
 
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

Martin Tikk 

 

LOODUSKESKUSTE TURISMIPOTENTSIAAL JA 

VÕRGUSTUMINE AVALIKKUSELE SUUNATUD 

TEENUSTE PAKKUMISES 

 

THE TOURISM POTENTIAL AND NETWORKING OF 

NATURE CENTRES FOR PUBLIC SERVICES 

 

Bakalaureusetöö 

Loodusturismi õppekava 

 

 

 

 

Juhendajad: Marika Kose, MSc 

Helle Kont, MSc 

Tarmo Pilving, MSc 

 

 

 

Tartu 2019 



2 
 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor:  Martin Tikk Õppekava:  Loodusturism (80520) 

Pealkiri: Looduskeskuste turismipotentsiaal ja võrgustumine avalikkusele suunatud teenuste 

pakkumises 

Lehekülgi:   42 Jooniseid:     2 Tabeleid: 1 Lisasid:   2 

Osakond: Loodusturismi ja elurikkuse õppetool 

Uurimisvaldkond: Arengualane koostöö (S195) 

Juhendajad: Marika Kose, MSc; Helle Kont, MSc; Tarmo Pilving, MSc 

Kaitsmiskoht ja aasta: Eesti Maaülikool 2019 

Eestis on tihe looduskeskuste võrgustik, mille eesmärgiks on pakkuda mitmekülgset 

loodusharidust. Seni pole lähemalt uuritud, kuidas toimib koostöö ühe regiooni 

looduskeskuste vahel. 

Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kuidas töö raames uuritud Tartu piirkonna 

looduskeskused omavahel koostööd teevad ning missugune on nende valmisolek 

loodusturismiga tegelemiseks. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on palju omanäolist loodust, mida hoida ning tutvustada. Selleks on loodud 

erinevaid keskusi, mis ühel või teisel moel loodusharidust edendavad. Osa neist keskustest 

on riigi poolt ellu kutsutud, teised on algatatud entusiastlike eestvedajate poolt kindlate 

eesmärkidega. See on koostöö avaliku ja kolmanda sektori vahel. Looduskeskuste 

erinevate rahastusmudelite tõttu on konkurentsivõimelisus, jõuvahekord ning motivatsioon 

teenust pakkuda erineval tasemel. 

 

Looduskeskustel on oluline roll meid ümbritseva looduse vahendamisel. Inimesed 

kaugenevad üha rohkem oma igapäevaelus loodusest, mistõttu on tähtis luua teistsuguseid 

võimalusi selle tutvustamiseks ja seletamiseks. Globaalsete keskkonnaprobleemide taustal 

on keskustel kõigis oma tegevustes möödapääsmatu ülesanne: teavitada loodushoiu ja 

säästa arengu põhimõtetest ning ärgitada inimesi vastavalt käituma. 

 

Loodusharidust ja -turismi saab pakkuda nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel ning 

erinevatel meetoditel. Turismiks nimetame inimeste reisimist väljapoole nende igapäevast 

elukeskkonda puhkuse, äri või muudel eesmärkidel kestusega kuni üks aasta [42]. Haridus 

jaguneb kolmeks: formaalne, mitteformaalne ning informaalne õpe. Formaalõpe toimub 

üldjuhul koolis ning on tugevasti organiseeritud. Mitteformaalne õpe on samuti teadlik ja 

eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. Informaalne õpe on eesmärgistamata, mis toimub nii-

öelda juhuslikult [43].  

 

Praegune Eesti looduskeskuste võrgustik on tihe. Keskkonnahariduse portaali andmetel on 

Eestis 2019. aasta maikuu seisuga 154 looduskeskust [21], mis pakuvad erinevaid tooteid 

ja teenuseid. Enamik neist on suunatud kohalikele elanikele, kuid viimasel ajal on 

hoogustunud ka väliskülastajatele pakutavate teenuste hulk.  

 

Autorile teadaolevalt pole seni uuritud, kuidas teevad omavahel koostööd ühe piirkonna 

looduskeskused ning kas ja milline on vajadus sellise koostöö jaoks. Töö teema tekkis 

õppereisilt Lapimaale, kus ühe piirkonna turismiteenuste pakkujate omavaheline tihe 

koostöö on toonud edu kõikidele osapooltele ning kogu piirkonnale tervikuna. Töö raames 

käsitletav probleem on, et Eestis on potentsiaal inimeste ja taristuna olemas ning vajadus 
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omatulu teenimiseks, kuid kasvavale loodusturistide hulgale pole piisavalt atraktiivseid 

teenuseid ja tooteid.  

 

Töö peamised uurimisküsimused: 

 Kas ja millistes valdkondades Tartumaa piirkonna uuritavad looduskeskused 

omavahel koostööd teevad? 

 Missugune on keskuste koostöövajadus ja –võimekus erinevate sektorite vahel? 

 Milline on keskuste valmisolek rohkem loodusturismi teenuste ja toodete 

pakkumiseks? 

 

Töö raames kaardistati, kas ja kuidas tegelevad uuritavad looduskeskused loodusturismi 

valdkonnaga ning kas see on neile üldse vajalik ja aktuaalne teema. Samuti uuriti, kuidas ja 

kellega keskused koostööd teevad. Lisaks on töös uuritud keskuste rahulolu seoses nende 

rahastamisega. 

  

Töö uurimisteemad on läbi arutatud looduskeskuste spetsialistidega, et töö oleks neile 

vajalik ning rakenduslik. Kõigil uuritavatel looduskeskustel on ühised sihid, mis vajavad 

täpsemate selgituste ning konkreetsete sammude ja ideede kaardistamist. 

 

Autor annab töö esimeses osas ülevaate keskustevahelisest koostööst ning uuritud 

looduskeskustest. Töö teises osas tutvustatakse töö uurimismeetodeid ja materjale ning 

kolmandas läbi viidud intervjuude tulemusi ning järeldusi. 

 

Töö autor tänab oma juhendajaid Marika Koset, Helle Konti ja Tarmo Pilvingut suure 

toetuse ning igakülgse abi eest lõputöö valmimisel, samuti kõiki intervjueerituid 

looduskeskustest leitud aja ja panuse eest valminud bakalaureusetöösse.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1. Turismi ja looduskeskuste ülevaade Tartumaal 

 

Töö kontekstis on looduskeskus ehk keskkonnahariduse keskus Eestis tegutsev 

loodusharidust ja -turismiteenuseid pakkuv institutsioon. 2019. aasta maikuu seisuga on 

neid Eestis 155 [40]. 

 

Põhjalikum ülevaade Tartumaal keskkonnaharidusega tegelevatest asutustest puudub. Vaid 

keskkonnaharidusele keskendunud sihtasutuste või mittetulundusühingute kõrval on ka 

selliseid, kellel on keskkonnaharidus vaid üks tegevusvaldkondi. Näiteks SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on 2018. aastal toetanud Tartumaal 

keskkonnateadlikkuse programmist 84 taotlust 270 844 euroga, millest enamik on 

lasteaiad, alg- ja põhikoolid ning gümnaasiumid, aga ka näiteks Tartu Kutsehariduskeskus 

või Tartu Elu Sõna kogudus [20]. Osa KIKi projektitaotlusi Tartust ja Tartumaalt võisid 

olla ka üleriiklike projektide kategoorias ning teiste maakondade taotlustes võis sisalduda 

ka Tartumaa looduskeskuste külastusi. 

 

Keskkonnahariduse veebilehe andmetel on Tartumaal 24 keskkonnaharidusega tegelevat 

keskust: Alatskivi looduskeskus, Järvemuuseum, Eestimaa Looduse Fond, Eesti 

Ornitoloogiaühing, Eesti Põllumajandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Emajõe 

Lodjaselts, Jääaja Keskus, Jõe- ja järvehuntide Akadeemia, Tartumaa Keskkonnaamet, 

Luke Mõis Sihtasutus, Metsaharidus OÜ, MTÜ Hellenurme Veskimuuseum, MTÜ 

Metsaelu, Palupõhja looduskool, Peipsi Koostöö Keskus, RMK Elistvere Külastuskeskus, 

Tartu Observatoorium, Tartu loodusmaja (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus), TÜ 

botaanikaaed, TÜ loodusmuuseum, TÜ muuseum, Teaduskeskus Ahhaa ning Vapramäe-

Vellavere-Vitipalu SA [21].  

 

Nendest 13 asuvad Tartus ning 11 asuvad väljaspool maakonnakeskust. Nende 

omandivormid jagunevad järgmiselt: riigisektoris 8, erasektoris 1 ja mittetulundussektoris 

15 keskust. [21].  
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Eelmainitud veebileht koondab neid keskusi, kes pakuvad õppeprogramme, mis vastavad 

riiklikele õppekavadele. Pakkujad saavad oma andmeid ise lisada ja uuendada, mistõttu 

võib andmete ajakohasus ja täpsus olla erinev.  

