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EESTIKEELNE LÜHIKOKKUVÕTE  
 
 

Uurimistöö eesmärk oli teada saada, mis põhjustab looduses viibijale negatiivseid emotsioone 

ning kuidas see mõjutab tema edasisi valikuid. Lisaks oli eesmärk välja selgitada, kas ja miks 

inimesed loodust pelgavad ning millistes looduskeskkondades soovitakse olla kõige vähem. 

Uurimuses käsitleti ka küsimust, kas meeste ja naiste ning erinevate vanusegruppide vahel on 

olulisi erinevusi, et teada saada, kas nendele sihtrühmadele tuleks läheneda erineval viisil. 

Metoodikana kasutati poolstruktureeritud anonüümset veebipõhist küsitlust, millele vastas 

uuritav sihtgrupp ehk Y-generatsioon. Saadud andmeid analüüsiti kvantitatiivsete meetodite, 

nagu näiteks hii-ruut-testi ja Fisheri testi abil, ning kvalitatiivse meetodina kasutati 

fenomenoloogilist lähenemist.  

Tulemustest selgus, et kartused looduse suhtes ei ole kadunud ning kõige rohkem negatiivseid 

emotsioone (hirm/kartus, vastikus ja ebamugavustunne) tekitavad olukorrad, kui ollakse ära 

eksinud, kohatakse putukaid ning usse ja madusid, ning neid olukordi ka võimaluse korral 

välditakse. Tulemuste analüüsimisel selgus, et Y-generatsioon soovib vaba aega veeta 

looduses, kuid seda ülekaalukalt koos kaaslas(t)ega ja 12–18-aastased eelistavad pigem 

linnakeskkonda.  

Uus põlvkond toob kaasa omad eelistused ja tarbimiskultuuri, seega peaksime suunama oma 

tähelepanu noortele, sest nemad on meie looduse, turismi ja loodusturismi järgmised tarbijad. 

Siiski tuleks noortele õppekavasid ja ekskursioone koostades arvestada kõikide eelistustega ja 

tõsta esile looduse positiivseid hüvesid ning tegema seal viibimise mugavaks ja huvitavaks. 

Peame suutma ennetada arvamusi, mida väljendas üks Y-generatsiooni esindaja: 

„Vabatahtlikult ma metsa ei läheks.“ 

  



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to find out what evokes negative emotions in nature for the 

Generation Y, how it affects their future choices and natural environments preference. The 

study also examines whether there are significant differences in arising emotions between 

men and women and different age groups. This topic has not been researched thoroughly and 

it is important to the tourism operators, forest managers and educators, because it helps to 

understand what causes fears and discomfort in nature to the Generation Y.  

Methodology used in this study was web-based semi-structured questionnaire. The obtained 

data was analysed using different statistical methods such as frequency, chi-square test and 

Fisher's test and qualitative methods such as phenomenological approach.  

The survey responses by Generation Y indicated that the fears of nature have not been lost, 

negative emotions (fear, disgust and discomfort) occur the most in situations when people are 

lost, encountering with insects, worms and snakes. However, it turned out that those previous 

negative experiences are not the reason for avoiding nature. The findings from the research 

showed that Generation Y wants to spend their free time in nature with a companion, but 

being alone does not cause negative emotions. Results showed that 12-18 year olds would 

rather prefer the urban environment. Visibility of the area has to be good, because it creates 

the risk of getting lost which according to the results evokes fear, in addition, it was 

confirmed that darkness causes negative emotions in nature. Lack of modern conveniences 

(washing facilities, toilets, coverage, Internet) causes discomfort and their absence raises 

negative emotions. Women's emotions are stronger and they experience more negative 

feelings, but the prevention of the situations is the same as for men.  

We should focus on Generation Y, because they are our nature, tourism and nature tourism 

(next) consumers. The present study findings suggest nature’s benefits and advantages should 

be highlighted and making the stay comfortable and interesting.  
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SISSEJUHATUS 

 

Looduses viibimine ei pruugi olla alati meeldiv kogemus ning negatiivsed emotsioonid 

panevad inimese ebamugavustsooni. Põhjuseid võib olla erinevaid: halvad ilmastikuolud, 

pimedus, turvatunde puudumine, eksimise oht ja muud faktorid. On tehtud mitmeid uuringuid 

ja ülevaateid looduse positiivse ning taastava mõju kohta, kuid väga vähe inimestes 

vastupidiseid tundeid tekitavate reaktsioonide kohta. Millised psühholoogilised reaktsioonid 

inimestel looduses tekivad ning kas ja miks looduskeskkonda välditakse, seda ei ole Eestis 

uuritud. Maailmatasandil uurimused käesolevas valdkonnas vaatlevad pigem kitsamalt teatud 

faktoreid või sihtgruppe. 

Y-generatsioon on „uus põlvkond“ ehk infoajastul sündinud, kellel on suur 

eneseteostusvajadus ja kes eelistavad pigem linnakeskkonda (Huang, Petrick 2010). 

Pendergast (2010: 6) on öelnud mõtlemapanevalt, et „Y-generatsioon on põlvkond, kes saab 

rohkem eetriaega (TV, arvuti) kui värsket õhku“.  

Käsitletav teema ja uurimus on olulised turismikorraldajatele, metsamajandajatele ja 

haridustöötajatele mõistmaks, mis põhjustab looduses viibijale ebamugavustundeid, kuidas 

see mõjutab tema valikuid ning milliseid meetmeid saaks võtta olukorra parendamiseks. 

Uurimistöö tulemusi on võimalik laiendada ka rahvusvaheliselt, kuna teema ei ole koha- ega 

situatsioonipõhine, vaid uurib laiemalt inimeste emotsioone. Uurimus panustab nii 

loodusturismi, psühholoogia kui ka maastikuplaneerimise teadusvaldkonda. 

