamise Keskuse (edaspidi RMK) puhkekohtades 

viibivate külastajate rahulolu külastusest saadava füüsilise ja vaimse heaolu aspektist. Töö 

lähtub vajadusest  Eesti tingimustes katsetada  Metsähallituse poolt Soomes välja töötatud 

külastajauuringu moodulit. Töö eesmärk oli tõlkida ja koostada terviklik uuringu 

küsimustik, seda testida ja hiljem analüüsida saadud tulemusi, et teha järeldusi küsimustiku 

funktsionaalsuse ja sobivuse kohta Eesti kontekstis. Töö autor viis küsitlused läbi 2018 

suvel Saaremaal RMK Tuhkana puhkealal, saadi 155 vastust. Andmeid analüüsiti statistika 

programmiga SPSS. Faktoranalüüsiga kontrolliti küsimustiku teemablokkide sidusust ja 

otstarbekust ja analüüsiti saadud faktorite reliaablust. Külastajauuringus kasutatud 

küsimused olid üldjuhul asjakohased ja jaotusid seitsme faktori vahel. Tuhkana puhkealal 

küsitletutele oli ala külastamisel kõige olulisem faktor hea külastustaristu olemasolu. 

Järgnesid looduse vahetul kogemisel tekkiv suhe loodusega ning looduse tervendav mõju, 

eelnev suhe Tuhkanaga ja positiivne vaimne heaolu. Enamjaolt olid meeste ja naiste 

vastused sarnased, kuid taristu olemasolu oli meeste jaoks oluliselt tähtsam. Välismaalaste 

ja eestlaste vahel suured erinevused puudusid. Vanuseliselt olid vastused homogeensed, 

eristus vaid vanusegrupp 18-25 aastased, kelle jaoks oli eriti oluline külastusest saadav 

vaimne heaolu. Töös on lisatud  soovitused ja tähelepanekud küsimustiku parendamiseks, 

et edaspidi oleks küsimustiku ankeedid praktilisemad ja kasutajasõbralikumad.  

Märksõnad: külastajauuring, faktoranalüüs, vaimne rahulolu 
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The bachelor thesis examines the satisfaction of the visitors of RMK campsites in terms of 

physical and mental well-being. The work is based on the new survey module, elaborated 

in Finland and to be tested in Estonia for relevance. The aim of the work was to translate 

and compile a comprehensive questionnaire and to test it. The results were analyzed to 

draw conclusions about the functionality and suitability of the questionnaire in the 

Estonian context. The author conducted the survey in summer 2018 at the RMK Tuhkana 

campsite in Saaremaa, where 155 responses were collected. The data was analyzed by 

using SPSS statistical program. Factor analysis examined the coherence and expediency of 

the questionnaire blocks and analyzed the reliability of the factors obtained. The questions 

used in the modules were mostly relevant and were distributed between seven factors. For 

the visitors of Tuhkana the most substantial factor was the presence of a good 

infrastructure. Other factors in order of importance were the emerged relationship with 

their surroundings as a result of being in nature, the healing effect, the ambient nature and 

their previous connection with Tuhkana. In general, the answers of men and women were 

similar, but the presence of infrastructure was significantly more important for men. There 

were no major differences between domestic and foreign visitors. By age the responses 

were homogeneous, except for the age group of 18-25. For them the mental well-being 

gained from the visit was particularly important. Recommendations and observations for 

improving the module have been added to the thesis to ensure that in the future such 

questionnaires would be more practical and user-friendly. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva lõputöö temaatikaks on külastajate rahulolu uurimine Riigimetsa Majandamise 

Keskuse puhkekohtades ning seda just vaimse ja füüsilise rahulolu aspektist. Reisimise 

motivatsioon ning külastusest saadud  rahulolu on kaks tähtsat seost, mida on turismi 

alases kirjanduses laialt uuritudand (Devesa et al. 2010) Idee on saadud Metsähallituse 

poolt välja töötatud ja Soomes katsetatud analoogsest külastajate rahulolu uuringust 

(Kaikkonen et al. 2014).  

Uurimus avaldati Soomes 2014. aastal ning küsitlusi katsetati neljas erinevas rahvuspargis. 

Eestis ei ole veel sellise vaatenurga alt külastajaid uuritud, kuid Eestis ja Soomes ning ka 

teistes Põhjamaades on kasutusel üldjoontes sarnased uuringu vormid. Seega, kui mingi 

lisamoodul mõnes naaberriigis välja töötatakse ja katsetatakse, on oluline see ka teistes 

Põhjamaades enda küsimustikesse juurutada.  

Töö jaguneb neljaks osaks: teoreetiline ülevaade uurimisvaldkonnast, uurimismetoodika ja 

andmeanalüüsi metoodika, tulemused ning arutelu. Teoreetilises osas antakse ülevaade 

rahulolu uuringute olemusest ja nende eesmärkidest ning käesoleva töö eeskujuks võetud 

Soomes läbiviidud uuringute tulemustest. Metoodika osas kirjeldatakse küsimustiku 

koostamise ja küsitluse läbiviimise protseduuri ning analüüsil kasutatud statistilisi 

vahendeid. Tulemustes antakse ülevaade vastanute demograafilisest taustast, 

külastuselamust mõjutavatest faktoritest ning nende mõju erinevustest analüüsitud 

demograafilistele gruppidele. Arutelu peatükis hinnatakse küsimustiku ülesehituse ja 

analüüsil saadud faktorite seoseid ning hinnatakse küsimustiku temaatiliste plokkide 

ülesehituse otstarbekust. Peatükis antakse ka soovitused küsimustiku parendamiseks.  

 

Käesoleva töö eesmärk oli Eesti jaoks kohandada ja praktikas katsetada Soome 

Metsähallituse poolt välja töötatud külastajate rahulolu uuringut (Kaikkonen et al. 2014), 

mis keskendub inimeste vaimsele ja füüsilisele heaolule ja seda mõjutavatele asjaoludele 

loodusalade külastamisel. Selleks püstitati järgnevad uurimisülesanded:  

1. tõlkida analüüsitav küsimustik soome keelest eesti ja inglise keelde; 

2. koostöös RMK-ga töötada välja sobiv formaat Eesti jaoks, arvestades pilootalana 

RMK Tuhkana telkimisala; 
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3. katsetada küsitlust vastavalt RMK külastajauuringute metoodikale Tuhkanal; 

4. analüüsida küsitluse käigus kogutud vastuseid; 

5. hinnata saadud tulemusi ja väljatöötatud küsitluse formaadi otstarbekust. 

 

Suur tänu juhendajatele Marika Kosele, kes aitas ja abistas kõikide jooksvate küsimuste 

lahendamisel. Suur tänu ka Kandela Õunale Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist, kes oli väga 

suureks abiks faktoranalüüsi tegemisel ja tõlgendamisel. Eraldi tahaks tänada veel Tarmo 

Pilvingut, kes kiirel ajal töö sisu osas tähelepanekutega abiks oli. RMK poolsete juhiste 

ning info eest tänaks Kerli Karoles-Viiat. Samuti soovin tänada kõiki neid inimesi, kes 

uuringus osalesid. Lisaks soovin tänada ka Riigimetsa Majandamise Keskust abi ja koostöö 

eest ja Metsähallituse töötajaid heade soovituste eest. 
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1. KÜLASTAJATE RAHULOLU UURINGUD LOODUSALADEL 

 

1.1. Rahulolu uuringu olemus 

 

Kõik rahulolu uuringud sisaldavad tavaliselt erinevate sihtmärkide hindamiseks erinevaid 

skaalasid. Üldjuhul on keskmise väärtuse hinnang neutraalne ja vastajal jääb võimalus 

väljendada nii enda rahulolu kui rahulolematust (Alegre, Garau 2010). Rahulolu uuringute 

lähtekohaks on läbi ajaloo olnud teadmine, mida paremini tunneme uuritava isiku vajadusi 

ja ootusi, seda suurema rahulolu suudame talle tagada.  