 

Tartumaal koordineerib turismi SA Tartumaa Turism, mis on asutatud 1999. aasta augustis. 

Sihtasutuse põhitegevusalad on giidide, piletiagentuuride ning turismiinfopunktide 

tegevuse koordineerimine [22]. Ühtlasi koostab see turismi- ja turundusmaterjale. 

Olulisemate sihtturgude jaoks on välja antud trükised eesti, inglise, läti, soome, vene ja 

saksa keeles, mis tutvustavad peamiselt ajaloo, kultuuri ja looduse teemasid [23].  

 

Kolm aastat tagasi koondati Tartu ja Tartumaa turunduse koordineerimine ühtse juhtimise 

alla ning tegevust rahastab avalik sektor. Samuti otsitakse uut väljundit seoses Lõuna-Eesti 

turism SA likvideerimisega ning soovitakse suurendada ettevõtjate senisest aktiivsemat 

kaasamist piirkonna kampaaniatesse ja messidele [24].  

 

Tartumaa kohaturunduse uuringust selgub, et Tartumaa omavalitsuste puhul on probleem 

kohaturunduslike võimaluste kasutamata jätmine – turistile mõeldud alamleht oli 

haldusreformieelsetest valdadest Elva, Kallaste, Rannu ja Võnnu omavalitsustel [25].  

 

Tartus majutunud inimeste arv kasvas möödunud aastal 6,4%, võrreldes 2017. aastaga. 

Tartumaa majutusasutusi külastas 2018. aastal 335 530 inimest, mis on 5,56% rohkem kui 

eelneval aastal. Üle-eestiliselt kasvas turistide arv 1,31% ning tõus tuli siseturismi arvelt. 

Tartu linnas kasvas nii sise- kui välisturistide arv [26]. 

 

Uuringust selgub, et Tartumaa elanikud tunnetavad oma piirkonda kui pigem turvalist ja 

avatud keskkonda. Tartumaad peetakse omaks, mis loob tugeva sideme piirkonnaga. 

Elanikud ise arvavad, et Tartumaa ei ole pigem kiire ega jõuline piirkond (Joonis 1.). 
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Joonis 1. Tartu maakonna elanike enesekuvand 2016. aastal [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Looduskeskuste koostöö  

 

Koostöö on loomulik reageering turundamise ja keskuste haldamise väljakutsetele. 

Erinevad koostöösüsteemid võivad selle iga osa suhtes toimida kas poolt või vastu. 

Koostöövorm võib kujuneda ühe sihtkoha organisatsioonidest, samuti indiviidist või 

grupist, kes teevad koostööd sihtkohtade üleselt. Koostöö toimub parallseelselt nii ühe 

sihtkoha piires kui ka nende üleselt [41]. 

 

Tartumaa arengustrateegias aastani 2040 on üks prioriteetidest kohaliku toidu ja keskkonna 

väärindamine, mida toetatakse tootearendus- ja turundusprojektide toetamise kaudu. 

Kombineerides loodusväärtusi kõrgkoolide ja muuseumide tegevustega, saab rikastada 

turismitooteid. Tartu lähiümbruses peetakse oluliseks loodusväärtuste täiendavat kaitset 

ning puhkealasid. Strateegias on mainitud, et muuhulgas on looduselamused Tartumaa 

üheks tähtsaimaks külastamispõhjuseks [31]. Looduskeskused saavad enda poolt luua 

atraktiivseid põhjuseid turisti külastamiseks Tartumaale.  
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Eestis loodusharidust pakkuvad inimesed on koondunud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu 

alla. Ühing asutati 2017. aasta oktoobris eesmärgiga edendada keskkonnateadlikkust, 

ühendada keskkonnaharidusega tegelevaid isikud ning seista nende huvide eest. See asutati 

2017. aasta sügisel ning 2019. aasta alguse seisuga kuulub sinna 100 liiget. [27].  

 

Lisaks üleriiklikele võrgustikele on Eestis ka mitu piirkondlikku ühendust, nagu MTÜ Elva 

puhkepiirkond. Organisatsioon on moodustatud koostöös kohalike omavalitsuste ning era- 

ja mittetulundussektoritega. Ühendus soovib suurendada külastajate arvu Elva piirkonnas 

ning luua seeläbi lisaväärtust ja uusi töökohti. Piirkonnal on koostöös välja töötatud  

turismistrateegia aastani 2020 [28]. Teised Tartumaa regioonis tegutsevad 

turismiühendused on muuhulgas Tartumaa Arendusselts, Sibulatee MTÜ ja Peipsimaa 

Turism MTÜ.  

 

Keskkonnaministeeriumi allasutusel Keskkonnaametil on hetkel üheksa looduskeskust. 

Igas keskuses on piirkonda tutvustav püsiekspositsioon, samuti pakutakse temaatilisi 

õppeprogramme nii keskuses kui ka väljaspool [29].  

 

Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK-l) on üle Eesti 15 külastuskeskust ja neli 

loodusmaja, Tartumaal asub neist näiteks Elistvere loomapark. Nende eesmärk on 

edendada arusaama, et inimene on osa loodusest, ning õpetada praktiliselt looduse 

tundmist. Keskused korraldavad erinevaid loodusprogramme, konkursse ning näitusi. Suur 

osa tegevustest on suunatud koolidele, aga ka laiemale avalikkusele [30]. Tartumaal ei asu 

keskkonnaameti keskusi. Siiski on oluline jälgida paralleelselt ka laiema piirkonna 

keskuste võrgustikku ning nendevahelist koostööd. 

 

Selleks on oluline arendada ja koordineerida kogu piirkonda. Oluline on luua unikaalsed 

ning teineteist täiendatavad teenusepakkujad, keda ühiselt turundada. Peamisteks 

välismaisteks sihtturgudeks on Soome, Venemaa, Läti, Leedu ja Saksamaa [31]. 

 

Kehtivas looduskaitse arengukavas aastani 2020 on välja toodud spetsiifilistele 

sihtrühmadele suunatud loodusturismiteenuste arendamine ning loodusturismialaste 

võrgustike tähtsus [32].  
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Tartumaa loodus- ja teaduskeskuste omavahelise koostöö arendamiseks on Tartu 

loodusmaja eestvedamisel loodud H2O külastusmäng. Osapooled panustavad koostöiselt 

mängu ühise teema leidmisse, keskuste omapära esiletoomisse ning ühisesse turundusse. 

Projekti tulemusena suurenevad Tartumaa tuntus ja külastatavus ning laiem loodusteaduste 

populariseerimine [33].  

 

 

1.3. Loodusturismi arenguvõimalused 

 

Loodusturismis on olulisemal kohal avatud ligipääs kui sihtkoha eksklusiivsus, väidavad 

loodusturismi teenusepakkujad. Samas on piirkonna looduse mitmekesisus võrdväärselt 

oluline tihedate taristusüsteemidega [34].  

 

Looduskeskkonna kui loodusturismi ühe peamise eeldusega kaasnevad erinevad takistused, 

mis on seotud kogukondade ja loodusressursside majandamisega. Maaomanikud, 

reisibürood, teised ressursikasutajad (jahi- ja põllumehed, kalurid) ning 

loodusorganisatsioonid on samuti oluline osa loodusturismi edukusest piirkonnas. Otsused, 

mis puudutavad loodusressursside kasutust, ei ole tihtipeale maaomanike või kohalike 

turismiedendajate otsustada. Seetõttu on piirkonna üheks eduteguriks kõikide seotud 

osapoolte tihe ning üksteisi arvestav koostöö [35].   

 

Tartumaa valdade turunduskanalite jaotus näitab, et vaid 10% kasutatakse erinevaid 

ühisturundamise võimalusi. Oluliseks kanaliks on valdade koduleheküljed ja ajalehed, kuid 

see materjal on suunatud eelkõige kohalikele elanikele ning välisturistid neid kanaleid 

enamasti ei kasuta (Joonis 2.). 
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Joonis 2. Kohaturunduskanalite kasutamise jaotus Tartumaa valdades (haldusreformi eelselt) 

 

Turismitoodete ja -teenuste puhul on oluline fokusseerida need konkreetse profiiliga 

külastajale. Üldisemalt saab eristada nelja erineva ostukäitumisega turisti: 

 ostab palju ja pigem valimatult; 

 soovib testida seni proovimata toodet või teenust; 

 tahab panustada kogukonda või mõnda sotsiaalsesse kitsaskohta; 

 oluline jagada enda reisielamusi oma lähedastega. 

 

Erineva ostukäitumise ja profiiliga turistile orienteerumine annab turismiettevõtjale eelise 

hõivata suurem turuosa ning panustada rohkem enda ettevõttesse [36].  