Uurimuse eesmärkideks on teada saada, kuidas reageerib Y-generatsioon looduse ilmingutele 

ja kuidas see tema edasisi otsuseid mõjutab, ning välja pakkuda, milliste meetmete abil saaks 

olukorda parendada. Töö eesmärk on välja selgitada, kas ja miks inimesed loodust pelgavad 

ning millistes looduskeskkondades soovitakse olla kõige vähem. Teema valikul sai määravaks 

selle valdkonna vähene uuritus ning teadmine, et on oluline uurida inimeste valikuid 

psühholoogilisel tasandil, saamaks teada nende valikute põhjuseid. 

Autor soovib tänada kõiki, kes magistritöö valmimisele kaasa aitasid. Eriline tänu kuulub 

juhendaja Tiiu Kullile professionaalsete nõuannete ning toetamise eest. Lisaks soovitakse 

tänada kõiki uurimistöö küsitluses osalejaid. Autor tänab ka oma perekonda igakülgse toetuse 

ja kannatlikkuse eest. 



6 
 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

Uuringuid ja ülevaateid looduse positiivse ning taastava mõju kohta on tehtud mitmeid ning 

teaduskirjanduses ka kajastatud. Loodus on stressimaandaja, energia kogumise koht ja 

füüsiliste tegevuste parim paik. Ka erinevates Eesti programmides (nt RMK kampaania 

„Loodusega koos“, Liikumisaasta 2014 kampaania „Terve Eesti eest!“) keskendutakse 

looduse positiivsetele mõjudele, kuid väga vähe on analüüsitud inimestes vastupidiseid 

tundeid tekitavat.  

Teaduskirjanduse otsingutulemuste põhjal võib väita, et Eestis ei ole uuritud, millised 

negatiivsed emotsioonid inimestel looduses tekivad. Maailmatasandil uurimused käsitletavas 

valdkonnas keskenduvad pigem konkreetsetele metsatüüpidele või kitsamatele sihtgruppidele. 

Alates 70ndatest on Ameerika teadlased R. Kaplan ja S. Kaplan uurinud, kuidas on loodus 

kasulik ja milliseid positiivseid mõjusid looduskeskkond omab, ning paljud tänapäeva uurijad 

lähtuvad nende uuringutest (Clay 2001). 

Inimeste kontakti loodusega ei saa nüüdisaja urbaniseerunud ühiskonnas pidada enam 

iseenesestmõistetavaks. Inimene peab loodusesse minemiseks investeerima aega ja ressurssi. 

Kartused looduse suhtes ei ole kadunud ja need väljenduvad eriti metsikus looduses olles 

(Koole, van den Berg 2005). 

R. Kaplan ja S. Kaplan (2002) on tõdenud, et nende aastakümnetepikkuse uurimiskogemuse 

juures on keskkonnaeelistused olnud sõltumata kultuurist, rahvusest ja soost sarnased. 

Erandiks on aga noorukid (ingl adolescents), kelle arvamus erineb palju teiste omadest. Y-

generatsiooni teemat on maailmatasemel uuritud ka turismivaldkonna erinevate aspektide 

kaudu (Benckendorff et al 2010).  

 

1.1. Y-generatsioon 
 

Juba aastal 1952 kirjutas Mannheim generatsioonide teooriast ning selle teema kohta on läbi 

aegade olnud erinevaid teooriaid ja mõisteid, kuid ühte konkreetset n-ö õiget põlvkondade 

teooriat ei ole (Mannheim 1952, Pendergast 2010 kaudu). Põlvkondade teooria vaatleb 
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dünaamiliselt pigem inimeste rühma kui indiviidi üksikuna. Nimetatud teooria põhilised 

lähtekohad on põlvkondade paiknemine (teatud sünniaastatel sündinud inimesed), põlvkond 

kui tõelisus (kuidas reageerib põlvkond sotsiaalsel tasemel muutustele) ja põlvkonna üksused 

(põlvkonna sees olevad jagunemised). Põlvkonnad on saanud nimetused rahvastikuteadlaste, 

meedia, popkultuuri ja põlvkonna inimeste endi järgi. Üks miinuseid põlvkondade 

vaatenurgast järelduste tegemisel on see, et ei ole ühtset kokkulepet, mis aastal sündinud eri 

põlvkondadesse kuuluvad, kuid on teada ligikaudne vahemik. Y-generatsiooniks peetakse 

aastail 1982–2002 sündinuid (tabel 1) (Pendergast 2010). 

Tabel 1. Kokkuvõte elavatest generatsioonidest. Allikas: Pendergast (2010), autori 

tõlge ja arvutused. 

Sünniaastad Generatsiooni nimi Vanusevahemik aastal 2015 
 

1901–1924 G.I. 91+ 
1925–1942 Vaikiv 73–90 

1943–1960 Beebibuumerid 55–72 

1961–1981 Generatsioon X 34–54 

1982–2002 Generatsioon Y 13–33 

2003- Generatsioon Z 12aastased või nooremad 

 

Y-generatsioon on kõige haritum põlvkond ning on palju mõjutatud sõpradest ja eakaaslastest. 

Tänapäeva noored erinevad teiste põlvkondade noortest drastiliselt, kuna see on esimene 

põlvkond, kes on sündinud infoajastusse. Pendergasti sõnul (2010) veedab Y-generatsioon 

rohkem aega elektrooniliste vahenditega (TV, arvuti, muu meedia) kui looduses värske õhu 

käes. Nad on virtuaalmaailmas lõbu, mitte tarviduse pärast, nagu seda on olnud eelnevad 

põlvkonnad. 

Iga generatsioon toob uued oskused, väärtushinnangud, uskumused, huvid, eelistused ja uue 

tarbimiskultuuri, mis mõjutab ka teisi generatsioone (Pendergast 2010). Eelnevate 

generatsioonidega võrreldes on välja tulnud, et Y-generatsioon eelistab suuri linnu ning nende 

jaoks on ilm vaba aja veetmisel oluline faktor (Huang, Petrick 2010). 