Rahulolu on ilmselt üks enim uuritud teemasid külalislahkuse ja turismi valdkonnas, 

tulenevalt sellest, et see mängib olulist rolli iga turismitoote ja turismiteenuse ellujäämisel 

ning edasisel arengul (Neal, Gursoy 2008). Loodusturismi seisukohast määrab rahulolu 

mitu erinevat tegurit, mis hõlmavad: ooteaegu, eelnevaid reisikogemusi, kohapealseid 

võimalusi, korduvkülastuse emotsioone ja saadud mälestuste kogumit (Lee 2009). 

Külastusest saadud heaolu on vajalik seisund tagamaks sihtkoha edu ning see on oluline 

tagamaks ka konkurentsivõimet teiste analoogsete külastuspaikade hulgas(Devesa et al. 

2010).  

Eestis korraldab RMK aladel rahulolu uuringuid RMK ise. Riigimetsa Majandamise 

Keskus Külastuskorraldusosakond avaldas 2019. aastal andmed selle kohta, et 

puhkusemotiivid, miks külastajad loodusesse tulevad, on püsinud samad nii 2010. kui ka 

2015. aastal teostatud  uuringu andmetel. Motiivideks on: ilusad maastikud, looduse 

tunnetamine, mürast ja saastest eemal viibimine, meelerahu, stressi maandamine, viibimine 

oma seltskonnaga (Külastuskorraldus RMK-s 2019). Andmekogumis meetodina on 

kasutusel kohapeal küsitleja juhendamisel täidetav küsimustik. 

RMK viis kogu Saaremaa puhkeala 2015. aastal läbi külastaja uuringu, kus koguti kokku  

325 ankeeti. Sealt selgus, et peamised tegevused, kus külastajad osalesid või kavatsesid 

seda teha olid: jalutamine, looduse vaatlemine, metsas olemine, ujumine, looduse 

pildistamine ja  pikniku pidamine. Kõige olulisemateks tegevusteks pidasid külastajad 

looduse vaatlemist, ujumist, jalutamist, telkimist, metsas olemist (Saaremaa puhkeala 

2015). 
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1.2. Soomes korraldatud uuring 

 

Järgnevalt kirjeldab töö autor soomlaste tehtud uuringut, mis oli aluseks antud tööle. 

Soomes läbiviidud uuringu (Kaikkonen et al. 2014) puhul oli tegemist esimese analoogse 

uuringuga  Soome tingimustes. Vaatluse alla võeti tervise ja heaolu hüved, mida saab 

külastaja külastades Kevo Stricti looduskaitseala või  Kurjenrahka, Patvinsuo ja Repovesi 

rahvusparki. Uuringud teostati aastal 2013. 

Soomes oli tegemist kaheastmelise uuringuga, kasutades kahte eraldi küsimustikku samade 

vastajate puhul. Esmalt küsitleti inimesi looduskaitse alal ja seejärel saadeti neile 

veebivormis ulatuslik küsimustik nende looduskaitse alal veedetud aja kohta Veebivorm 

puudutas nende suhet loodusesse, suhtumist külastatud looduskaitsealasse, liikumise 

harjumusi ja füüsilist võimekust.  

Analüüsis leiti, et looduskaitsealade külastused tõstavad inimeste meeleolu, seda eriti 

psühholoogilisest aspektist vaadeldes, ning aitavad maandada stressi. Mida pikemalt 

viibisid inimesed looduskaitsealal, seda kauem kestis saadud rahulolu tunne. 

Naised hindasid saadud heaolu kõrgemalt kui mehed. Külastajatel, kes ööbisid kaitsealal 

vähemalt ühe öö ja olid oma eluga üldiselt rahul, tõusis vaimse heaolu tase märgatavalt 

enam, kui neil, kes oma eluga eriti rahul ei olnud. Omavahel võrreldi indiviidide ja grupina 

külastavate inimeste positiivset mõju sotsiaalsele heaolule ja leiti, et grupis reisijate (kaks 

või enam inimest) sotsiaalne heaolu oli keskmiselt kaks korda suurem kui 

üksikkülastajatel.  

Arutelus toodi välja, et antud uuring kinnitab sarnaste uuringute tulemusi: looduslik 

keskkond vähendab inimeste stressi ja suurendab nende vaimset heaolu ning kohapealsete 

küsimustike kasutamine annab kasuliku ülevaate külastajate poolt hinnatud tervise ja 

heaolu hüvedele.  

Soome on oma „ Tervise ja heaolu“ programmis aastani2025 (Healthy parks 2019) 

)sidunud teadlikult rahvusparkides ja üldiselt looduses viibimise inimeste vaimse ja 

füüsilise tervisega ning seda infot püüavad nad juurutada ka oma Parks & Wildlife Finland 

brändi kuvandisse. 
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3. METOODIKA  

 

3.1 Tuhkana Puhkekoha kirjeldus 

 

Töö autor valis külastaja rahulolu uuringu läbiviimiseks RMK Tuhkana puhkekoha 

Saaremaal, Murika külas (Joonis 1). Töö autor on ise Saaremaalt pärit ning kodu läheduses 

asuvat Tuhkana randa külastab sageli. Valikus oli veel Saaremaal asuv RMK Triigi 

telkimisala, mis asus töö autori elukohale küll lähemal, aga autor leidis, et külastatavus 

võib Triigis olla liiga madal. Eesmärgiks oli valimisse saada minimaalselt 125 ankeeti. Ala 

lõplikul valikul võeti arvesse ka RMK-st saadud soovitusi eelmiste aastate külastatavuse 

arvude osas. 

 

 

Joonis 1. Tuhkana puhkekoha asukohta kaardil. (ArcGIS online 2019) 

Tuhkana on vaikne puhkekoht maalilise ja vesiroosirikka Tuhkana järve lähedal. 

Telkimisala asub ilusa valge liiva ja ujumisvõimalustega rannaluite taga Pammana 

poolsaarel. Randa pääseb vaid Tuhkana puhkekohast 300 meetri jalgsimatka järel: minnes 
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üle oja ning liikudes laudteed mööda üle liiviku randa, kus avaneb maaliline vaade merele 

ja rannikule (Loodusegakoos 2019). Ankeetidega küsitlemiseks oli parkla parim koht, kui 

külastajad olid alalt lahkumas (Lisa 3). See andis neile võimaluse hinnata 

külastuskogemust terviklikult. 

Külastusmahu seire läbiviimisel kasutab RMK elektroonilisi loendureid. Loendureid 

kalibreeritakse ja loendurinäitu korrigeeritakse kalibreerimisandmetega. Loendusperiood 

kestab maist kuni november.  

Tuhkana telkimisala ja puhkekoha aastane keskmine külastatavus perioodil 2016-2018 oli 

13950 inimest ja loendusperiood kestis maist kuni novembrini (Tabel 1) (Külastajaseire 

RMK 2019). 

Tabel 1. Tuhkana telkimisala ja puhkekoha keskmine külastatavus aastatel 2016-2018 

(Külastajaseire RMK 2019). 
 

2016 - 2018 

Tuhkan telkimisala ja puhkekoht  13950 inimest 

 

3.2. Küsitluse ankeedid ja uuringu läbiviimine 

 

Töös on kasutatud kvantitatiivset metodoloogiat ja meetodina ankeetküsitlust. Metoodika 

valikul sai otsustavaks töö eesmärk. Esmalt koostati külastaja rahulolu uuringuks 

vajaminevad küsitlusankeedid. Aluseks võeti Metsähallituse küsimustiku näidised 

(Kaikkonen et al. 2014) ja raamatus: „Külastajate seire loodusaladel- Põhjamaade ja Balti 

riikide kogemusel põhinev käsiraamat“ näidis küsimused. Koos juhendajaga valis autor 

välja Eesti tingimustesse ja Tuhkana puhkekoha eripäradega arvestades sobilikud 

küsimused. Vajadusel kohandati vastusevariante, vastavalt ala eripäradele.  