 

Suurimad välised takistused edukate turismiettevõtete puhul on piirav seadusandlus, 

kõrged maksud ning puudulik infrastruktuur piirkonnas. Tähtsamateks sisemisteks 

piiravateks teguriteks on kapitali puudumine ning madal kasumlikkus [37].  

 

Klienditeenindusega turismiinfo- ja külastuskeskused pakuvad reisil viibiva turisti 

teenindamisel olulist lisaväärtust. Turismiinfo- ja külastuskeskuste olemasolu eelduseks 

jääb edaspidigi kohaliku initsiatiivi ja finantseerimisvalmiduse olemasolu. Efektiivselt 

toimivaid ja piisavat külastatavust omavaid turismiinfo- ning külastuskeskusi rahastab riik 

täiendava tellimuse ulatuses [38].  
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Turisti jaoks on oluline kohalike traditsioonide ja kultuuride olemasolu ning nende 

väärtustamine kohalike poolt. Külastajad on üldjuhul motiveeritud uurima kohaliku 

kultuuri ja piirkonna kohta, soositud on giidid, kes elavad ise püsivalt samas piirkonnas 

ning jagavad muuhulgas ka oma kogemusi ja mälestusi. Üha enam soovivad turistid 

piirkonnas nii vaimule kui ka füüsisele suunatud tegevusi.  

 

Enam on külastajatele oluline lai valik teenuseid ning ettevõtja koostöö ja panus 

kogukonda. Turistile on oluline kogukonna tihe läbisaamine ning vastastikune toetus. 

Hinnatumad on ettevõtted, kelle missioon on seotud piirkonna arendamise ja tööhõive 

edendamisega [39].  

 

 

1.4. Uuritud looduskeskuste võrdlus 

Uuritud nelja looduskeskuse juures analüüsiti ja võrreldi nende kujunemislugu ning 

keskuste baasinfot: missioone, visioone, eesmärke, väärtusi ning tegevusi. Võrreldi nende 

külastusmahtusid möödunud kalendriaastaga ja uuriti töökohtade arvu käesoleva aasta 

seisuga. Tabelisse on koondatud kõikide küsitletud keskuste või nende haldajate info. 

Otepää looduskeskust haldab Keskkonnaamet, Palupõhja looduskooli Looduskaitseühing 

Kotkas, Vapramäe loodusmaja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus ning Tartu 

loodusmaja haldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus.  

  



14 
 

Tabel 1. Uuritud looduskeskuste üldinfo 

Looduskeskus 

ja asukoht Asutamine 

Omandi-

vorm Missioon  Visioon Peamised väärtused, eesmärgid ja tegevused 

Töötajate arv 

keskuses 

Külastajate 

arv 2018. a 

Tartu 

Loodusmaja 

 

Lille 10, Tartu 

linn 

1953. a Siht- 

asutus 

Kujundada loodushariduse 

kaudu keskkonna- 

sõbralikku mõtteviisi nii 

laste, noorte kui 

täiskasvanute hulgas 

Eestis valitseks põlvest 

põlve kestev, loodusest 

hooliv ja keskkonnasäästlik 

eluviis. Inimesed märkaksid 

ja tunneksid loodust enda 

ümber ning hooliksid 

kõikidest elusolenditest ja 

nende elukeskkonnast 

Keskkonnasõbralikkus, looduse mitmekesisuse 

ja puhta keskonna väärtustamine, tegutsemine 

keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult. 

Hoolime loodusest ja inimesest selle osana. 

Sõbralikkus, üksteise märkamine, iseendast 

hoolimine. Paindlikkus, avatus uutele ideedele. 

Pakutakse huviringe, õppeprogramme, näitused, 

erinevad üritused, ruumide rent, ekskursioonid, 

maja külastamine 

25 25 000 

Keskkonna- 

amet 

 

Kolga tee 28, 

Otepää, 

Valgamaa, 

Otepää loodus-

kaitsealal** 

2006. a Valitsus- 

asutus 

Keskkonnaamet loob ja 

hoiab head elukeskkonda 

praegu ja mõeldes 

tulevastele põlvedele. Hea 

elukeskkonna tagame koos 

elanike, arendajate ja kõigi 

partneritega, arendades 

loodushoidu ja kaitstes 

elurikkust 

Keskkonnaamet kujundab ja 

hoiab elukeskkonda 

tõhusalt. Keskkonnaamet on 

valdkonna parim 

kompetentsikeskus ja 

tugineb oma otsustes 

teadmistele. Keskkonnaamet 

on hea ja edukaks tööandja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitstavate loodusobjektide kaitse tagamine, 

puhtam elukeskkond ja loodusressursside 

säästev kasutus, väiksem halduskoormus 

klientidele ja riigile – teenuste korralduse ja 

nendega seotud regulatsioonide ülevaatamine ja 

lihtsustamine, teenuste kättesaadavuse ja 

kvaliteedi parandamine e-kanalite arendamise 

kaudu** 

359**, 

10 

12 huvi- 

ringis, 771 

sündmustel ja 

matkadel, 955 

program-

midel** 



15 
 

 

Vapramäe-

Vellavere-

Vitipalu SA 

 

Vissi küla, 

Tartumaa, 

Vapramäe 

maastiku-

kaitsealal* 

1999. a, 

2012. a* 

Siht- 

asutus 

Kujundada loodust säästvat 

mõtteviisi, aidata kaasa 

loodushariduse ja 

loodusturismi arendamisele 

ning viljeleda 

maastikukaitsealade 

jätkusuutlikku majandamist 

 

Elva puhkepiirkond on 

terviklik aastaringi kasutatav 

üle-eestilise tuntusega 

loodus-, kultuuri- ja 

puhkekompleks, loodus- ja 

keskkonnahariduse keskus 

ning atraktiivne külastuse 

sihtkoht. 

 

Vapramäe, Vellavere ja Elva-Vitipalu 

maastikukaitsealade baasil komplekse ja 

säästliku majandamisviisi kaudu avalikkusele 

suunatud puhkamis-, sportimis- ja 

õppimisvõimaluste loomine, arvestades iga 

kaitseala omapära ja võimalusi, eesmärgiga 

toetada Elva puhkepiirkonna terviklikku 

arengut. Pakutakse matku, õppeprogramme, 

ruumirenti, seminare jms 

2 

  
2669 loodus-

majades, 4013 

program-

midel 

 

Loodus-

kaitseühing 

"Kotkas" 

 

Palupõhja küla, 

Alam-Pedja 

loodus- 

kaitsealal*** 

1989. a, 

2006. a*** 

Mitte-

tulundus-

ühing 

Olla sõltumatu, 

loodusressurssi ja 

looduslähedast elulaadi 

väärtustav, oma näo ja 

teoga paik, kus on olemas 

hea, inspireeriv ja 

loominguline 

õppimiskeskkond 

 Looduskaitsealase tegevuse arendamine, 

haruldaste loomaliikide kaitse, 

looduskaitsealade hooldus, 

looduskaitseaineliste materjalide kirjastamine, 

keskkonnaekspertiisi korraldamine 

0,5*** 1400*** 

 

Märkused: 



16 
 

1. * tähistab infot Vapramäe loodusmaja kohta 

2. ** tähistab infot Otepää looduskeskuse kohta 

3. *** tähistab infot Palupõhja looduskooli kohta 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1.  Uuritud keskuste valiku kriteeriumid 

Töö raames uuriti nelja looduskeskust: Palupõhja looduskool, Tartu loodusmaja, Vapramäe 

loodusmaja ja Otepää looduskeskust. Keskuste valikul lähtus autor kahest peamisest 

valikukriteeriumist: asukoht ning omandivorm. Töö üks eesmärke on uurida keskuste 

omavahelist regionaalset koostööd, mistõttu oli nõutav kõikide analüüsitud keskuste 

lähestikune paiknemine. Samuti jälgiti valikul keskuste juriidilist vormi, et uurida nende 

kui sektorivaheliste asutuste tööd.  

 

Töösse kaasatud neljast keskusest kolm asub Tartumaal ning üks Valgamaal, sest 

Tartumaal ei olnud ühtegi riiklikku looduskeskust. Esialgu planeeriti Palupõhja 

looduskooli asemel töösse kaasata RMK Elistvere loomapark, kes loobus koostööst. Kahe 

keskuse juriidiline vorm on sihtasutus, kolmandal mittetulundusühing ja neljas on 

valitsusasutus.  

 

 

2.2.  Looduskeskuste ülevaade 

 

2.2.1. Palupõhja looduskool 

 

Palupõhja looduskool reklaamib end kui võimalust õppida eluslooduse keskel. Looduskool 

toimib, väärtustades loodussõbralikke eluviise. Lisaks pakub inspireerivat ja loomingulist 

õppimiskeskkonda Emajõe kaldal Palupõhja külas ümbritsetuna soodest, lamminiitudest ja 

metsadest [1].  