Täiskasvanueas käivad inimesed looduses teadlikumalt ning on enamasti selle otsuse ise 

teinud. Y-generatsiooni hulgas on hetkel ka kooliealisi, kes osalevad kõik näiteks 

kooliekskursioonidel või veedavad perega aega looduses, kuid nemad ei ole tihti seda otsust 

ise vastu võtnud. Just alaealiste seas uuringut tehes saab läbilõike erinevate eelistuste ja 
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valikutega inimestest ning on võimalus mõjutada nende valikuid, mida nad teevad tulevikus 

täiskasvanud indiviididena (Bixler 1994). 

 

1.2. Negatiivsed emotsioonid looduses 
 

„Emotsioon on subjektiivne tundeelamuslik reageering sise- või välisärritajatele“ (Bachmann, 

Maruste 2008: 268). Emotsioon on konkreetse alguse ja lõpuga protsess, mille tekitab teatud 

sündmus, teadmatus, hinnang, mis võib puudutada meie vajadusi või väärtusi. Emotsiooni 

tekitab subjektiivne hinnang, millele on antud isiklik tähendus. Negatiivseid tundmusi on 

inimestes rohkem kui positiivseid, sest emotsioonide esmane roll on signaali andev, meeldiv–

ebameeldiv, ohutu–ohtlik skaalal. Emotsioonid on signaalid, mis võimaldavad korduvate 

situatsioonide esinedes nendega paremini toime tulla, isikul ette valmistuda, aegsasti 

kohaneda. Need on seotud aistingutega, esemete omaduste tunnetamisega; teatud värvid, 

lõhnad, hääled, vormid ja tegevused on meeldivad, teised ebameeldivad. Üks ja sama 

emotsioon (hirm, rõõm, mure jne) võib olenevalt kontekstist ja inimesest mõjuda kas 

pidurdavalt või hoopis edasiiiva jõuna (Bachmann, Maruste 2008). 

Mõistmaks ja hindamaks negatiivseid reaktsioone peab meil olema põhimõtteline arusaam 

hirmu ja keskkonna tajumisest. Keskkonnapsühholoogid on andnud arusaamise, miks mõned 

keskkonnad on võrreldes teistega eelistatud, ning kliinilised psühholoogid on käsitlenud 

hirmude ja foobiate arengut, sisu ja tagajärgi (Bixler 1994).  

Kui mingit keskkonda välditakse, siis välditakse ka seal toimuvat tegevust, kuid mitte 

tegevuse enda pärast. Kaardistamaks negatiivseid reaktsioone looduslike keskkondade suhtes 

on uurijad teinud (Bixler, Floyd 1997) alljärgnevad jaotused kolme faktori põhjal: tajutav 

hirm looduses, vastikuse tundlikkus ja ebamugavustsooni sattumine / soov nüüdisaegsete 

mugavuste järele. Käesolevas uurimistöös kasutatakse eelmainitud jaotust, et analüüsida 

uuritava valdkonna kirjandust. 
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1.2.1. Hirmud looduses 

 

Inimesed lähevad loodusesse erinevatel põhjustel ning neist üheks silmapaistvamaks on 

stressi maandamine ja sõprade või lähisugulasega aja veetmine (Staats, Hartig 2004). 

Kirjanduses räägitakse looduse ja inimeste hirmude korral konkreetsete objektide ja 

situatsioonide kartusest. Hirm on fundamentaalne emotsioon, mida kogevad kõik inimesed; 

see on emotsioon, mis tekib tavaliselt välimiselt äratuntavate situatsioonide või objektide 

suhtes, mis kujutavad peatselt saabuvat ohtu. Reaktsioonid võivad olla psühholoogilised, 

käitumuslikud, kognitiivsed (nt äraeksimise oht põhjustab suurte metsade vältimise) (Bixler, 

Floyd 1997). Rakenduspsühholoogid on uurinud, kuidas mõjutab hirmude ja käitumismallide 

jäljendamine vaba aja veetmise kogemust. Eristada saab üleüldist tajutud turvatunde 

puudumist ja mingi konkreetse faktori suhtes kogetud hirmu (Coble et al 2003). 

Palju ei teata negatiivsete emotsioonide kohta sellepärast, et üldjuhul valivad inimesed endale 

ise vaba aja veetmise koha ja aja. Need, kellele ei meeldi teatud keskkond, ka ei külasta seda, 

ning seega on nende emotsioone keeruline kaardistada. Valiidsuse seisukohalt tuleks uurida 

kõigilt antud teema kohta, ka nendelt, kes eelistavad pigem sisetingimusi või linnaümbrust. 

Noortele kooliprogramme või ekskursioone koostades tuleks arvestada kõikide eelistustega ja 

tõsta esile looduse positiivseid hüvesid nende jaoks, kes looduskeskkonda pigem ei eelista 

(Bixler, Floyd 1997). 

Inimeste emotsioonid looduse kohta tulevad esile pigem looduses viibides ja reaalselt 

vastavas olukorras olles (Koole, van den Berg 2005). Osal inimestel tekivad hirmud aga 

eelneva info põhjal (sõpruskond, pere, meedia, kool jne) ning järeldusi tehakse selle alusel, 

olemata ise seda situatsiooni kogenud. Lisaks on erinevaid uuringuid, mis tõestavad, et 

filmide, interneti ning teiste meediakanalite kaudu saadud info on suure osakaaluga hirmude 

tekkimisel (Bixler, Floyd 1997; Milligan, Bingley 2007). 

Hirm ja eelistused on seotud sotsiaalse ja füüsilise hirmu tajumisega, mitte füüsilise hirmuga. 

Füüsilised väljakutsed on näiteks raske rada, jõe ületamine või muu selline, mis võib tekitada 

vigastuse ja äratada ohutunde, kuid mitte hirmu, sest need pole eluohtlikud (Andrews, 

Gatersleben 2010; Gatersleben, Andrews 2013). Hirm on seotud meie kogemustega, näiteks 

suhe metsa sõltub eelnevatest kogemustest, meie isiklikust suhtest metsa ja meie ootustest 

ning igapäevatingimustest. Skåri (2010) uuringutest selgus, et inimesed, kes mingit teatud 
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keskkonda olid kartnud (näiteks metsa), läksid sinna teist korda tagasi. Just naised võtsid 

vastu otsuse, et hirm ei sega neid nautimast, ja nad läksid uuesti samasse metsa. Seega ei ole 

need emotsioonid inimesepõhised, vaid võivad samas keskkonnas muutuda vastavalt kogetule 

ka negatiivsetest emotsioonidest positiivseteks, kuna emotsioonid on situatsiooni- ja 

kontekstipõhised. Olles aina vähem kokkupuutes metsa, loodusega, jäävad ka meie 

kogemused harvemateks. 