Ankeetide tõlkimisel ei kasutatud tõlkebüroode abi, autor tõlkis need ise soome keelest 

eesti keelde. Koos juhendajaga vaadati üle inglise keelsed tõlked ja vajadusel parandati 

sõnastust. Soomlased kasutasid ainult soome keelseid ankeete, sest nende uuring oli 

suunatud Soome siseturistidele. 

Ankeetküsimustikku (Lisa 1a, Lisa1b) testiti enne kasutamist autori pereliikmete peal. See 

oli vajalik, et selgitada välja, kui kaua võtab aega ankeedi täitmine ja kas kõik on üheselt 

mõistetav. Tagasiside põhjal sai autor küsimustiku täitmise keskmiseks ajaks 15 minutit. 

Inglise keelse versiooni puhul oli keskmine täitmise aeg 18 minutit, mis võis tuleneda ka 
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täitjate keele tasemest. Täitmiseks kuluv aeg oli oluline välja selgitada, et hiljem saaks 

inimesi sellest teavitada, kui neil palutakse ankeeti täita.   

Külastajauuringut viidi läbi perioodil 19.07.2018. kuni 17.08.2018. Ankeete täideti kokku 

kaheksal erineval päeval ja juhuslikult valitud kellaaegadel (tabel 2). Külastajatel oli 

võimalik valida kas nad soovivad täita ankeeti inglise.- või eesti keeles. Külastajauuringu 

metoodikat on kirjeldatud käsiraamatus: „Külastajate seire loodusaladel- Põhjamaade ja 

Balti riikide kogemusel põhinev käsiraamat“. Aluseks võeti käsiraamatus kirjeldatud 

juhusliku valimi metoodika. Valimisse kuulusid 18. aastased ja vanemad külastajad. 

Tabel 2.  Tuhkana puhkealal läbi viidud välitööde aeg ja kogutud vastuste arv (autori 

koostatud) 

Kuupäev  Kellaaeg Vastanud 

välismaalaste 

arv 

Vastanud 

eestlaste 

arv 

Vastanute 

arv kokku 

N. 19.07.2018   10.00- 15.00 6 14 20 

R. 20.07.2018    14.00- 18.00 5 25 30 

N. 26.07.2018    09.00- 11.00 6 3 9 

R. 27.07.2018    8.00- 10.00 5 3 8 

R. 27.07.2018   16.00- 19.00 9 21 30 

P. 12.08.2018  13.00- 17.00 5 7 12 

E. 13.08.2018   14.00-16.00 4 3 7 

K. 15.08.2018  12.00-17.00 6 11 17 

R. 17.08.2018  13.00-19.00 10 12 22 

 

Inimestel paluti ankeete täita puhkeala parklas kui nad olid puhkealalt lahkumas. Parklas 

asub RMK poolt sinna paigaldatud laud ja istumisvõimalust tagavad pingid, kus uuringu 

täitmine oli lihtsam. Kõigile selgitati eelnevalt külastajauuringu eesmärki ning läbiviimise 

põhjuseid. Kõiki vastajaid teavitati ka sellest, et ankeedi täitmine võtab aega umbes 15-20 

minutit. Autor viibis ise alati läheduses, seega sai arusaamatuste korral küsida ka 

täiendavat infot ja abi, küsimustest õigesti arusaamisel, samuti tõlkimisel. 

Kasutati juhusliku valimi metoodikat (Kajala et al. 2008). Erinevatel päevadel ja 

kellaaegadel oli külastajate hulk väga erinev. Oli päevi, kus ühe inimese jaoks oli rahvast 
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liiga palju ja üksi uuringut läbi viies anti uuringu ankeedid juhuslikult neile, kellele jõuti 

tähelepanu pöörata. Kahe- kuni neljaliikmeliste gruppide puhul valis andmekoguja 

vastajaks inimese, kellel grupist on esimesena tulemas sünnipäev. Sellel inimesel paluti 

vastata isiklikult, tulenevalt tema arvamusest. Töö autor palus, et teised grupi liikmed ei 

kommenteeriks ega aiataks ankeedi täitmisel. Suuremale grupile (viis kuni kümme inimest) 

anti täitmiseks kaks küsimustikku, vastajad valiti nii nagu eelmistegi gruppide puhul – 

sünnipäeva järgi. Selle reegliga tagati, et vastajate valimine ei sõltu andmete kogujast ega 

grupist (Kajala et al. 2008). 

Kokku sai autor tagasi 169 ankeeti, millest analüüsimiseks sobilikud olid 155 ankeeti. 

Kõrvale jäi 14 ankeeti erinevatel põhjustel. Neist viie puhul oli tegemist alaealiste poolt 

täidetud ankeetidega. Kiirematel päevadel ei jõudnud autor kõigi noorte käest vanust üle 

küsida ja juhtus ka seda, et kogemata sai ankeedid väljastatud alaealistele, kes ei kuulu 

antud töös uuringu grupp. Ülejäänud 9 ankeeti olid kas rikututud, täidetud läbimõtlemata 

(st kõik valikud olid tehtud ühte äärmusesse) või täidetud oli alla 50% ankeedist. Autor 

jättis välja ka poolikult täidetud ankeedid, et hiljem oleks andmete analüüsi teostamine 

lihtsam.  

 

3.3.  Ankeetküsimustiku sisu 

 

Ankeetküsimustikus oli kokku 60 väidet ja 4 valikvastusega küsimust, 7 avatud küsimust, 

mis puudutasid taustaandmeid ( vt Lisa 1a , Lisa 1b). 

Küsimustiku väidetele sai vastata 5-punktilisel Likert-tüüpi skaalal, kus "1" on madalaim 

hinnang (st ei nõustu üldse) ja "5" on kõrgeim hinnang (st nõustun täielikult). Vaid ühe 

küsimuste ploki juures kasutas autor 1-4 skaalat, sest Soomes oli see küsimus niimoodi 

lahendatud. Sooviga andmeid hiljem võrrelda, kohandas autor selle küsimuse ka enda 

ankeedis vastavalt. Hiljem selgus, et trükikoda oli skaalast ikka teinud 1-5 skaala. Töö 

autor kriipsutas kõik valikud number 5 ankeetidest maha.  

Esimesed 3 küsimust puudutasid inimese saabumisaega Tuhkana puhkealale, tema päritolu 

ning reisimiseks/liiklemiseks kasutatud transpordi vahendeid. Viimaste moodulite 

küsimused puudutasid inimese vanust, sugu, päritolu ja külastusseltskonna koosseisu.  
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3.4. Andmete sisestamine 

 

Andmete sisestamiseks koostas autor Google vormi, kuhu kandis täpselt samad küsimused 

nagu ankeetides ja kandis vormid arvutisse. Google vorm andis algse statistika ning 

võimalused kogu andmestik ümber tõsta Excelisse. See oli vajalik, et hiljem oleks andmeid 

võimalik puhastada ja kohandada, kodeerida ja töödelda. Excelisse kantud andmetele viidi 

läbi programmiga Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) faktoranalüüsi.  

Küsimustike väljatöötamisel on autorid (Biddle et al., 2001) rõhutanud kinnitava 

faktoranalüüsi kasutamise olulisust. Faktoranalüüsi aluseks on tingliku mittekorreleerituse 

idee. Tunnustest, mis uurimisobjekti tegelikult kirjeldavad, mõeldakse kahesugustena: 

mõõdetud tunnustena, mille väärtused on meil olemas, ja latentsete tunnustena, mis on 

seotud mõõdetud tunnustega ja kujundavad nende väärtusi, aga mida me ei oska otse 

mõõta (Rootalu et al., 2014). 

Faktoranalüüs võimaldab asendada suurt hulka tunnuseid väiksema hulga tunnustega. 

Selleks koondatakse mõõdetud tunnused ehk lähtetunnused gruppidesse ning iga grupp 

moodustab uue tunnuse ehk faktori. Mitu niisugust faktorit moodustavad faktormudeli, 

millest alustati faktoranalüüsi koostamist ( Lisa 2). Faktoranalüüs surub lähtetunnustes 

peituva informatsiooni faktoritesse kokku korrelatsioonide abil. Nii saadakse 

lähtetunnustega võrreldes väiksem arv uusi tunnuseid ehk faktoreid, mis kirjeldavad 

uuritavat nähtust lähtetunnustega samaväärselt, kaotamata olulist osa informatsioonist. 