 

Looduskool asutati SA Eestimaa Looduse Fondi ja Looduskaitseühing Kotkas koostöös 

2006. aastal. Loomise soov tekkis loodussõprade ja organisatsioonide eestvedamisel ning 

loodushariduslike tegevustega alustati 2004. aastal, mõnedel andmetel juba 2001 [2]. 

Looduskooli peamine põhimõte on tutvustada loodust isikliku kogemuse ja tunnetuse 

kaudu [3].  
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Looduskooli loominguline õppekeskkond pakub käsitöövõtete tutvustamist ning 

looduslikest materjalidest meisterdamist [1]. Keskuses viiakse läbi õppepäevi ja –laagreid 

nii lastele kui ka täiskasvanute gruppidele. Kolm peamist tegevussuunda on loodustalgud, 

looduse ja isetegemise kooskõla ning eluslooduse tundmaõppimine ja looduse 

mitmekesisuse avastamine.  

 

Keskuses on võimeline vastu võtma kuni 40 inimesega päevaseid gruppe ning kuni 20 

inimesega mitmepäevaseid gruppe [3] 

 

 

2.2.2. Tartu loodusmaja 

 

Tartu loodusmajas tegutsevad huvikool, keskkonnahariduskeskus ning täiskasvanute 

koolituskeskus [4]. 23. juunil 1953. aastal asutati Tartu Linna Noorte Naturalistide Jaam. 

Huvikool on korduvalt vahetanud nii nime kui ka tegutsemiskohta. Hetkel tegutseb 

huvikool Tartu loodusmaja nime all oma algses asukohas Lille 10 [5].  

 

Uues keskkonnasäästlikus 3-harulist kändu meenutavas hoones alustati tegutsemist 2013. 

aastal. Uus maja pälvis ka Tartu linna 2013. aasta parima ehitise tiitli [6]. Ligikaudu 60 

aasta jooksul on tänu Tartu loodusmajale õppinud tuhanded lapsed ja noored loodust ning 

selle väärtustamist [5].  

 

Loodusmajas jälgitakse hoolikalt säästvaid põhimõtteid. 2017. aastal andis Eesti 

Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon rohelise kontori tunnistuse, mis tõestab, et keskuse 

töötajad järgivad jätkusuutlikke põhimõtteid. Loodussõbralikke hoiakuid tutvustatakse 

maja sündmustel, huviringides ning maja näitustel ning analüüsitakse enda keskkonnamõju 

regulaarselt. Samuti on keskuse enda haldamine viidud võimalikult säästvaks [7].  

 

1996. aastast on pakutud sobivaid programme koolidele igapäevase õppetöö rikastamiseks 

ning aktiivõppe meetodite kasutamiseks [8]. 2018. aastal külastas Tartu loodusmaja 

hinnanguliselt 26 600 inimest [9]. Tartu loodusmaja huvikoolis õpib ligikaudu 600 õpilast 

ligi kahekümnes huviringis [10]. Hetkel pakub Tartu loodusmaja 37 õppeprogrammi [8].  
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2.2.3. Otepää looduskeskus 

 

Looduskeskus tegutseb kunagises Pühajärve metskonna hoones Pühajärve läheduses ning 

uuritud keskustest ei asu see Tartu maakonnas [11]. Keskus pakub oma ruumides 

loodushariduslikke programme praktikumide ja loengute vormis [12]. 

 

Looduskeskuse eesmärk on toetada sealse kaitseala väärtusi; hoida Otepää kõrgustiku 

maastikke, elurikkust ja kultuuripärandit. Keskuse tegevused on eelkõige suunatud Põlva, 

Valga ja Võru maakonna kooliõpilastele, kohalikele elanikele ning külastajatele mujalt 

Eestist ja välismaalt [13].  

 

Kohapeal on keskuses ka majutusvõimalus kuni 20 inimesele ning erinevad õppetarvikud 

ja teatmikud looduse ja sealse piirkonna kohta [12]. 2013. aastast on keskuses püsinäitus 

Otepää kõrgustike maastikest [14].  Piirkonna vapiloom väike-konnakotkas juhatab 

külastaja tutvuma piirkonna pinnavormide, maastike muutumise, suulise pärandi ning 

kohaliku looduskaitsega. Keskuse ja näituse külastamine on tasuta [11].  

 

 

2.2.4. Vapramäe loodusmaja 

 

Vapramäe loodusmaja haldab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus, mille eesmärk on 

luua puhkamis-, sportimis- ja õppimisvõimalusi. Sihtasutus korraldab erinevaid 

loodusteemalisi üritusi ning retki nii avalikkusele kui ka õpilasrühmadele, panustades 

kaasaegselt Elva puhkepiirkonna terviklikku arengusse [15].  

 

Loodusmaja asub Vapramäe bussipeatuse juures, Tartu-Valga maantee kõrval. 2012. aastal 

valminud hoone on teadlikult ehitatud loodussõbralikult ning keskkonda sobituvalt.  

Loodusmajast saab infot piirkonna matkaradade ning puhkamisvõimaluste kohta [16].  

 

Vapramäe loodusmajas on võimalik mänguliselt loodust tundma õppida, vaadata 

püsinäitust ning sealsete õppevahendite abil loodust põhjalikumalt uurida. Hoone mahutab 

erinevaid gruppe nii õppetegevusteks, koolitusteks kui ka toitlustamiseks [17].  
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Keskus asub 1959. aastal loodud Vapramäe looduskaitsealal, mille eesmärk on kaitsta 

metsakooslusi ning järsunõlvalisi vallseljakuid. Maastikukaitsealale jääb neli ametlikku 

matkarada [18]. Väärib märkimist, et Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse ja 

loodusmaja tegevust on neljast loodusmajast kõige enam kajastatud Eesti Looduses 

(arhiiviotsingust 168 tulemust) [19]. 

 

 

2.3. Metoodika 

 

Kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit: tehti veebipõhiseid küsitlusi kui ka intervjuusid 

kõigi nelja uuritava looduskeskuse juhtivtöötajatega, et saada kõige uuem ning vahetum 

informatsioon ja hinnangud keskuste toimimise kohta.  

 

Esmalt täitsid kõik intervjueeritavad lühiküsimustiku, mis oli eelduseks hilisematele 

intervjuudele ning täiendas kvalitatiivset uurimust kvantitatiivse osaga. Küsimustik 

keskendus eelkõige keskusega seotud faktidele. Töö autor kasutas küsitluste vastustest 

saadut sisendit intervjuu küsimuste koostamisel. 

 

Uurimuse jaoks viidi läbi kuus intervjuud kokku neljas looduskeskuses: Tartu 

loodusmajas, Vapramäe loodusmajas, Palupõhja looduskoolis ja Otepää looduskeskuses. 

Valimi koostamisel planeeriti esialgu igast looduskeskusest intervjuu kahe töötajaga, et 

saada ka keskusesiseselt võrreldavaid andmeid, kuid kahel keskusel polnud teist töötajat, 

kes oleks piisavalt pädev küsimustele vastama. Autoripoolne palve oli valida valdkonnaga 

enim seotud keskuse pikaajalisi töötajad, mis oli keskuse enda otsustada.  

 

Keskustel endal oli võimalik valida konkreetsed töötajad, kes käesolevas uurimuses 

osalesid. Enne intervjuusid intervjueeritavatel rohkem eelinfot uurimuse kohta polnud. 

Kõikidelt intervjueeritavalt küsiti täpselt samu küsimusi, mis olid pigem hinnangulised. 

 

Intervjuude küsimused koostati lähtuvalt töö eesmärkidest ning küsitluse vastustest. 

Intervjuudel oli seitse suuremat teemablokki, milles igaühes omakorda kolm kuni viis 

küsimust. Vajadusel kohendati küsimust vastavaks, kui originaalkujul esitatud küsimusele 

polnud võimalik vastata. 
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Kõik intervjuude toimumisajad ja -kohad lepiti kokku meili teel intervjueeritavale sobival 

ajal. Kõik kohtumised toimusid märtsi lõpus ja aprillis looduskeskustes kohapeal. Ühe 

intervjuu pikkus varieerus 45 minutist pooleteise tunnini.  Küsimustiku ning intervjuu 

küsimused on leitavad lisadest.  

 

Intervjuude analüüsimiselt kasutati juhtumiülest ehk horisontaalset analüüsi. 

Intervjueeritavate vastuseid analüüsiti küsimustepõhiselt seitsmes suuremas teemablokis 

(vt Lisa 1.). Kõik vastused kodeeriti: esmalt loodi ühe intervjueeritava loetud teksti põhjal 

koodid, s.o induktiivne deduktiivne kodeerimine, mille abil kodeeriti kõigi 

intervjueeritavate vastavad tekstilõigud. Andmete analüüs on esitatud nii refereeringute kui 

ka tsiteeringute kaudu [44]. 
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3. TULEMUSED 

 

Selles peatükis on analüüsitud intervjuude tulemusi teemade kaupa vastavalt intervjuu 

viiele alateemale. Küsitletud looduskeskuste intervjueeritud töötajad on märgistatud 

erinevate tähtedega vastavalt keskuse omandivormile: Intervjueeritav A (kolmas sektor) 

ning Intervjueeritav B (esimene sektor). 