Senised uuringud negatiivsete emotsioonide kohta on pigem konkreetsete üksikobjektide 

suhtes, nt maod ja ohtlikud loomad, ning need on tehtud testkeskkonnas. Van den Bergi 

uurimisrühm palus kirjeldada kartusttekitavaid emotsioone looduses ning 59%-l vastanutest 

olid need seotud metsa või veekoguga. Hollandis, mis on turvaline ja pigem vähese loodusega 

piirkond, tõid kõik vastanud vähemalt ühe näite mingi negatiivse vahejuhtumi kohta. Samas ei 

ole hirm pimeduse ja võõra keskkonna ees ainult looduses, vaid laiemalt ka teistes 

keskkondades (van den Berg, ter Heijne 2005).  

Ohtu tekitavad erinevad faktorid, nagu ilm, loomad, pimedus, üleüldine hirm metsa ees, 

eluslooduse kartus, putukate ja ämblike kartus, vastikus mustuse/pori jms vastu (Bixler 1994; 

Bixler, Floyd 1997; van den Berg, ter Heijne 2005). Norras uuriti metsas kogetud emotsioone 

ja tulemused näitasid, et metsa kirjeldati sõnadega kole, mädanev, sünge, soostunud, räpane, 

vilets ja rõõmutu. Inimesi häiris pimedus ning langenud ja mädanenud puud (Skår 2010). Tihe 

mets, kitsad rajad, suured puud, mis varjavad päikesevalguse, oksad, mahalangenud lehed ja 

mustus on negatiivsete emotsioonide põhjustajaks (Milligan, Bingley 2007). Kooliõpilaste 

seas tehtud uuringust selgus, et levinumaid negatiivseid emotsioone tekitasid maod, putukad, 

võõrliigid-loomad, taimed, samuti äraeksimise oht. Olles vähe looduses viibinud, võib nende 

jaoks olla seal liiga palju uusi lõhnu, hääli ja situatsioone, isegi siis, kui reaalset nähtavat ohtu 

ei ole näha. Hirm ja pinge muudavad looduse nautimise ning ka teadmiste omandamise 

keeruliseks (Bixler 1994).  

Bixleri tehtud uuringust selgus, et linnalapsed on kartnud kedagi, keda nad on telekast näinud 

(nt lõvisid jms) ja keda tegelikult selles piirkonnas ei ole võimalik kohata. Üllatavad olid 

tulemused seepoolest, et väga tihti mainiti looduses olles sõnu must, vastik, haiglaslik. 

Mitteüllatuslikult oli kõige sagedamini esinev hirm madude (87%) ja putukate (79%) ees. 

Äraeksimise ohu hirm oli 56%-l vastanutel, kuigi tegelikult küsitleti neilt, kes olid looduses 

koos giidiga/õpetajaga. Sellest võib järeldada, et metsas orienteerumine on linnamaastikul 

kulgemisest nii erinev, et see hirmutab juba eos. Lisaks oli rajaga seotud kartuseid (31%), 
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ilma ebameeldivus (29%), erinevad hääled (19%), pimeduse / öö kartus (31%). 80ndatel 

tehtud uuringutest tuli välja, et 2/3ndikul kooliõpilastes tekkis kartus kohata elusloodust või 

taimi ning 20% oleks ekskursiooni pigem vältinud (Bixler 1994).  

Oluline faktor looduskeskkonna hindamise juures on see, kas inimene kujutab ennast ette seal 

üksi olles või koos kaaslasega, kuna tihti saavutatakse pinge maandamine just tänu 

kaaslastele, mitte vastavas keskkonnas olemisele. Turvatunde puudumine võib tekkida 

rasketel või ohtlikel teelõikudel või orienteerimisoskuste puudumise tõttu. Sellistel juhtudel 

annab kaaslastega viibimine turvatunde. Samas on leitud, et kui turvalisus on tagatud, siis 

lõõgastutakse pigem üksi (Staats, Hartig 2004). Sageli otsivad inimesed looduslikke kohti, 

kus on vähe inimesi, kuid külastavad seda harva üksi (Hammitt 1982, Staats, Hartig 2004 

kaudu). Üksi looduses matkajatel on täheldatud viit erinevat hirmu tüüpi: oht saada vigastatud 

teise inimese poolt, hirm õnnetuse / raske vigastuse ees (nt kivi kukub, raske rada, vigastus 

jms), eksimise oht (puudulik kaardilugemisoskus, looduse tundmine), hirm eluslooduse ees 

ning oht, et autost varastatakse asju. Sõltuvalt eelnevatest faktoritest võib üksi matkamise 

positiivne elamus väheneda või suureneda (Coble et al 2003). Osa matkajatest jätab isegi 

matka pooleli, kui tema kaaslane selle katkestab, ja seda mitte kaaslase vajaduse tõttu, vaid 

hirmust üksijäämise ees (Boulware 2004). 