(Õunapuu 2014: 192) 

Tegemaks kindlaks, kas erinevate faktorite väärtused on erinevates gruppides statistiliselt 

oluliselt erinevad, kasutati teste Independent-Samples T-Test ja One-Way ANOVA. 

Mõlemad põhinevad testil Levene's Test for Equality of Variances, mis kontrollib, kas 

varieeruvus rühmades on võrdne või erinev. (Rootalu et al., 2014).  T-Test saab kasutada, 

kui on vaja võrrelda kahe arvulise tunnuse keskmisi väärtusi, või kahe grupi ühe arvulise 

tunnuse keskmisi väärtusi. Antud töös võrdlesime T-Testi abil vastajate sugude 

(mehed/naised) ning eestlaste ja välismaalaste vastuste vahelisi erinevusi. T-Test või 

ANOVA  analüüsi tulemuse tabeleid ei ole töös kajastatud, tulemustest on kirjutatud 

tekstisiseselt. T-Test ja ANOVA vajalikud eeldused on kontrollitud. 
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4. TULEMUSED 

 

4.1. Ankeetküsitluse tulemuste analüüs 

 

Tulemused on esitatud kahes osas. Esimene osa analüüsib ankeetküsitluse tulemusi. 

Esimese osa esimene alapeatükk võtab kokku külastajate logistika ja demograafia ja teised 

alapeatükid käsitlevad tulemusi küsitluse moodulite kaupa.  

Teises osas esitletakse faktoranalüüsi tulemusi ja analüüsitakse küsitlust analüüsil 

moodustunud faktorite kaupa. 

Ankeetküsimustiku tulemuste analüüsi peatükk on jaotatud seitsmeks alapeatükiks, 

kirjeldamaks iga küsimustiku moodulit eraldi.  

 

4.1.1. Demograafia ja taustainfo 

 

Vastanute keelelised eelistused olid järgmised: 35,7% ankeetidest täideti inglise keeles ja 

64.3 % olid täidetud eesti keeles. Puhkealale saabumise kellaaegadest domineerisid 14.00-

15.30 ning ajaliselt veedeti puhkealal keskmiselt 2-3 tundi. Ööbimisega külastusi (telk, 

matkabuss) puhkealal oli valimist 13 %. Vastanutest 35,1% elas Saaremaal, ülejäänud said 

märkida oma ööbimispaiga, millest selgus, et enamus eestlasi peatub sugulaste ja tuttavate 

juures. Välismaalased märkisid sageli ööbimise paigana hotelli või külalistemaja. 

 Telkimisalale tulemiseks kasutas 84,4% vastanutest autot, 3,9% sõitsid kohale enda 

matkabussi või haagissuvilaga ning 11% külastajatest tulid kohale jalgsi.  

Inglise keelseid ankeete oli kokku 54 tükki, neist seitsme puhul oli vastaja elukoha riigiks 

Eesti, seega 47 vastanut olid pärit mõnest välisriigist. Eesti maakondadest olid enim 

esindatud järgmised maakonnad: 27,3% Saare maakonnast, 16,2% Harju maakonnast, 

7,8% Tartu maakonnast. Puudusid andmed Ida-Viru ja Lääne maakonna kohta, sest neid ei 

olnud esindatud.  
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Välismaalaste päritoluriikidest domineeris Saksmaa. Sealt oli pärit 10 vastanut, järgnes 

Soome 8 vastanuga, Läti 7 vastanuga, Šveits 6 vastanuga (Joonis 2). Kokku oli küsitletute 

seas välismaalasi 14. erinevast riigist. 

 

Joonis 2. Tuhkanal küsitletute arv päritoluriikide kaupa (autori koostatud). 

Teised külastajad häirisid 11.7 % vastanutest, põhjused mis välja toodi, olid järgmised: 

lapsed karjusid, lapsed ilma järelevalveta, alasti päevitajad, keegi viskas prügi maha, liiga 

palju lärmi. Ainult 1,3 % märkisid, et ala oli äärmiselt ülerahvastatud ja seda olenemata 

sellest, kas alal oli 10 või 100 külastajat. 

Selle mooduli andmeid ei kasutatud faktoranalüüsi tegemiseks, sest tegemist on 

taustandmetega, mille kogumise eesmärk oli saada laiem pilt külastaja profiilist. 

Vastanute vanusegrupid olid järgmised: 22, 7% kuuluvad vanusegruppi 18-25 aastased, 

36,4% kuulub vanusegruppi 26-40 aastased ning 40,9% vastanuid jäi vanusevahemikku 

41+ .  

 

4.1.2. Suhe loodusega 

 

Teises küsitlusmoodulis soovis autor teada, kuidas suhestavad külastajad ennast loodusega 

(Joonis 3). Osaliselt või täielikult nõustus väitega „Armastan viibida õues, olenemata 

ilmast“ 139 inimest. Suurem osa inimesi nõustus täiesti väitega „Loodusel on oluline mõju 
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minu heaolule“. Külastajad andsid kõrge hinnangu ka enda vastutustundlikule ja 

keskkonnateadlikule käitumisele. Üksi metsas ei meeldi käia seitsmele inimesele, 

vastanutest 20 inimest olid selle väite suhtes neutraalsed, samas kui 101 külastajat läheks 

metsa meelsasti ka üksi. 

Sellest moodulist moodustasid väited faktoranalüüsis kõik faktori 2 ( F2) (Lisa 2).  

 

Joonis 3. Külastajate hinnang enda suhtele loodusega (autori koostatud). 

 

4.1.3. Suhe Tuhkana puhkealaga 

Tuhkana puhkekohta tõi inimesi enim soov perega aega veeta - 93 inimest nõustusid selle 

väitega täielikult ja 43 vastanut olid nõus osaliselt  (Joonis 4). Sõpradega meeldib 

Tuhkanal aega veeta osaliselt või täielikult kokku 100 vastajal, 36 vastajat jäid väite puhul 

neutraalseks ning 13 ei nõustunud osaliselt ja 6 inimest ei nõustunud üldse. Kohalikke 

metsaande käib alal kindlasti  korjamas 19 inimest, 35 olid väitega osaliselt nõus ja 53 olid 

neutraalsed, 27 inimest eitasid väidet täielikult.  

Väitega „Tunnen alaga emotsionaalset sidet“ ei olnud üldse nõus 15 vastanut, 19 inimest  

ei olnud väitega osaliselt nõus, 40 inimest jättis antud väide neutraalseks , 33 vastanut oli 

osaliselt nõus ning 48 inimest nõustusid täielikult. 

3

1

0

7

0

0

0

1

2

4

0

2

11

1

1

1

0

6

9

7

17

20

10

7

8

8

13

54

33

46

44

43

43

39

49

48

85

114

90

73

101

104

107

97

85

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Olen avatud tundmatute paikade suhtes F2

Loodusel on oluline mõju minu heaolule F2

Märkan looduse ilu ka linna tingimustes F2

Mulle meeldib üksi metsas käia F2

Armastn loodust juba lapseeast F2

Pean loodust inspireerivaks osaks oma elust F2

Käitun vastutus tundlikult ja keskkonna teadlikult F2

Mulle meeldib lõõgastuda looduses, inimestest eemal F2

Armastan viibida õues olenemata ilmast F2

Vastajate arv

K
ü

la
st

a
ja

te
 s

u
h

e 
lo

o
d

u
se

g

1=Ei ole üldse nõus 2=osaliselt ei ole nõus 3=Neutraalne

4=Osaliselt olen nõis 5=olen täiesti nõus



 
 

17 
 

 

Antud väidete kogum moodustas faktoranalüüsis faktori neli (F4) ( Lisa 2). 

 

Joonis 4. Külastajate suhe Tuhkana puhkealaga (autori koostatud). 