 

 

3.1. Looduskeskuste väliskommunikatsioon ja turundamine 

 

Lähtuvalt keskuste erinevatest sihtgruppidest ning teenuste pakkumistest erinevad nii 

keskuste turundusviisid kui ka nende planeeritus. Turundamise all on lisaks otsesele 

teenuste ja toodete tutvustamisele mõeldud ka kogu keskuse väliskommunikatsiooni. 

Vähemal või rohkemal määral on turundamine juhuslik sõltuvalt konkreetsetest 

inimestevahelistest kontaktidest või erinevatest sündmustest. 

 

Suurimaks piiravaks teguriks süstematiseeritud ning laiapõhjalisele planeeritud 

turundamisele ja kogu väljapoole suunatud reklaamile toodi rahaliste vahendite nappust.  

a) Keskused püüavad olla paindlikud ning turundada koostöiselt või platvormidel, kus 

see on võimalikult odav või tasuta: „Kommunikatsiooniks on raha vähe ning 

turundamine on kallis. Oleme püüdnud ära kasutada kõiki võrgustikke, kus on 

turundus tasuta või võimalikult odav. Kasutame enda tegevuste tutvustamiseks 

erinevaid võrgustikke“. 

b) Mõnel looduskeskusel on keeruline maja niisama avatuna hoida, et külastajad käia 

saaksid, mistõttu ei saa ka avalikult keskuse külastamist üksikutele inimestele välja 

reklaamida:  „Meil pole hetkel püsivat kohalolekut keskuses. Kui kõvasti hõigata, et 

tulge keskusesse, aga kedagi pole, siis ei ole asi kooskõlas.“ Keskused, mis on 

kindlatel kellaaegadel avatud, saavad edukamalt endale juhukülastajaid meelitada. 

 

Hoolimata finantsvahendite puudusest, soovivad keskused edaspidi end strateegilisemalt 

ning läbimõeldumalt tutvustada. Seetõttu on mõnes keskuses olemas eraldi alusdokument, 

mis reguleerib väliskommunikatsiooni ja turundamise põhimõtteid, eesmärke ning info 

jagamise võimalusi. Turundusstrateegia on tihedalt seotud keskuse sihtgruppidega selgitab 
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Intervjueeritav A: „Turundusstrateegia on valmimas. Siiani otsest strateegiat polnud, oli 

üldstrateegia. Hakkasime seda tegema sihtgruppide pärast. Sihtgrupid on küll teada, kuid 

oluline on sihtgrupipõhine turundamine läbi mõelda.“ 

 

Kui tegeleda eelkõige haridusasutustega, siis pole avalikule reklaamile tervis keskenduda. 

Koolide juures on oluline hoida pikaajalisi kontakte, et tagada haridusprogrammide 

regulaarne tellimine kindlatelt partneritelt. Erinevaid tavaõppe rikastamise võimalusi on 

palju, mistõttu on konkurents tugev ütleb Intervjueeritav A: „Õpetajad tulevad enamasti 

ise ja küsivad hinnapakkumisi. Aastatega on kujunenud püsikäijad. Lisaks on meil oma 

meililistid ning lisaks teabepäevad õpilastele. Peamiselt tellivad lasteaed ja 1.-9. klass, 

gümnaasiumist käib üksikuid.“ 

 

Korduvalt tähtsustatakse koolidele suunatud hariduslike programmide ning avalikkusele 

suunatud teenuste erinevat lähenemist nende reklaamimisele: „Täiskasvanud tulevad läbi 

sotsiaalmeedia ja avaliku reklaami kaudu. Lisaks on sõprade listid ja projektijuhtide 

võrgustik, mille kaudu inimesed jõuavad.“  Siiski võib nende kahe suurema suuna vahel 

olla otsene seos: „Üldjuhul tellivad seltskonnad. Üksi saab tulla üritustele. Matkade poolt 

peaks eraldi turundama. Samas see laps, kes käib õppeprogrammil saab positiivse 

kogemuse ja on valmis tellima matka.“ 

 

Aastate jooksul kujunevad keskuse juurde iga-aastased programmide tellijad või niisama 

külastajad, kes meeldetuletamist ning lisareklaami ei soovi: „Suur osa 

väliskommunikatsioonist käib olemasolevate tutvuste põhjal. Väliskommunikatsioon pole 

täna piisav, aga olemasoleva ressursiga on võimalik seda hallata. Õnneks on meil palju 

vanu partnereid, kes pidevalt meeldetuletamist ei vaja.“ 

 

Edukalt toimib ühisturundamine erinevatel platvormidel või ühiste sündmuste raames. 

Samuti kasutatakse võimalusel koostööpartnerite ruume, et jagada seal oma infomaterjale. 

Koostöine turundamine on pigem juhuslik kui planeeritud. Kõik keskused mainisid 

Keskkonnahariduse portaali kui head näidet ühisest võimalusest end ja oma tegevusi 

tutvustada.  
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3.2. Looduskeskuste rahastamine ning sellega rahulolu 

 

Käesolevasse uurimistöösse valitud keskuste üheks valimise aluseks oli nende erinev 

rahastusmudel. Kõikide uuritud looduskeskuste eelarve kujuneb üsna erinevatest allikatest 

ning nende proportsioonid varieeruvad omavahel suurel määral.  

 

Peamised looduskeskuste rahastusallikad on projektitoetused, omatulu, kohalike 

omavalitsuste ning riiklikud toetused. Uurimuses on keskus, mille eelarve on täies mahus 

riiklikult toetatud ning teisalt loodusmaja, mis iga-aastastes tegevustes toetusi ei taotle.  

 

Kohalike omavalitsuste ning riiklike toetuste puhul on üheks ohuteguriks kiirelt muutuvad 

poliitikad, mis võivad otseselt ka keskuse rahastamist puudutada: „Kohalike 

omavalitsustega on raske see, et pärast igat valimisi võib rahastus muutuda. Keeruliseks 

teeb olukorra see, et need poliitiliselt nii tugevalt mõjutatud. Näiteks oli meil pikaajaline 

leping, mille uus kohalik omavalitsus lõpetas. See teeb pikaajalise planeerimise 

keeruliseks.“ 

 

Riiklikud sihtfinantseeringud on üldiselt langenud, kunagi olid need suuremad ning 

keskused said muuhulgas rohkem enda arendamisse panustada. Hetkel on näiteks KIKi 

projektifondi omaosaluse protsent suurenenud, mis paneb keskused keerulisse olukorda. 

Hariduslike looduslaagrite osalustasu pole võimalik lõpmatult tõsta ja seega tuleb leida 

muid rahastusallikaid või teatud juhtudel projektitaotlemisest üldse loobuda. 

 

Piiratud rahastus sunnib looduskeskuseid mõtlema välja paindlikke lahendusi, et tulusid 

suurendada ning piiratud vahenditega hakkama saada. Intervjueeritav A kirjeldab: 

„Töötame miinimumprogrammiga. Igalt poolt tõmmatakse koomale. Igal aastal peab 

mõtlema uusi võimalusi, et hakkama saada. Vallad ei soovi väga toetada ja peab pidevat 

tööd tegema, et lisarahastust leida ning iseseisvamalt toime tulla.“ 

 

Vähendatud eelarvelised vahendid ei võimalda pikaajalistesse arengutesse investeerida 

ning piiratud tuludest jagub vaid igapäevase töö korraldamiseks ütleb intervjueeritav B: 

„Igapäevased asjad saab rahastatud, aga mitte keskust arendada. Puudu on sellest, et teha 



25 
 

arendustegevusi. Oma tuludest saab jooksvad kulud katta, aga arendamiseks raha ei 

jätku.“  

 

 

3.3. Looduskeskuste koostööpartnerid ja konkurendid 

 

Koostöö on looduskeskuste eduka toimimise puhul hädavajalik. Seda tehakse eri tasanditel 

ning nii valdkonna kui ka geograafilise asukoha põhiselt. Palju leidub ka rohkem 

spetsialiseerunud võrgustikke, mis koondab ühe piirkonna kindla valdkonna huvilised. 

 

Üldiselt soovitakse teha rohkem koostööd, kuid see eeldab ka lisaaega ning -panust. 

Oluliseks peetakse näost-näkku kohtumisi ning kõikide osapoolte regulaarset panust.  