Uuringutes tuuakse pea alati välja ka sooline erinevus ja enamikul juhtudel on hüpoteesiks 

püstitatud, et naised kardavad rohkem kui mehed. Samas tuleks arvesse võtta seda, et mehed 

ei näita oma emotsioone nii palju välja, kuna see on sotsiaalselt mitteaktsepteeritav. Soolise 

erinevuse puhul on uuritud pigem naiste hirme üksi matkamise ees, ning on selgunud, et 

naised pigem tunnevad ebakindlust ja võimalikku hirmu ning väldivad üksi matkamist (Coble 

et al 2003). Eriti kriitiliseks muutub olukord pimedas, kus naised eelistavad kõige vähem olla 

(Petherick 2000/2001; Skår 2010). Uurimuses, kus küsitleti üksi matkavaid mehi ja naisi, 

selgus, et mõlemail on vähemalt üks kartus üksi matkamise ees. Ka väga kogenud matkajad 

valivad, millal matkavad, kus matkavad (milline rada, kas märgistatud või mitte), kuidas 

liiklevad (üle jõe, rabas, üksi) ja isegi – kas matkavad. Soolise erinevuse puhul võib välja tuua 

fakti, et naised planeerivad nii rada kui ka kohta hoolikamalt ette, et matka ajal tuleks vähem 

ootamatusi (Coble et al 2003). Naised väljendasid rohkem ärevust ja pinget kui mehed ning 

neid häirisid enim pimedus, hulkuvad koerad, ämblikud, rästikud ja teised inimesed (Skår 

2010). Samas naised, kellele meeldib looduses olla, saavad enesekehtestamise võimaluse ning 

probleemide lahendamise kaudu omandada uusi oskusi, mille tõttu tõuseb nende eneseusk ja -

hinnang (Pohl et al 2000). Kui vaadelda siinses uurimistöös käsitletud uurimusi, siis on neid, 
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kus on tõestatud soolisi erinevusi (Pohl et al 2000; Petherick 2000/2001; Boulware 2004; 

Skår 2010), ning ka neid, kus ei ole erinevusi tõestatud (Regan, Horn 2005; van den Berg, ter 

Heijne 2005; Olatunij 2009).  

On tõestatud seos hirmu ja vältimise vahel, see tähendab seda, et (tajutava) hirmu tõttu 

välditakse konkreetset keskkonda. Vältimine on üks toimetulekumehhanismidest hirmuga 

kokkupuutumisel. Pethericku (2000/2001) uurimuses selgus et rriti esineb seda 67,6%-l 

naistel vastupidiselt meestele, kellest ainult 6,41% väldiksid hirmu pärast teatud keskkonda. 

On selgelt näha, et pimedas tuntakse ennast rohkem ohustatuna kui päevavalges. Hirm 

pimeduse ees võib olla mitmetel põhjustel, näiteks füüsiline takistus, nägemisulatuse piiratus, 

värvide nõrk kontrast; inimene võib teha varjudest valesid järeldusi – kui tuul puhub, tekivad 

puuokstest varjude liikumised ja seetõttu võib ta tunda ennast ohustatuna. Seepärast võivad 

nad vältida ka öösiti liikumist (Nikunen 2013). 

Hirme saab vähendada kahel viisil: maastikke saab planeerida nii, et need ei tekitaks 

inimestes hirmutunnet (nt valgustus Petherick 2000/2001) ja minimeerides psühholoogilisi 

piiranguid, nagu stress ja ärevus (Skår 2010). Samas nende ohtudega silmitsi seistes ja neid 

hirme ületades või nendega hakkama saades tekivad positiivsed emotsioonid ning liigutakse 

edasi uue energiaga. Seega võivad neid hirme kohates tekkida hoopis positiivsed emotsioonid. 

Hirmutavad situatsioonid aitavad inimestel loodust mõista, õppida, neid selle keskkonnaga 

isegi rohkem siduda (van den Berg, ter Heijne 2005). 

Milliseid maastikke konkreetselt eelistatakse või välditakse, käsitletakse uurimistöö 

peatükis 1.3 „Eelistatud keskkonnad“.  

 

1.2.2. Vastikuse tundlikkus 

 

Esmakordselt mainis vastikuse mõistet Darwin (1972: 253), kes ütles: „vastikus on midagi, 

mis on vastumeelne, peamiselt seotud maitsmismeelega, reaalselt tajutud või elavalt 

ettekujutatud; ja midagi, mis põhjustab sarnaseid tundeid lõhnataju, kompimismeele ja isegi 

nägemismeele kaudu.“ Tänapäeval on vastikuse mõiste laienenud ning see hõlmab 

mitmemõõtmelist emotsiooni, mis tuletab meile meelde meie päritolu ning mõjutab meie 

moraalsust ja sotsiaalset korda (Olatunij 2009). Kui hirm tekitab looduses olevate objektide 

suhtes ärevust, siis vastikus on emotsionaalne ebameeldivus, mis tekib kombatava, maitsmis- 
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või nägemismeelt puudutava konkreetse ebameeldiva stiimuli abil. Näiteks tekitab vastikust 

kontaktid nahaga, putukahammustused, sügelemine ja taimed (Bixler, Floyd 1997). 

On leitud, et need, kellel on kõrgem vastikuse tase ja kitsam mugavustsoon, need veedaksid 

pigem aega siseruumides. Võib eeldada, et soov mugavuste järele ja vastikuse tundlikkus 

omavad suuremat kaalu kui näiteks madude või ämblike kartus (Bixler, Floyd 1997). 

Ühele testgrupile näidati mingi loomaga seoses negatiivseid asju, nagu ekskremente, muda, 

putukaid ja muud sarnast, ning teisele testgrupile sama looma kohta neutraalseid asju, nagu 

näiteks puuvilju ja puhast vett. Testgrupis osalenud olid lapsed ning esimeses grupis olnud 

hakkasid seda looma rohkem kartma ja neil tekkis ka rohkem negatiivseid emotsioone. Teise 

grupi lastes aga hirm sama looma vastu vähenes ning seda oli mõõtmistulemuste abil selgelt 

näha. Seega kinnitasid tulemused, et vastikusel on hirmu soodustamisel suur osakaal (Muris et 

al 2012). 

 

1.2.3. Ebamugavustsoon 

 

Üks võimalikke põhjendusi vähese huvi looduses olemise vastu on see, et võõras keskkonnas 

ei suudeta ennast tunda mugavalt ja kindlalt (Bixler 1994). Igal inimesel on erinev talutavuse 

piir temperatuuri, lõhnade, müra, niiskuse ja muu tajutava suhtes. Kohanemise tase sõltub 

kogemustest, tujust, geenidest ja psühholoogilisest hetkeseisundist. Inimestele, kes viibivad 

enim oma ajast nüüdisaegsete mugavustega keskkonnas, võib olla just eriti keeruline 

looduses, kus neid mugavusi ei ole. Esineb erinevaid põhjuseid, miks inimesed pole loodusest 

huvitatud või on selle suhtes kartlikud. Mida aeg edasi, seda rohkem meie mugavustsoon 

kitseneb, kuna mugavusi tuleb juurde (Bixler, Floyd 1997).  