 

4.1.4. Vaimne heaolu 

 

Vaimse heaolu moodul jagunes kaheks (Joonis 5) . Esimese osa väited puudutasid inimeste 

üldist rahulolu oma eluga. Teine osa keskendus inimeste emotsioonidele ajal, mil nad 

külastasid Tuhkana puhkeala.  

Väitega, et nende elu on ideaali lähedane nõustus täielikult 44 vastajat, 71 inimest oli 

väitega osaliselt nõus ning 35 märkisid valikuks neutraalne, 5 inimest märkisid, et nad ei 

ole väitega osaliselt nõus. Oma elu ja töökeskkonnaga olid rahul täielikult 50 inimest, 86 

olid osaliselt nõus, neutraalseks või osaliselt mitte nõusse jäi 19 vastanut.   

Teise osa vastustest on näha, et 154 inimest tundis end pigem rahulolevalt, 133 inimest 

tundis end samas ka reipalt.  
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Faktoranalüüsis liikusid siit moodulist välja meeleolud: „Üksikult“ ja „Nukralt“- need 

läksid  faktorisse 6 (F6). Kõik ülejäänud meeleolu ja elurõõmu  iseloomustavad jäid 

faktorisse viis ( F5 ) (Lisa 1) 

 

Joonis 5. Vastajate üldine rahulolu oma eluga ja meeleolu Tuhkana puhkeala külastuse ajal 

(autori koostatud). 

 

4.1.5. Külastuskogemus 

 

Selles moodulis paluti külastajatel hinnata oma seekordset külastuskogemust (Joonis 6). 
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vastasid, et nad väga nautisid randa ja merd ning 24 inimest olid väitega mingil määral 

nõus. Lõõgastuda ei saanud üldse või mitte eriti ühtekokku 50 külastajat 

 
Joonis 6. Külastajate hinnang seekordsele külastusele 

 

Selle mooduli väited jagunesid järgnevalt: kuus väidet läks faktoranalüüsis faktori number 

seitse alla  (F7), välja arvatud väited: „väljakutsed “ ja „sain uusi inspireerivaid ideid “- 

need koondusid faktorisse 6 ( F6) (Lisa 1).  

 

4.1.6. Külastuse planeerimine 

 

Küsitluse kuuenda osa ülesanne oli selgitada välja erinevate logistiliste ja tehniliste 

asjaolude roll Tuhkana puhkeala külastuse planeerimisel. Kõige populaarsem väide, mida 

vastanud pidasid väga tähtsaks oli „Võimalus tunnetada looduse ilu“ (Joonis 7). Lisaks 

sellele väitele toodi välja veel: „ Puhkus argipäevast, kodustest toimetustest“, „Ilm oli 

meeldiv“ ning „Võimalus nautida vaikust ja rahu“ 

 Vähem tähtsatest asjaoludest jäid silma: sõprade elamine Tuhkana lähedal, huvitavate 

inimestega kohtumise võimalus, ala lähedus elukohale ning head marja ja seene metsad.  
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Faktoranalüüsil moodustas 11 komponenti selle mooduli küsimustest esimese, ehk kõige 

olulisema faktori - F1 (Lisa 2)  

 

Joonis 7. Külastuse planeerimisega seotud tegurite olulisus külastusotsuse tegemisel 

Tuhkana puhkealale (autori koostatud). 

 

4.1.7. Füüsiline heaolu  

 

Seitsmes ja viimane moodul oli suunatud külastajate tervisele ning füüsilisele heaolule.  

Vastajatest 69 pidasid oma tervislikku seisundit väga heaks, 59 heaks, 19 arvas, et nad 

võivad oma tervisliku seisundiga rahule jääda ning 7 inimest pidas seisundit rahuldavaks 

(Joonis 8). 
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Seekordse külastuse tervendavast mõjust hindasid külastajad kõrgelt: üldist looduselamust, 

merevee ja ujumise tervendavat mõju, rahustavat vaadet leinetele ja merele, männimetsa 

lõhna ja loodushelide tervislikku mõju. Üldiselt nõustusid kõik sellega, et loodus mõjus 

neile lõõgastavalt ja nad said esteetilise naudingu ilusast loodusest.  

 

Seitsmenda mooduli väited moodustasid faktoranalüüsis faktori kolm. ( F 3). Väide 

„Putukad olid minu jaoks häirivad“ jäi faktoranalüüsist välja, sest ei sobitunud ühegi 

faktoriga.  

 

Joonis 8. Külastajate hinnang nende tervislikule seisundile ning hinnang seekordse 

külastuse tervislikule mõjule (autori koostatud). 
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4.2. Tuhkana puhkekoha külastust iseloomustavate faktorite ülevaade 

 

Faktoranalüüs on statistilise analüüsi meetod, mis võimaldab leida seoseid tunnuste vahel, 

vähendades tunnuseid väiksemaks arvuks faktoriteks. 

 

Faktoranalüüsi käigus moodustunud 7 faktorit said analüüsi käigus järgmised nimetused:  

− faktor 1: Looduslikud eeldused ja taristu 

− faktor 2: Loodus 

− faktor 3: Mõju füüsilisele heaolule, tervisele 

− faktor 4: Suhe Tuhkanaga 

− faktor 5: Elurõõm ja positiivne meeleolu 

− faktor 6: Vähetähtsad asjad külastuse planeerimisel 

− faktor 7: Vahetu külastuskogemus 

Faktoranalüüsi käigus selgus, et kolm väidet ei sobitunud ühtegi seitsmest faktorist. Need 

on tähistatud kirjega „VÄLJA“ (Joonis 7, Joonis 8). Kõik ülejäänud väited jaotusid ära 

vastavate faktorite vahel (Lisa 2). 

 

Kõikide faktorite sisemist kooskõla, ehk reliaablust kinnitab Cronbach’s Alpha väärtus, 

mille tulemust peetakse rahuldavaks kui α > 0,7 ja heaks kui α > 0,8 (Field 2009: 675). 

Antud uuringu puhul (Tabel 3) on näha, et esimese viie faktori kooskõla on väga hea ja 

viimasel kahel tinglikult rahuldav. Küsimustiku reliaablsust näitavad parameetrid sobivad. 

Saab väita, et nende faktorite kasutamine kogu valimi analüüsimisel on õigustatud. 

 

Tabel 3.  Faktoranalüüsi parameetrid, Cronbachi alfa väärtused-faktorite usaldusväärsuse 

konfitsent. 

Faktori number F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Cronbach's 

Alpha 

0.866 0.814 0.844 0.723 0.749 0.677 0.670 

. 

Kui faktorid olid sobitatud ja kooskõlas tuli kontrollida faktoranalüüsi rakendamise 

sobivust. Korrelatsiooni testi puhul peab olema eksimise tõenäosus madalam 0.05-st (p< 

0,05). Antud töö tulemuste puhul oli tõenäosuseks 0. See kinnitab, et korrelatsiooni 

maatriksis eksisteerib piisavalt olulisi korrelatsioone (Field 2009). 
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Meeste ja naiste vastuste vahelisest võrdlusanalüüsist tuli välja, et kõik faktorid peale 

faktori 6 (F6 - vähetähtsad asjad külastuse planeerimisel) olid meeste jaoks olulisemad kui 

naiste jaoks. „Vähetähtsad asjad külastuse planeerimisel“ oli ainus faktor, mis osutus 

naistele olulisemaks kui meestele. Need erinevused ei olnud siiski väga suured. 

Statistiliselt oli ainus oluline erinevus faktor 1 ( F1 ) ehk „Looduslikud eeldused ja taristu“, 

mis oli meeste jaoks olulisem kui naiste. 