 

Täpsema koostöövormi osas on erinevaid mõtteid: osa soovib rohkem koostööd mõnes 

konkreetsemas valdkonnas, mõni soovib eraldi katuseorganisatsiooni ning kolmandad 

tahavad leppida kokku ühistes väärtustes. Intervjueeritav A arvab: „Ma ei pea nii oluliseks 

formaalseid raamistikke. Samas kui on võimalik sõnastada põhimõtteid või ühisosa, siis 

see on väga hea. Igasuguseid formaalsed paberid ei inspireeri tegutsema. Ma ei arva, et 

meil katust vaja on, aga põhimõtetes kokku leppida.“ Olemasoleva töövõimekuse juures on 

koostöö osa piisav, kuid vajadus on suurem.  

 

Initsiatiiv koostööks tuleb üldjuhul ühelt osapoolelt, kel on huvi: „Algatus tuleb sellelt, 

kellel on vajadus selle järele. Tuleb sealt, kelle poolt vajadus, näiteks see, kes vajab 

ruume.“ Uued koostööpartnerid tekivad tihtipeale juhuslikult ning omapärase eesmärgiga.  

 

Pigem otsib koostööpartnereid looduskeskus ise, kuna neil on suurem vajadus kasvamiseks 

ning arenemiseks: „Pigem otsib siiski looduskeskus ise, kuna siitpoolt vajadus suurem.“ 

Koostööd saab teha väga erineval moel: üldiselt saab koostööpartnereid jagada nii-öelda 

ametlikeks ning rohujuuretasandil olevateks. Mõlema taseme koostöö on oluline. 

Konkreetne suhtlus näiteks juhendaja ja õpilase vahel on samuti koostöö. See arendab 

erinevaid oskusi ning teadmisi ja aitab looduskeskuse väärtusi edasi kanda.  
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Koos tegutsedes on oluline hoida tasakaalu juhusliku ning planeeritud koostöö vahel: 

„Juhuslikkus koostöös peab säilima. Põhisuunad koostöös võiksid olla paigas ning 

juhusuunad täiendaksid koostöövõrgustikku. Koostöö toimib kõige paremini, kui on 

vastastikune huvi, see tähendab et dokumendist üksi pole kasu, kui seda ei täideta.“ Kõik 

looduskeskused seisavad sarnaste loodussõbralike ja säästvate väärtuse eest ning need on 

suure tõenäosusega vaikimisi kokku lepitud. Pigem on oluline teada, kelle poole, mis 

küsimuses pöörduda ning abi paluda. Eesti looduskaitseorganisatsioonide ja 

looduskeskuste info on pigem lihtsalt kättesaadav.  

 

Edukas ning mitmepoolne koostöö saab asendada keskuse turundamist ning aidata kaasa 

kõikide keskuste arengule. Intervjueeritav A mainib: „Koostöö kaudu on kõige parem 

toimida. Kui oleks veel tugevamaid koostööpartnereid, siis ei peakski turundusega nii palju 

tegelema. Siis oleks regulaarsed tegemised ja inimesed kindlustatud.“ 

 

Konkurentsi osas on uuritud keskused vastakal arvamusel: on neid, kes tunnetavad 

konkurentsi, ning neid, kes toovad välja vaid koostöövõimalusi ja ühist arengut. Üldiselt 

on keskkonnahariduse vallas pigem koostöö ning teiste turismiasutustega nii koostöö kui 

ka konkurents. Intervjueeritav A ütleb: „Avaliku külastuskeskuse poolt on konkurents, see 

tähendab teisi turismiasutusi, näiteks Ahhaa, ERM, kes taotlevad sarnast sihtrühma. Täna 

puudub  teadmine, kuidas otse nendeni jõuda. Valdkonnasiseselt on Tartumaal pigem 

eripalgelised organisatsioonid, mis üksteist täiendavad.“  

 

Konkurendid on peamiselt sihtgrupipõhised. Õppeprogrammide osas konkureerivad 

looduskeskused, kes neid pakuvad. Avalikkusele suunatud tegevuste osas on 

konkurentideks teised turismiasutused. Palju sõltub sellest, kuidas mõelda ja arvata teistest 

sama piirkonna keskustest ja turismiteenuste pakkujatest. Näiteks on mitmel 

looduskeskustel teiste piirkonna turismiettevõttetega konkurentsi asemel toimiv koostöö, 

mis mõlemale osapoolele kasulik. 
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3.4. Looduskeskuste valmisolek omatulu teenimiseks 

 

Käesolevasse uurimusse on valitud erinevate rahastusmudelitega keskusi, mistõttu peab 

omatulu teenimise juures lähtuma konkreetse keskuse põhikirjalistest eesmärkidest ning 

selle võimalustest ja piirangutest.  

a) Riiklikel keskkonnahariduskeskustel on omatulu teenimise kohta palju piiranguid, 

et teisi keskusi mitte ebavõrdsesse olukorda seada. Intervjueeritav B ütleb: „Meie 

keskus on riigiasutus ning seetõttu pole meil lubatud omatulu teenida. Vahest peaks 

need tingimused üle vaatama ning läbi rääkima. Teised ettevõtted näevad meie 

keskust konkurendina ning tunnetavad seetõttu ebavõrdsust.“  

b) Heade omatulu teenimise praktikate jagamine ning keskuse enda müümise ja 

turundamise alusdokumendid aitavad seda suurendada: „Kindlasti on võimekus 

rohkem teenida, seetõttu loome ka oma turundusstrateegia.“ 

 

Kõigil keskustel on omatulu teenimise potentsiaal rohkemal või vähemal määral täitmata. 

Looduskeskuste tasuliste toodete ja teenuste arendamisel nähakse head võimalust lisatulu 

teenimiseks. Intervjueeritav A mainib: „See eeldab ettevalmistust ning võimekust, mida 

paljudel keskustel täna ei ole. Keskused on pigem keskendunud keskkonnaharidusele,  kus 

on rohkem toetusi, mistõttu pole omatulu teenimine esmatähtis.“  

 

Peamiseks keskuste enda poolseks piiranguks on vähene tööjõud. Omatulu suurendamine 

eeldab esialgu lisatööd ning lisainvesteeringuid, mida keskused ei saa tihtipeale endale 

võimaldada. Intervjueeritav A ütleb: „Asi jääb selle taha, et täna töötab keskuses vaid kaks 

inimest – inimjõudlusest jääb puudu. Samuti ei jõua ise süstemaatiliselt turundada nii 

palju, kui tahaks.“  

 

Omatulu teenimist nähakse võimalusena katta ajaperioode, kui õppeprogrammide tellitakse 

vähe või üldse mitte, nendeks on üldiselt suve- ja talveperiood: „Suvel on nii-öelda auk, 

kui koolid puhkavad, mistõttu on keskuses pigem vaikne. Suvel on mitu aastat olnud H2O 

mäng. Püüame külastajatele erinevaid näituseid ja külastuslehti teha. Igal aastal on 

eesmärgiks rohkem külastajaid saada.“ Suvisel perioodil satub juhukülastajaid ning 

lihtsalt uudistajaid keskustesse rohkem, mis loob suurema potentsiaali hooajaliseks 

tuluteenimiseks. Suur osa neist on suurema maksujõuga siseturistid: sõpruskonnad, 
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kollektiivid ja pered. Potentsiaalsete tulevaste turismiteenuste osas on kõikidel küsitletud 

töötajatel erinevad mõtted ja arengusuunad. 

 

 

 

3.5. Looduskeskuste väärtustamine ja väline toetamine 

 

Looduskeskuste väärtustamist uuriti kohaliku omavalitsuse, riiklikul ja rahvusvahelisel 

tasandil. Väärtustamise osas keskenduti eelkõige keskuste koostööle ning välisrahastusele 

eri tasanditel. Keskused võrdlesid nende muutusi ajas. 

 

Keskuste välisrahastamise osas, s.t toetused kohalikult omavalitsuselt, riigil ning 

väljastpoolt, on intervjueeritavad eriarvamusel. Rahulolu toetuste osas võrreldi möödunud 

aastatega, mil rahastus oli suurem ning lihtsamini taotletav. Olulisemad toetusplatvormid 

on riiklik allikas KIK ning rahvusvahelised Euroopa Liidu fondide ja programmide 

toetused. Projektipõhise rahastamise osas toodi välja selle ebastabiilsust ning bürokraatiat, 

mis on töötajatele lisakoormus. 

a) Välisrahastuse osakaalu kõikumine muudab keskused tuleviku suhtes 

ebakindlamaks. Projektifondide rahastamisperioodide ja –tingimuste muutumine 

mõjutab otseselt keskuste eelarvet ütleb Intervjueeritav B: „Eelmisel Euroopa Liidu 

rahastusperioodil toetati palju keskkonnahariduse keskuste ehitamist, inimeste 

koolitamist ja õppevahendeid. Sel perioodil väga ei rahasta.“ Siiski toodi välja, et 

Eesti ja Euroopa Liit teevad omavahel koostööd: riik püüab enda poolt toetada 

tegevusi, mis konkreetsel Euroopa Liidu perioodil toetamisele ei kuulu. 

b) Suur osa keskuste tegevusest on erinevad keskkonnahariduslikud programmid, 

mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Programmidele taotlevad toetust 

koolid, mis otsustavad, milliselt teenusepakkujalt konkreetne programm tellida. 