Tänapäeva maailmas on sisetegevused pigem rutiiniks saanud ning sellest väljumine on juba 

omaette eeldus ebamugavustsooni sattumisele. Tööpäeva raames on võimalik välja minna 

kasvõi korraks lõunaajal, kuid nagu uuringutest (Hitchings 2013) on selgunud, siis välditakse 

just seda sel põhjusel, et see on ebamugav.  

Metsikut loodust seostatakse ka kontrollimatusega (Koole, van den Berg 2005). Noorukid 

eelistavad pigem teatud tüüpi väljaarendatud kohti kui looduskeskkonda, kuna neil on kontroll 

ümbritseva üle, mida neil looduskeskkonnas ei ole. Noored küll viibivad looduses, näiteks 
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BMX-jalgrattaga sõites, kuid nad otseselt ei naudi loodust, vaid see on lihtsalt hea ala, kus 

oma harrastust sooritada (King, Church 2013). Bixleri (1994) uuringust selgus, et looduses 

olles tundis 35% õpilastest puudust oma mugavustsoonist, kuna temperatuur oli 

harjumuspärasest erinev või olid nad väsinud, janused või puudusid hügieenimugavused. 

USAs tehtud uuringud näitavad, et rahvusparkide külastajate arvu vähenemine aastakümnete 

jooksul võib olla seotud uute vaba aja veetmise võimaluste tulekuga, nagu nt videomängud, 

filmide vaatamine kodus, internet jms elektrooniline. Noorte jaoks on videomängude 

mängimine populaarsem kui rahvuspargi külastamine. Inimeste looduses viibimise eelistus on 

asendumas inimeste huviga istuvate tegevuste vastu, mis on seotud elektroonilise meediaga 

(Pergams, Zaradic 2006). Ebamugavustsooni satutakse igapäevamugavuste puudumise tõttu 

ning inimestel on erinevad kogemused ja ootused, seega ei ole võimalik ebamugavustsooni 

laiendada üleselt, vaid inimesepõhiselt.  

 

1.3. Eelistatud keskkonnad 
 

Keskkonnaeelistusest rääkides oleme eeldatavasti mõjutatud lapsepõlvekeskkonnast, kus me 

üles kasvasime, elukohast, hobidest, tööst ja paljudest teistest faktoritest (Regan, Horn 2005). 

Maastiku hindamine on kognitiivne protsess, mis tähendab, et eelnevad kogemused, tuleviku 

ootused ja sotsiaalkultuurilised tingimused on korrelatsioonis. Inimene saab info maastikult ja 

annab sellele tähenduse, seega tuleks küsida, miks seda tehakse just sel viisil, mitte kuidas 

(Lückmann et al 2011). Norras tehtud uuringu tulemused näitasid, et eri inimesed väljendasid 

sama keskkonna suhtes nii hirmu, tugevaid negatiivseid emotsioone, kuid samas osa neist ka 

meeldivust (Skår 2010). 

Kinnistes ruumides (nt kinnised kontorid, haiglad) kasutatakse seintel loodusemotiividega 

pilte, kuna roheline maastik pakub stressileevendust ja lõõgastust. Trenni tehakse rohkem 

looduses kui sama spordiala siseruumides harrastades (Hitchings 2013). Samas on inimesi, 

kes elavad parkide lähedal, kuid nad ei kasuta neid (Bixler, Floyd 1997). Looduskeskkond ei 

pruugi olla alati pingeid maandav ning lõõgastav ja turgutav, kuigi see peaks pakkuma 

sotsiaalset lohutust ja aja mahavõtmise võimalust.  

Herzogi ja Kutzli (2002) uuringute tulemused tõestasid, et hirmu ja eelistuse suhe oli 

võrreldav. Ligipääsetavus, nii visuaalne kui ka füüsiline, omab suurt tähtsust eelistusel ja 
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ohule reageerimisel. (Tajutud) oht on olulisem kui eelistused, sest eelistust saab edasi lükata, 

kuid ohuga tuleb tegeleda, sest see võib mõjutada ka ellujäämist (Herzog, Bryce 2007). 

Uuringutest on selgunud, et inimestele meeldivad need kohad, mis on paremini läbitavad. 

Läbitavust hinnatakse kolme faktori abil: raja olemasolu, geograafilise info olemasolu, 

takistuste olemasolu. Taimestiku tihedus ja struktuur ning isendite mitmekesisus võiks olla 

oluliseks faktoriks looduskeskkonna valimisel, kuid uuringute käigus selgus, et need olid 

vähem prioriteetsed kui ligipääsetavus (Staats et al 1997). Ligipääsetavamad ja 

laiaulatuslikuma vaateväljaga keskkonnad ning väheste varjumiskohtadega ehk vähem 

tähelepanu vajavad keskkonnad on rohkem lõõgastavamad (Gatersleben, Andrews 2013). 

Keskkonnad, kus on suurem varjumise võimalus, madal ligipääsetavus või halb väljavaade, 

on hirmutavad ja ohtlikud (Petherick 2000/2001; Andrews, Gatersleben 2010; Gatersleben, 

Andrews 2013). Põlisloodusega maastikke peetakse kinnisemaks kui kultuurmaastikke ja 

seetõttu vähem turvaliseks/tuttavaks (Koole, van den Berg 2005).  