Eestlaste ja välismaalaste vahelistest erinevustest tuli välja, et eestlased pidasid 

olulisemaks järgmiseid faktoreid: looduslikud eeldused ja taristu (F 1), külastuse tervendav 

mõju (F 2), suhe Tuhkanaga (F 3). Välismaalased hindasid eestlastest kõrgemalt ainsa 

faktorina viiendat faktorit „ Elurõõm ja positiivne meeleolu“.  
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5. ARUTELU 

 

5.1. Külastajate rahulolu  uuringu tulemused   
 

Kogutud tulemustest selgus, et Tuhkana rand ja telkimisala on populaarne nii kohalike kui 

turistide seas. Erirahvustest välismaalase arv oli suur, esindatud oli kokku 14 riiki., eriti 

ootamatu oli  Sakslaste ja Šveitslaste arvukus, kes valimisse sattusid. Samas oli terve valim 

natuke liiga väike, et nende näitajate järgi saaks teha konkreetseid järeldusi.  

Isegi kui alal märgiti olevat umbes sada inimest, ei häirinud see teisi külastajaid. Sellest 

võib eeldada, et ranna-ala suurus vastab inimeste hulgale ja ootustele ning kõik leiavad 

endale privaatse koha, kus randa ja päikest nautida. Ka teiste külastajate poolt ei toodud 

häiringu põhjusteks välja mitte midagi ebatavalist.  

Inimesed hindasid kõrgelt oma vastutustundlikku käitumist keskkonna suhtes. 

Autoripoolse kommentaarina võib seda väidet ka kinnitada, olles veetnud ala seoses 

küsitlustega palju aeg siis võis märgata, et inimesed ei jätnud endast randa prügi maha. 

Kõik viidi parklas asuvatesse prügikastidesse (kui sinna mahtus).  

Moodulis „Suhe Tuhkana puhkealaga“ jätsid just välismaalased enamus valikuid 

neutraalseks. Ilmselt nad ei osanud antud väidete puhul seisukohta võtta. 

Järgmises moodulis „Vaimne heaolu“ olid esimese ploki väited : „Minu elu on ideaali 

lähedane“, „Olen oma elu ja töö keskkonnaga rahul“, „Pean ennast õnnelikuks inimeseks“ 

ja „ Teeksin elus samad valikud, mis seni“. Need väited olid eestlaste jaoks natuke liiga 

otsekohesed ning tihti vastati neile naljaga või halvustava alatooniga, mis mõjutas kindlasti 

saadud tulemusi. See küsimuste blokk  tuleks sõnastada eesti keelse versiooni puhul natuke 

ümber, samas välismaalastel ei tekkinud seal mingeid tõrkeid vastamisel.  Küsimustes, mis 

iseloomustasid inimese tuju, meeleolu külastuse ajal, tuli välja et looduses ei tundund 

enamus inimesi ennast ei kurvalt ega üksikult.  
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Külastuskogemuse mooduli väidete jagamine faktoranalüüsil faktorite vahel oli 

komplitseeritud, sest hindamise skaala ei olnud teistega ühtne vaid 4-punktiline Likert-

tüüpi, ülejäänud väidete moodulites kasutati 5-puntilist. Seega keskmine tuli teistest 

moodulitest ja ka faktoritest madalam ja faktor sai viimase tähtsuse. Samas vaadates 

tulemusi, kus enamus küsimused on saanud kõrge ja väga kõrge hinnangu, võib eeldada, et 

õigesti koostatud skaalal, sinna ühe punkti juurde lisades, võiks see faktor olla üks 

esimestest. Üllatavalt väitis 50 vastanut, et nad ei saanud „Üldse mitte“ või „Mitte eriti“ 

lõõgastuda. Ankeetidesse  süvenedes leidis töö autor, et nende vastuste taga oli üldjuhul 

lastega pered, kes ilmselt pidid oma lapsi rannas valvama. 

Külastuse planeerimise moodulis ei sobinud üks väide hooajaga ja saanud adekvaatseid 

vastuseid: „ Head marja ja seene metsad“ Sellest moodulist jätaks autor antud väite suvisel 

hooajal välja, kuigi faktoranalüüs seda ei kinnitanud. Ka Soomlaste uuringus (Kaikkonen 

et al. 2014) oli alaspefsiifilisi ja hooajalisi küsimusi, ning eeskuju sai võetud neilt. Enne 

ankeedi kastumist, tuleks kontrollida kas küsimused sobivad küsitlus hooajaga ning 

alaspetsiifikaga, sest kui küsida neid asja ebasobival alal või hoojala ei anna need soovitud 

tulemust . Autor arvab, et kui sama küsitlusankeeti kasutada sügisel saaks rannapuhkust 

kirjeldavad küsimused jällegi madalamad punktid ning näiteks seenemetsade väide 

kõrgemad. 

Füüsilise heaolu moodulis selgus, et väide: „Putukad olid minu jaoks häirivad“ ajas 

külastajad segadusse, sest skaala sõnastus ei olnud arusaadav. („kehv“, „rahuldav“, „võib 

rahule jääda“, „hea“ , „väga hea“). Siin palusid vastajad tihti abi ja oli näha, et see väide on 

vales kohas. See väide võiks liikuda moodulisse: „Külastuskogemus“, siis oleks hinnangu 

andmine loogilisemalt sõnastatud ning autor arvab, et tulemused oleksid natuke 

teistsugused ning faktoranalüüs arvestaks väite ilmselt faktorisse kuulumise vääriliseks. 

Võrreldes Soomlaste saadud tulemustega (Kaikkonen et al. 2014) olid Eestis läbi viidud 

uuringu tulemused sarnased. Nii Soomes kui Eestis hindasid naised saadud heaolu 

kõrgemalt kui mehed. Mõlemad uuringud said kõrged hinnangud inimese positiivsele 

vaimsele heaolule looduses. 

 Võrreldes Saaremaa puhealal aastal 2015 korraldatud uuringu tulemusi ( Saaremaa 

puhkeala 2015) ning antud töö  autori korraldatu uuringu tulemusi, tuli välja üks oluline 

erinevus. Aastal 2015 oli vastanute hulgas 18 % välismaalasi aga aastal 2018 oli 

välismaalaste osakaal kogu valimust 37% . See erinevus võis tuleneda asjaolust, et aastal 
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2015 küsitleti inimesi erinevatel objektidel üle kogu Saaremaa puhkeala aga aastal 2018 

tehti seda ainult ühel puhkeala objektil- Tuhkanas. 

Lisaks ankeetküsimustikega kogutud infole sai töö autor väga palju lisainfot ka 

külastajatelt vahetu suhtluse kaudu. Saadud infost võiks eraldi välja tuua järgmised 

asjaolud, mis on vaid autoripoolsed soovitused: 

1. Külastajad sooviksid väga, et ujumiskoht oleks tähistatud põhiteelt maha keerates 

paremini, kui ta hetkel on. See aitaks vältida eramaadele korduvat sissesõitu ning 

turistidel oleks matakabussidega lihtsam navigeerida. 

2. Madalamate autode jaoks on parklasse viiv tee ohtlik (suured kivid ja palju sügavaid 

auke), tee võiks olla oluliselt paremas seisuskorras. 

3. Parklas on tualeti kasutamise võimalus aga rannas mitte. Lastega pered tõid selle 

puuduse tihti välja, sest väikeste lastega edasi tagasi 600 meetrit jalutada on soojal 

suvepäeval tülikas. 

4. Suvitajad toovad oma suvilastest prügi avalikesse prügikastidesse, mis asuvad 

telkimisalal. Prügikastid saavad ruttu täis ja turistidel ei jää üle muud kui oma prügi 

panna prügikasti kõrvale maha, kust see tuule ja loomade abiga kiirelt metsa jõuab. 

Kohalikke elanikke teeb selline asi kurvaks. Kohalike elanike üldine suhtumine 

turistidesse oli üllatavalt positiivne, küsitleja ei kuulnud ühtegi negatiivset 

kommentaari nende tegevuse suhtes. 

5. Turistid hindasid kõrgelt Saarlaste külalislahkust. 

 

 

5.2. Soovitused ankeedi ja metoodika parendamiseks 

 

• Ankeeti tuleks  teha pisut lühemaks, et täitmisele kuluks vähem aega.  