Seetõttu on looduskeskustel piiratud otsustusõigus enda tegevuse üle, mis 

raskendab ka eelarve planeerimist ja stabiilsust. Intervjueeritav A lisab: „Hetkel 

saavad vaid koolid ja lasteaiad programmidele toetust küsida ning seda on väga 

keeruline prognoosida. Samuti tellivad koolid programme vaid kindlatel aegadel 

õppeaastas, mistõttu on koormus ebaühtlaselt jaotunud.“ 
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Projektipõhised taotlemistingimused on üldjuhul kooskõlas ideedega, millele keskused 

toetust soovivad.  Lisaks on keskuse töötajail hea ülevaade erinevatest toetusvõimalustest 

ja nende üldtingimustest. Intervjueeritav A mainib: „Kui võtta, et projekte pakutakse ja 

luuakse võimalusi teemadega tegeleda, siis kindlasti väärtustatakse.“ 

 

Keskused tunnetavad nii riiklikku kui rahvusvahelist tuge enda tegevustele. Looduse kaitse 

ning keskkonnaharidus on väärtustatud, samuti ka keskused, kes seda edendavad: „Kui 

Keskkonnaministeeriumil tähtsaid külalisi, näiteks Euroopa Liidust ja nad soovivad mõnd 

kaunist kohta näidata, siis tulevad meile.“ 

 

Kitsaskohtadena mainiti vastastikust koostööd nii omavalitsuse kui ka riigi tasandil ning 

oma vajalikkuse tõestamist. Koostöö on vahel pigem ühepoolne ning aeglaselt kulgev. 

Positiivsena toodi esile omavalitsuse iga-aastane toetus, mis annab keskusele kindlustunnet 

ning näitab keskuse vajalikkust.  

 

 

3.6. Looduskeskuste valmisolek välisturistide vastuvõtmiseks 

 

Uuritud looduskeskused on teadlikud üha suurenevast välisturismi osakaalust Eestis. 

Küsitletute vastustest selgus, et fookus on siiski siseturismil ning selle kõrval püütakse 

vastavalt võimalustele välisturistide vastuvõtmisega tegeleda.  

a) Välisturistiga tegelemine eeldab eraldi ettevalmistust nii töötajate kui 

looduskeskuse poolt. Loodusturismi valdkond on kitsas ning eeldab spetsiifilist 

valmisolekut, eriti süvahuviga külastajate puhul. 

b) Ühe piirava tegurina toodi välja keskuste töötajate keeleoskus, v.a arvatud inglise 

keele puhul, mis üha laiemalt levinud. Välisturist soovib pikemate retkede või 

programmide puhul emakeelset suhtlust, mida on tihtipeale keeruline korraldada. 

Intervjueeritav A mainib: „Nõrkuseks on läti keel ja vene keel. Läti grupp on nõus 

kui vene keelest läti keelde tõlkida. Lätlased täna piisavalt inglise keelt ei räägi.“ 

 

Teisalt leidub näide, kus esialgu panustati välisturisti vastuvõtmisse hoolega, kui vähese 

välishuvi ning piiratud rahastuse tõttu pädevus ja valmisolek vähenesid: „Vanasti oligi 

koduleht mitmekeelne: eesti keel põhjalik, teistes keeltes lühemalt. Hetkel pole rahastust 

võõrkeeltele.“ 
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Keskustesse satub juhukülastajaid välismaalt harva ning erandlikult vaid suveperioodil. 

Lihtsam on valmistuda planeeritud väliskülastusteks, mis toimuvad enamasti gruppidena. 

Välisturistid saabuvad peamiselt rahvusvaheliste koostöövõrgustike ja projektide kaudu, 

levib suusõnaline reklaam välismaalaste vahel. Intervjueeritav A sõnab: „Nad jõuavad siia 

väga erinevaid teid pidi. Paljud on teistelt välismaalastelt kuulnud. Alguses käidi pigem 

kevadel, aga nüüd pigem aasta ringi.“ 

 

Looduskeskused tähtsustavad põhjalikke ettevalmistusi ning kogu välisturisti 

kontseptsiooni läbimõtlemist, enne kui oma keskust laiemalt väljapoole Eestit reklaamima 

hakata. 

a) Esialgu on plaanis valmistada ette keskuste infomaterjalid vähemalt 

inglisekeelsetena ning lähtuvalt sihtgruppidest ka teistes võõrkeeltes. 

Intervjueeritav A ütleb: „Võõrkeelseid tutvustavaid tekste on vähe. Üks plaan on 

teha audiogiid majja nii eesti, vene kui ka inglise keeles, mis räägiksid meie maja 

lugu ja tutvustaksid meie väärtusi.“ 

b) Üheks oluliseks osaks ettevalmistusest on luua turundusstrateegia või lihtsam 

plaan, kus muuhulgas mõelda läbi ning eesmärgistada välisturistide osa.  

Kõik küsitletud keskused soovivad tulevikus rohkem välisturistide vastuvõtmiseks 

valmis olla ning selle teemaga eraldi tegeleda.  
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED INTERVJUUDE 

VASTUSTEST 

 

Intervjuude tulemustes on välja toodud intervjueeritavate olulisemad seisukohad, 

arvamused ning ettepanekud. 

  

 

4.1. Intervjuu tulemuste kokkuvõte 

 

Kõik intervjueeritavad olid oma looduskeskuse osas üldjoontes positiivsed: nähti 

kasvupotentsiaali ja arenguvõimalusi tulevikuks ning pigem oldi hetkeolukorraga rahul. 

Olulised võtmesõnad edukaks looduskeskuse toimimiseks on koostöö, järjepidevus, 

sihikindlus, planeeritus ning senisest fokusseeritum turismile suunatud areng. 

 

Keskuste turundamise ja väliskommunikatsiooni tase on üsna erinev. Samuti kasutatakse 

erisuguseid turundus- ja suhtluskanaleid. Enda turundamist püütakse siduda teiste 

valdkonna ning piirkonna platvormidega. Suurimad probleemkohad keskuste turundamise 

juures on selle vähene planeeritus, tööjõu- ning eelarveliste vahendite puudus.  

 

Keskuste turunduskanalitest on enimkasutatud ühismeedia platvormid, aktiivselt 

kasutatakse erinevaid meililiste. Uute kontaktide loomisel on oluline vahetu suhtlus. 

Oluline roll on erinevatel koostöistel võrgustikel, mis üksteist vastastikku tutvustavad. 

Turundus on suunatud keskuste peamistele sihtgruppidele, mis on aja jooksul tekkinud 

ning uutele sihtrühmadele pole oluliselt keskused end turundanud. 

 

Uurimusse on teadlikult valitud erinevate rahastusmudelitega keskused ning seetõttu on 

nende finantsseisundit ja -stabiilsust keeruline võrrelda. Probleeme põhjustab rahastuse 

ebastabiilsus ning osaline rahanappus. Enim on sellest mõjutatud kolmanda sektori 

keskused, kelle toetused muutuvad rohkem. See kõik on keskused muutnud paindlikumaks, 

loovamaks ning ettenägelikumaks.  

 

Tulu tuleb peamiselt kohalikelt omavalitsustelt, riigilt, projektifondidest ning enda toodete 

ja teenuste müügist. Rahulolu rahastusega on viimastel aastatel langenud seoses 
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väiksemate toetustega ning karmimate toetustingimustega. Erinevad sihtfinantseerimise 

võimalused moodustavad uuritud keskuste rahastusest kuni poole.  

 

Koostöö on eduka looduskeskuse tegutsemise jaoks möödapäästmatu. Suur osa 

koostööpartneritest on pikaajalised partnerid samas regioonis või valdkonnas. Koostööhuvi 

tuleb üldjuhul looduskeskuselt endalt, kes soovib konkreetse partneri kaudu areneda.  

 

Lisaks ametlikele koostööpartneritele toimub koostöö konkreetsete inimeste vahel: näiteks 

programmi läbiviija ning kooliõpilase koostöö. Looduskeskused soovivad endale nii 

ametlikke kui ka juhuslikke koostööpartnereid.  

 

Pigem soovitakse senisest suuremat koostööd teha, kuid see jääb enamasti aja- ja 

tööjõupuuduse taha. Täpsema ühise koostöövormi osas on keskused eriarvamustel: mõni 

soovib ühtset katuseorganisatsiooni, teine lihtsalt ühiseid kokkuleppeid koos tegutsemisel. 