Orientiiri puudumine ja liikumisraskus tekitavad negatiivseid emotsioone, mis on eelduseks 

tajutud ohule. Nähtavus on väga oluline faktor (radadeta) metsamaastikul, sest halb nähtavus 

võib tekitada meeltesegaduse või suunataju kadumise ja seeläbi eksimise ohu (Herzog, 

Kropscott 2004). Nähtavus tähendab raja pikkust, laiust, piiri läbitavust ja üleüldist nähtavust 

teistele aladele rajaväliselt (Herzog, Kirk 2005). Keerulised on tiheda alusmetsaga metsad, 

kus vaateväli on olematu (Bixler 1994). Udu ja tihe sudu vähendavad nähtavust ning seega 

tajutakse neid keskkondi vähem turvalisena (Stamps 2012). „Väljavaade tähendab, kui hästi 

inimene teatud keskkonnas näeb ette, keda või mida on tal tõenäoline kohata“ (Wang, Taylor 

2006: 270). 

Oluliseks faktoriks ei pruugi olla ainult mitte teatud puu- või metsatüüpide eelistused, vaid 

rollikandvaks on ka keskkond ja kontekst (Summit, Sommer 1999). Nende puhul, kes 

viibivad metsas vaba aja veetmise või sportlikel eesmärkidel, mõjutab muutuv keskkond 

oluliselt nende tuju ja heaolu (Staats et al 1997). Üllatuslikud uurimustulemused saadi 

Saksamaa noori uurides, millest selgus, et noored tundsid ohutunnet vähese 

varjumisvõimalusega maastikul (Lückmann et al 2011), kuigi teismeeas just riskitakse, 

eiratakse turvalisust ja ollakse valmis ootamatusteks (Pendergast 2010). Teismelised 

eelistavad pigem struktureeritud elupaiku (tehislikum keskkond) kui loodusele suunatud 

elupaiku, mida võib põhjendada sellega, et struktureeritud kohal on linnastumise elemente, 

mis neid kõnetavad. Lisaks puudub metsikumas looduses teistega sotsialiseerumise võimalus, 

mis on Y-generatsiooni puhul üks olulisi faktoreid (Lückmann et al 2011). 
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Inimeste valikus on eelkõige loodusesse minek või võimalikud tegevused linnas, 

virtuaalmaailm ja igapäevamugavused. Alles seejärel mõeldakse eelistatud maastikutüübile ja 

tehakse valik, kuhu minna.  

Kuna senise teaduskirjanduse analüüsist selgus, et inimeste negatiivseid emotsioone 

looduslikes keskkondades on suhteliselt vähe uuritud, keskendutakse käesolevas magistritöös 

järgmistele küsimustele: 

• Mis põhjustab Y-generatsioonile looduses hirme ja ebamugavustunnet? 

• Kas ja milliste negatiivsete emotsioonide pärast välditakse looduskeskkonda? 

• Millistes looduskeskkondades soovitakse olla kõige vähem? 

• Kas looduses emotsioonide tekkimisel on erinevusi naiste ja meeste ning erinevate 

vanuste vahel? 

Teaduskirjanduse analüüsist saadud informatsiooni alusel püstitatakse järgnevad 

tööhüpoteesid: 

• Y-generatsioon eelistab kaaslasega tuttavas, märgistatud radadega ja hea väljavaatega 

looduskeskkonnas viibimist päevasel ajal. 

• Igapäevamugavuste puudumine looduses tekitab Y-generatsiooni põlvkonnale 

negatiivseid emotsioone.  

• Y-generatsioon väldib looduses situatsioone, mis tekitavad hirmu, vastikust ja 

ebamugavustunnet. 

• Naised tunnevad looduses meestest rohkem negatiivseid emotsioone ning seetõttu 

pigem ei viibi sellistes situatsioonides. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Küsimustiku koostamine 
 

Keskkonnapsühholoogide seisukohast on oluline leida reaalsed kasutatavad meetmed ja 

rakendus teooriate testimise tulemusena. Keskkonnapsühholoogia valdkonnas on küsimustiku 

meetodi kasutamine väga sage, kuna see ei ole teostatud simuleeritud keskkonnas (Steg et al 

2013). 

Uurimiseesmärkide täitmiseks tehti uuring Y-generatsiooni seas. Leiti, et parim meetod 

käsitletava teema ja vastava sihtrühma puhul on uuringu tegemine veebipõhise elektroonilise 

küsimustiku abil. Küsimustiku (lisa 1) eesmärk oli teada saada looduses kogetud emotsioone 

ning nende põhjustajaid. Uurimistöö konkreetset pealkirja ei toodud, kuna see oleks andnud 

võimaluse vastajaid kallutada ning tulemused ei pruugiks olla tõepärased.  

Uuringu tegemiseks koostati küsimustik erinevate küsimusetüüpidega, et saada võimalikult 

mitmekesist infot uurimistöö teema kohta. Küsimustikuga koguti nii kvantitatiivseid kui ka 

kvalitatiivseid andmeid, seega kasutati poolstruktureeritud küsimustikku.  

Küsimustik oli jaotatud neljaks osaks:  

1. Eessõna küsimustiku eesmärkide ning tulemuste avalikustamise kohta. 

2. Sisulised uurimisteemat puudutavad küsimused. 

3. Sotsiaal-demograafilised küsimused. 

4. Avatud küsimus, mis andis võimaluse käsitletavat teemat kommenteerida.  

Küsimuste ja väidete valik küsimustikku põhines kirjandusülevaatel ja sarnastel uuringutel. 

Lisaks saadi mõtteid ka Riigimetsa Majandamise Keskuse käsiraamatust, kuna Eesti 

kontekstis on neil pikaajalised kogemused ja nende kasutatud küsimustikud on Eesti 

looduskeskkonna kohta (Külastajate seire … 2008).  

Esimesed kolm küsimust olid seotud vaba aja eelistuse ning eelnevate kogemustega looduses. 