• Kõik skaalad tuleks ühtlustada ühtsele vastamise süsteemile, et igal pool kasutataks 

numbreid ühest viieni (kõik skaalad oleksid väärtustes 1-5). 

• Esimese ja teise küsimuse, mis puudutavad külastaja saabumist puhkealale ja seal 

veedetud aega, võiks omavahel kokku liita. Saabumise kellaaja võib täielikult välja 

jätta. 
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• Küsimus number kolm ei täitnud oma eesmärki, sest tihti ei märgitud kõiki kasutatud 

transpordi vahendeid, kuigi sellele oli küsimuses eraldi rõhutatud. Märgiti ära vaid 

auto, millega sõideti Tuhkana puhkealale. Selle küsimuse võiks soovi korral 

küsimustikust välja jätta.  

• Küsimuse number 7 a. osa võib jätta küsimustikuta välja, sest faktoranalüüs kinnitas 

selle mitte sobivust analüüsi. Teine võimalus oleks antud küsimus sõnastada natuke 

ümber või tõsta taustainfot koguvasse moodulisse.  

• Küsimus number 8 ei anna antud küsimustikule midagi juurde, sest teiste andmetega on 

seda väga keeruline siduda. 

• Kui peaksin uuringut kordama, siis jagaksin küsimuste moodulid vastavalt  selle 

rahulolu uuringu faktoranalüüsi tulemustele, see teeks andmete järeltöötluse oluliselt 

lihtsamaks. 

• Väite „Putukad olid minu jaoks häirivad“, mis asus füüsilise heaolu moodulis, jätaks 

töö autor sealt moodulist välja, aga mitte kogu küsimustikust. Autor soovitaks koostada 

konkreetsema küsimuse: „Kas putukad häirisid teie külastust“. 

• Küsimuste blokk väidetega: „Minu elu on ideaali lähedane“, „Olen oma elu ja töö 

keskkonnaga rahul“, „Pean ennast õnnelikuks inimeseks“ ja „ Teeksin elus samad 

valikud, mis seni“ – tuleks eesti keelses versioonis ümber sõnastada. Töö autori 

soovitus vastavalt väidetele: „ Pean ennast eluga rahulolevaks“, „ Mulle meeldib minu 

töö ja kodu, kus ma elan“, „ Olen õnnelik inimene“, „ Ma ei kahetse oma elus tehtud 

valikuid“. 

• Andmete kogumise osas vajaks selline küsitluse korraldamine vähemalt kahte 

küsitlejat, et jõuaks koguda rohkem andmeid. Võib juhtuda, et küsitleja on näiteks 

välismaalastega pikemalt hõivatud, sest nad soovivad kohalikult küsida infot elu-olu, 

vaatamisväärsuste ja kohvikute kohta. Selline tegevus võib hoida küsitlejat kinni üle 

poole tunni. 
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6. KOKKUVÕTE  

 

Rahulolu uuringute lähtekohaks on läbi ajaloo olnud teadmine, et mida paremini tunneme 

uuritava isiku vajadusi ja ootusi, seda suurema rahulolu suudame talle tagada. See töö 

keskendus just külastajate vaimsetele ja füüsilistele aspektidele, mida andis neile looduses 

asuva puhke objekti külastus.  

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk oli Eesti tingimustes katsetada ja hiljem analüüsida 

uudset külastaja rahulolu uuringu ankeeti, mis on mõeldud kasutamiseks loodusaladel. 

Selle töö aluseks on Soomlaste poolt 2014. aastal läbiviidud analoogne uuring nende 

looduskaitse aladel. 

Eesmärgi saavutamiseks täideti järgmised ülesanded:  

1) tõlgiti soome keelne uuringu ankeet eesti keelde ning küsimustikku kohandati 

Tuhkana puhkeala eripäradest lähtuvalt. Seejärel tõlgiti eesti keelne 

küsimustiku ankeet inglise keelde; 

2) koostöös RMK-ga valiti sobiv ala ankeetküsimustiku testimiseks - Saaremaal 

asuv Tuhkana puhkekoht; 

3) küsimustikku testiti 2018. aasta suvel vastavalt RMK külastajauuringute 

metoodikale; 

4) kogutud vastused sisestati arvutisse ja kodeeriti ning puhastati; 

5) andmestikku analüüsiti programmidega Excel ja SPSS; 

6) saadud andmete alusel anti hinnang küsimustiku formaadi otstarbekusele. 

 

Töö raames analüüsis autor kokku 155 ankeediga kogutud tulemusi. Tulemustest selgus, et 

35,7% ankeetidest täideti inglise keeles ja 64.3% olid täidetud eesti keeles.  Üldiselt 

veedeti puhkealal keskmiselt 2-3 tundi. Vastanutest 35,1% elas Saaremaal, lisaks selgus et 

enamus eestlasi peatub sugulaste, tuttavate juures. Välismaalaste puhul domineerisid 

ööbimisel hotell või külalistemaja. 
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Faktoranalüüsi abil analüüsiti koostatud ankeedi sobilikkust antud uuringuks ning 

koostatud mooduleid. Tulemuste abil tõestati ankeedi sobilikkust ja anti sisendeid 

parenduste tegemiseks.  

  

Antud töö annab sisendit tulevikuks analoogsete uuringute tegemiseks. Autor soovitaks 

enne viia sisse parendused külastusuuringu ankeetidesse. Selle töö raames tehtud uuring on 

korratav ja seda võiks aastate jooksul uuesti läbi viia, et saadud andmeid omavahel 

võrrelda. 
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Lisa 1a. Eesti keelse ankeedi näidis 
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Lisa 1a. järg 
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Lisa 1a. järg 
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Lisa 1a. järg
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Lisa 1b. Inglise keelse ankeedi näidis 
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Lisa 1b. järg 
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Lisa 1b. järg 
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Lisa 1b. järg 
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Lisa 2. Tunnuste jaotumine faktoriteks ja korrelatsiooni kordajate väärtused.  

 Väite nimetus  

Faktori number 

1 2 3 4 5 6 7 
KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Päevitamise 

võimalused] 

0,716 0,051 0,178 0,039 -0,057 -0,089 -0,075 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Ala on 

heakorrastatud] 

0,713 0,064 0,160 -0,064 0,022 -0,112 0,026 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Ilm oli meeldiv] 

0,678 -0,005 0,001 0,189 0,027 -0,294 0,044 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Puhkus 

argipäevast, kodustest toimetustest] 

0,647 -0,014 0,217 -0,103 0,041 0,093 0,012 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Ala on 

peresõbralik] 

0,645 0,033 0,074 0,024 0,099 0,058 0,025 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Ettenähtud koht 

grillimiseks] 

0,615 0,078 0,234 -0,025 0,055 0,319 0,203 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Ala on hea 

ujumiseks] 

0,568 -0,019 0,102 0,294 0,075 -0,173 0,019 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Võimalus 

nautida rahu ja vaikust] 

0,568 0,070 0,206 0,033 -0,137 0,102 -0,032 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Head marja ja 

seene metsad] 

0,550 0,213 0,160 0,151 0,080 0,285 0,169 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Siin on head 

telkimise, ööbimise võimalused] 

0,532 0,109 0,214 -0,081 0,011 0,352 0,214 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Alale on hea 

ligipääs] 

0,527 0,042 -

0,045 

0,460 -0,023 0,167 -0,063 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Ala on minu 

elukoha lähedal] 

0,340 -0,024 -

0,099 

0,295 0,176 0,329 -0,125 

LOODUS. Suhe loodusega [Pean loodust inspireerivaks osaks 

oma elust] 

0,041 0,723 0,160 0,048 0,199 0,111 -0,083 

LOODUS. Suhe loodusega [Mulle meeldib üksi metsas käia] 0,002 0,703 0,072 0,002 0,077 0,087 -0,152 

LOODUS. Suhe loodusega [Loodusel on oluline mõju minu 

heaolule] 

0,057 0,663 0,272 0,038 0,026 0,006 0,200 

LOODUS. Suhe loodusega [Mulle meeldib lõõgastuda 

looduses, inimestest eemal] 