Konkurentsi tunnetavad keskused erinevalt. On nii neid, kes konkurentsi ei tunneta kui ka 

neid, kes tajuvad osas valdkondades tihedat konkurentsi. Pigem on konkurents laiemalt 

teiste piirkonna turismiettevõtetega, loodushariduse valdkonnas nähakse 

koostööpartnereid. 

 

Omatulu teenimise osas on keskustel erinevad arusaamad, valmisolek, võimalused ning 

piirangud. Riiklikult rahastatud looduskeskustel on keelatud omatulu teenida, vältimaks 

ebavõrdset konkurentsi. Kolmanda sektori looduskeskustel on omatulu teenimine määrava 

tähtsusega. 

 

Keskused soovivad edaspidi omatulu osakaalu eelarves suurendada. Seepärast koostavad 

mitu keskust täpsemaid alusdokumente enda reklaamimiseks ning oma toodete ja teenuste 

arendamiseks. Omatulu aitab tagada suuremat stabiilsust ning finantsilist vabadust, 

võrreldes projektipõhise rahastusega.  

 

Suurimaks takistuseks omatulu teenimisel on vähene töötajate arv, kogenematus ning 

üldisem vähene valmisolek. Looduskeskused tunnetavad olulisel määral oma tegevuse ja 

olemasolu vajalikkust nii kogukonnale, riigile kui ka laiemale avalikkusele. Kahjuks ei 

peegelda seda riigipoolne sihtfinantseerimise vähenemine. Positiivsena toodi välja 

erinevate projektifondide rohkus ning üsna sobivad taotlemistingimused.  
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Projektifondid toetavad suurel määral looduskeskuste arenguvõimalusi loodushariduse 

valdkonnas. Üldiselt on keskuste töötajad erinevatest toetusvõimalustest teadlikud ning 

kasutavad neid. Kitsaskohtadeks on kehv koostöö looduskeskuste ning omavalitsuste ja 

riigi vahel, samuti enda vajalikkuse tõestamine finantsilises tähenduses. 

 

Välisturistide teenindamiseks teevad keskused üha enam pingutusi. Hetkel on välisturistide 

huvi tagasihoidlik ning leidub üksikuid külastajaid suvehooajal ning etteplaneeritud 

grupikülastusi. Hetkel jõuab keskustesse suur osa väliskülalistest erinevate rahvusvaheliste 

projektide ja koostööpartnerite kaudu.  

 

Kõik keskused soovivad tulevatel aastatel rohkem välisturistidele pühenduda ning teevad 

selleks ka pingutusi. Oluline on keskus välisturistile põhjalikult ette valmistada, enne kui 

keskust suuremalt väljapoole reklaamida.  

 

 

4.2. Autori hinnang ja ettepanekud looduskeskustele 

 

Autor võib olla rahul tänase looduskeskuste võrgustikuga uuritud piirkonnas. Leidub 

erinevat tüüpi keskusi, mis oma tegevustes vähe dubleerivad ning püüavad pigem 

omanäolisi teenuseid kujundada. Positiivne on aktiivne kolmanda sektori keskuste rohkus, 

mis on loodud entusiastlike eestvedajate poolt. 

 

Uuritud looduskeskused on avatud ning kergesti kättesaadavad. Autor tõdeb, et kõikide 

küsitletud keskustega oli lihtne kontakt luua. Kõik küsitletud olid koostööaltid ning nägid 

antud töö vajadust.  

 

Tartumaa piirkonna looduskeskused on kõik eriilmelised, kuigi täidavad suures osas samu 

eesmärke ning kannavad samu väärtusi. Nende tegevused, arengusuunad ning sihtgrupid 

on osalt erinevad. Teenuseid pakutakse erinevate huvidega sihtgruppidele. 

 

Looduskeskustel on ka nende enda hinnangul vähene turundus seotud otseselt töötajate 

vähese arvuga. Edaspidi võiks keskuste väliskommunikatsiooni osas teha rohkem ühiselt 
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keskusteüleselt või koostöös omavalitsusega ning vajadusel palgata ühine turundusjuht. 

Koostöö osas jäid kõlama erinevad arusaamad – siinkohal oleks vajalik koostoimimine 

ühiselt läbi mõelda.   
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KOKKUVÕTE 

 

Loodusturismi turg on Eestis kiirelt kasvamas ning sellest on otseselt mõjutatud ka loodus- 

ja külastuskeskused. Nõudlus erinevatele loodusega seotud teenustele tõuseb. Seetõttu on 

oluline looduskeskustel kiirelt muutuva olukorraga edukalt kaasas käia ning kohaneda 

vastavalt nõudlusele. 

 

Kasvav sise- ja välisturistide hulk suurendab ka looduskeskuste vajalikkust ning suunab 

keskusi ka ise rohkem turismi poolega tegelema. Keskused on valmis pingutama 

turismiteenuste ja -toodete arendamisse. Siiski ei tohi unustada keskkonnaharidust ja -

teadlikkust suurendavaid tegevusi nii õpilastele kui ka laiemalt avalikkusele. 

  

Looduskeskused pingutavad selle nimel, et tulevikus jõuda rohkemate külastajateni, 

pakkudes neile kvaliteetseid teenuseid, mis samas kannavad edasi ka loodushoidlikke 

põhimõtteid. Koostööd tehakse nii regionaalselt kui ka valdkondlikult. Oluline on luua tihe 

ja toimiv võrgustik, et piisavalt teistest eristuda ning võimalusel end ka ühiselt reklaamida 

ja ühiseid turismipakette pakkuda.  

 

Töö raames selgus, et looduskeskused on oma tegevuses paindlikud ning püüavad kasutada 

erinevaid võimalusi oma edukaks, sealhulgas koostöiseks arenguks. Piiranguid seab 

rahaliste toetuste ebastabiilsus ning vähenenud sihtfinantseerimise võimalused riigi 

tasandil. Vähene töötajate arv takistab keskuste pikaajalist arengut ning strateegilisemat 

turundamist ja väliskommunikatsiooni.   
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Lisa 1. Intervjuude küsimused 

 

1. Keskuse turundamine ja väliskommunikatsioon 

a. Kuidas toimub keskuse turundamine? Kui teadlikult te seda täna teete? 

b. Mis on teie keskuse turunduskanalid? 

c. Mille alusel turundamine toimub (nt sihtgrupi-, valdkonna- või 

regioonipõhine)? 

d. Kui innovaatilised on tänased turundustegevused? 

e. Kas tehakse ka koostöist turundamist teiste asutustega (nt ühissündmused)? 

2. Keskuse rahastusallikad, nende proportsioonid ja muutumine 

a. Kuidas liigitate keskusesiseselt selle tulluallikaid? 

b. Mis on erinevate tululiikide proportsioon tulude koguhulgast? 

c. Kas üldeelarvest on eraldatud osa keskuse pikaajaliseks arenguks (nt 

keskuse visuaali või ekspositsiooni arendamine)? 

d. Kui suur on sihtfinantseerimise osakaal ning kui rahul sellega olete? 

3. Koostöö 

a. Kuidas keskuses koostööd defineerite? 

b. Mille alusel peamiselt koostööd teete (sama sihtgrupp, ühised ettevõtmised 

vm)? 

c. Kes on teie peamised koostööpartnerid? 

d. Kas täna on koostööd piisavalt? Kui ei, siis miks ei ole? 

e. Kellelt tuleb enamasti initsiatiiv koostööks? 

f. Kas näete vajadust ühiste kokkulepete või katuseorganisatsiooni järele? 

4. Konkurents 

a. Kui tugevalt konkurentsi tunnetate?  

b. Kes on peamised konkurendid?  

5. Väärtustamine ja väline toetamine 

a. Mil määral olete rahul kohaliku omavalitsuse/riigi/rahvusvaheliste 

toetustega? 

b. Kas kogukond, riik, Euroopa Liit soosivad keskuse tegevust? 

c. Kas tunnete, et teie looduskeskus on väljastpoolt väärtustatud? 

6. Omatulu teenimine 

a. Missugune on keskuse valmisolek ise rohkem oma tulu teenida (nt 

investeerimine)? 
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b. Missuguseid tegevusi planeerite selle suurendamiseks? 

7. Välisturism 

a. Mil määral on keskus täna valmis tegelema välisturistiga? 

b. Milliseid tegevusi planeerite selle arendamiseks ja oma valmisoleku 

suurendamiseks? 

  



43 
 

Lisa 2. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise 

kohta 

 

Mina, Martin Tikk,  

Sünniaeg: 16.03.1997, 

 

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

„Looduskeskuste turismipotentsiaal ja võrgustumine avalikkusele suunatud 

teenuste pakkumises“, 

mille juhendaja on Marika Kose, MSc; kaasjuhendajad Helle Kont, MSc ja Tarmo Pilving, 

MSc 

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, 24.05.2019  

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

 



44 
 

 