-0,068 0,641 0,111 0,168 0,001 -0,017 0,142 

 

LOODUS. Suhe loodusega [Armastan loodust juba lapseeast] 

0,079 0,618 0,148 0,152 0,108 0,035 0,121 

LOODUS. Suhe loodusega [Märkan looduse ilu ka linna 

tingimustes] 

0,019 0,611 0,305 0,078 0,047 -0,098 0,005 

LOODUS. Suhe loodusega [Olen avatud tundmatute paikade 

suhtes] 

-0,012 0,566 -

0,197 

-0,220 -0,131 -0,021 0,197 

LOODUS. Suhe loodusega [Armastan viibida õues olenemata 

ilmast] 

0,089 0,562 -

0,048 

0,209 0,307 0,164 0,066 

LOODUS. Suhe loodusega [Käitun vastutus tundlikult ja 

keskkonna teadlikult] 

0,213 0,544 0,198 -0,014 -0,022 -0,053 0,112 
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Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Rahustav vaade lainetele ja mere] 

0,320 0,128 0,733 -0,032 0,054 0,008 0,038 

Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Merevee ja ujumise tervislik mõju] 

0,229 0,052 0,715 0,211 0,063 0,037 0,067 

Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Männimetsa lõhn] 

0,295 0,198 0,709 0,039 -0,038 -0,041 -0,079 

Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Loodushelide tervislik mõju (linnulaul)] 

0,201 0,188 0,704 -0,024 -0,120 -0,165 0,045 

Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Üldine looduselamus] 

0,130 0,227 0,569 0,121 0,113 0,216 0,051 

Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Esteetiline nauding ilusast loodusest] 

0,179 0,200 0,568 -0,033 0,174 -0,019 0,250 

Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Loodus mõjus mulle lõõgastavalt] 

-0,009 0,085 0,509 0,160 0,148 -0,003 0,263 

Tervendav mõju seekordsest Tuhkana telkimisala külastusest. 

[Füüsilise vormi hoidmine] 

0,248 0,054 0,473 0,174 0,310 0,354 -0,081 

Suhe Tuhkana telkimiskoha ja puhkealaga ? [Mulle meeldib 

siin sõpradega aega veeta] 

0,001 0,046 0,091 0,748 -0,174 -0,009 0,083 

Suhe Tuhkana telkimiskoha ja puhkealaga ? [Siin on 4 tegeleda 

oma hobidega] 

-0,013 0,037 0,126 0,699 0,067 0,141 0,124 

Suhe Tuhkana telkimiskoha ja puhkealaga ? [Kasutan ala 

sportimiseks, ujumiseks] 

0,236 -0,002 0,173 0,685 0,134 0,078 0,133 

Suhe Tuhkana telkimiskoha ja puhkealaga ? [Tunnen alaga 

emotsionaalset sidet] 

-0,022 0,196 0,001 0,601 -0,111 0,019 0,062 

Suhe Tuhkana telkimiskoha ja puhkealaga ? [Käin siin 

metsaande korjamas (marjad, lilled)] 

0,072 0,298 -

0,092 

0,342 0,013 0,309 0,018 

Suhe Tuhkana telkimiskoha ja puhkealaga ? [Mind toob siia 

otsene huvi looduse, maastiku ning mere vastu] 

-0,202 0,147 0,292 0,309 0,177 -0,098 0,135 

VAIMNE 4OLU. Elurõõm [Kui saaksin uuesti alustada, teeksin 

elus samad valikud, mis seni] 

-0,074 -0,008 -

0,035 

-0,082 0,768 0,082 -0,046 

VAIMNE 4OLU. Elurõõm [Pean end õnnelikuks inimeseks] 0,059 -0,015 0,044 -0,084 0,752 -0,020 0,134 

VAIMNE 4OLU. Elurõõm [Minu elu on ideaali lähedane] -0,058 0,231 0,115 -0,059 0,723 0,179 0,085 

VAIMNE 4OLU. Elurõõm [olen oma elu ja töökeskkonnaga 

rahul] 

-0,028 0,167 0,180 -0,056 0,652 0,146 0,234 

Meeleolu. Meenutades oma tänast Tuhkana puhkeala külastust, 

kuidas ennast tundsite? [Õnnelikult] 

0,211 -0,018 0,329 0,160 0,394 -0,236 0,239 

Meeleolu. Meenutades oma tänast Tuhkana puhkeala külastust, 

kuidas ennast tundsite? [Rahulolevalt] 

0,044 -0,006 0,009 0,359 0,391 -0,099 0,012 

Meeleolu. Meenutades oma tänast Tuhkana puhkeala külastust, 

kuidas ennast tundsite? [R1palt] 

0,273 0,222 0,072 0,311 0,374 0,006 -0,026 

Meeleolu. Meenutades oma tänast Tuhkana puhkeala külastust, 

kuidas ennast tundsite? [Inspireerivalt] 

0,205 0,213 0,214 0,165 0,327 -0,102 0,120 
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Meeleolu. Meenutades oma tänast Tuhkana puhkeala külastust, 

kuidas ennast tundsite? [Nukralt] 

0,155 0,036 -

0,009 

-0,008 0,009 0,628 -0,124 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus t1le 

allpool loetud kogemusi?  [Väljakutsed] 

-0,032 0,136 -

0,008 

0,189 0,282 0,599 0,163 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Võib kohata 

palju huvitavaid inimesi] 

0,395 -0,147 0,118 0,233 0,028 0,476 0,127 

Meeleolu. Meenutades oma tänast Tuhkana puhkeala külastust, 

kuidas ennast tundsite? [Üksikult] 

-0,238 0,016 0,071 -0,129 -0,255 0,467 -0,179 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus t1le 

allpool loetud kogemusi?  [Sain uusi loomingulisi mõtt1d, 

inspiratsiooni] 

0,079 0,213 0,058 0,182 0,351 0,436 0,378 

KÜLASTUSE PLANEERIMINE Kui tähtsad olid järgmised 

tegurid Tuhkana külastuse otsuse tegemisel ? [Mul on sõpru, 

kes elavad Tukana lähedal] 

0,275 -0,023 0,049 0,401 0,036 0,434 -0,099 

Suhe Tuhkana telkimiskoha ja puhkealaga ? [Siin on tore 

perega aega veeta] 

0,126 0,079 0,132 0,265 0,003 -0,272 0,050 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus t1le 

allpool loetud kogemusi?  [Puhas rikkumata loodus] 

0,004 -0,004 0,208 -0,120 0,120 0,016 0,739 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus teile 

allpool loetud kogemusi?  [Lõõgastumine] 

0,096 0,091 -

0,015 

0,146 0,015 -0,099 0,589 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus teile 

allpool loetud kogemusi?  [Kaunis maastik] 

-0,028 0,242 0,051 0,118 0,169 -0,048 0,556 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus teile 

allpool loetud kogemusi?  [Vaikus ja rahu] 

-0,002 -0,063 0,004 0,053 0,031 0,335 0,552 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus teile 

allpool loetud kogemusi?  [Ranna, mere nautimine] 

0,078 0,196 0,125 0,119 -0,002 -0,191 0,527 

Rekreatsioonikogemus. Kas Tuhkana puhkeala pakkus teile 

allpool loetud kogemusi?  [Eraldatud võõrastest inimestest] 

-0,069 0,022 -

0,017 

0,038 0,136 0,467 0,515 

Meeleolu. Meenutades oma tänast Tuhkana puhkeala külastust, 

kuidas ennast tundsite? [Stressivabalt] 

0,120 -0,046 0,213 0,041 0,078 -0,305 0,353 

Märkus. Tabelis on kollasega märgitud, milline väide kuulub millise faktori alla ning 

kollasel taustal on ka korrelatsiooni kordajate väärtused. Mida lähem on 

korrelatsioonikordaja absoluutväärtus ühele, seda tugevama seosega on tegemist. 
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Lisa 3. Foto Tuhkana puhkekoha parklast, kus toimus külastajate küsitlemine. 

 

Allikas: Loodusega koos RMK-koduleht. 
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