Kuna fenomenoloogilise uurimuse põhiliseks eelduseks on tuua välja uuritavate vahetud 

kogemused (Laherand 2008), esitati küsimustikus avatud küsimuse kogemuste kohta kohe 

alguses, et vastajad oleksid võimalikult vähe mõjutatud käsitletavast teemast.  
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Neljandas küsimuses olid maatriksküsimusena seatud erinevad faktorid, mis võiksid tekitada 

negatiivseid emotsioone (kirjandusele tuginedes), ning teisele skaalale võimalikud 

emotsioonid. Kuna ankeedis ei soovitud näidata, et valitud faktorid on hüpoteesi kohaselt 

negatiivseid emotsioone tekitavad, lisati ka neutraalne ja hea emotsioon. Peale selle lisati 

vältimise aspekt, et saada tõestust tööhüpoteesi kohta (negatiivsed emotsioonid ja vältimine 

on omavahel seotud). Ankeedis rakendati ka 5-palli Likerti skaalasid, mis hõlbustavad 

küsimustikule vastamist. 

Situatsioonianalüüside (lisa 1 küsimused nr 5–7) metoodika kasutamise eeskuju võeti van den 

Bergi ja ter Heijne (2005) uuringust, kus seda meetodit kasutati. Valiti kolm erinevat 

situatsioonikirjeldust, mis eelmainitud uurimuses said mitmekesist ja vajalikku tagasisidet. 

Käesoleva uuringu jaoks kohandati situatsioonid vastavalt Eesti kontekstile ning piirduti 

kolme situatsioonikirjeldusega. Kuna teaduskirjanduse põhjal võib järeldada, et emotsioonid 

sõltuvad suurel määral kontekstist, siis viidi situatsioonikirjeldustega kokku mitu võimalikku 

negatiivseid emotsioone tekitavat faktorit ja loodi nende ümber kontekst. Situatsioonide 

kirjelduses ei kasutatud emotsionaalseid sõnu, et vältida kallutamist ning garanteerides 

objektiivsust. Olukordade kirjeldusena loodi kontekst, mis eelduste kohaselt pidi mõjutama 

uuritavate emotsioone, st kui on mitu ebameeldivat olukorda koos, siis on emotsioonide 

tugevus suurem. 

Mitmed uurijad (käsitletud kirjanduse ülevaate peatükis) on kasutanud sarnastes uuringutes 

pilte, et saada infot, millised reaktsioonid ja emotsioonid vastajates tekivad. Paljud nendest 

tõdesid, et nimetatud meetodi kasutamine on pigem kitsaskoht, kuna see ei anna reaalset 

looduse efekti ja simuleeritud keskkond pärsib õigete emotsioonide kajastamist (nt Andrews, 

Gatersleben 2010; 2013). Seetõttu ei kasutatud käesolevas uurimistöös visualiseerimise ega 

piltide näitamise meetodit.  

Küsimustiku lõpus koguti vastanute sotsiaal-demograafilisi andmeid: vanus (piirang: Y-

generatsioon ehk 1982.–2002. aastal sündinud), sugu ja elukoht, et saada infot töös esitatud 

uurimisküsimuste kohta. Viimasena esitati avatud küsimus, mis andis vastajale võimaluse 

teemat ja küsimustikku kommenteerida.  
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2.2. Valimi moodustamine ja uuringu tegemine 
 

Kirjanduse ülevaates nimetatud uuringutes pöörati tähelepanu faktile, et väga mitmed 

uuringud tehti simuleeritud või tehislikus keskkonnas ja seega ei olnud saadud tulemused 

valiidsed. Käesolevas uuringus välistati selle vea võimalus ning küsimustiku meetodi 

kasutamine oli uurija võimaluste piires kõige loomulikum keskkond. Küsimustik algas 

tutvustusega, kus vastajatele anti teada, et küsimustik on anonüümne ning vastuseid 

kasutatakse üldistatud eesmärgil magistritöö jaoks. Lisaks olid esitatud autori kontaktandmed, 

et soovi korral ühendust võtta.  

Kõigepealt tehti pilootuuring, kuhu kuulus sihtvalikuna selekteeritud valim, mis koosnes 

viiest inimesest ettemääratud vanusevahemiku piires. Eesmärk oli teada saada, kas uurimistöö 

teemast mitteteadjale on küsimused arusaadavad, loogilised ning visuaalselt haaratavad. 

Lisaks kontrolliti sellega tarkvara toimivust ning analüüsivõimalusi. Tagasiside põhjal tehti 

küsimustikus vastavad muudatused.  

Valimi moodustamisel seati esimeseks eesmärgiks uurimistöö vanuseline piiritletus ehk Y-

generatsioon – aastail 1982–2002 sündinud. Valimi suurus ei olnud kõige olulisem faktor, 

kuna valimi suurus sõltub uurimisküsimustest ja analüüsitüübist. Herzog ja Kirk (2005) tõid 

oma uuringus välja valimi piiratuse – hoolimata sellest, et uuritavaid võis olla piisav arv, olid 

enamik naistudengid ja samaealised. Uuringu puhul on oluline uuritava vanusegrupi 

statistiline representatiivsus. Saamaks valimisse alla 18-aastaseid vastajaid, võeti ühendust 

Tallinna üldhariduskoolidega. Kuna tegemist on alaealistega, saadeti küsimustik uuritavatele 

koolitöötajate kaudu, mitte otse õpilastele. Küsimustik saadeti nii veebipõhisena kui ka 

elektroonilises versioonis (PDF-fail), mida oli võimalik välja printida. Lisaks pakuti uuringu 

tegemiseks võimalust minna koolidesse kohapeale, kuid seda võimalust ei soovinud keegi 

kasutada. Täiskasvanud repondentide leidmiseks kasutati erinevaid isiklikke ja tööalaseid 

kanaleid.  

2.3. Andmete analüüs 
 

Küsimustikust saadud andmete töötlemiseks rakendati erinevaid kvantitatiivseid ja 

kvalitatiivseid andmeanalüüsimeetodeid ning tulemusi kasutati hüpoteeside kontrollimiseks. 

Esmalt käideldi andmeid veebipõhises uuringute ja analüüsi tarkvaras Webropol, kust saadi 
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algsed sagedustabelid ja vajalikud raportid edasise analüüsi jaoks. Nimetatud programmist 

tõsteti andmed tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2010, kus neid täpsemalt sorteeriti ja 

analüüsiti. Analüüsi käigus koostati sagedustabeleid, arvutati aritmeetilisi keskmisi, 

standardhälbeid ja olulisuse tõenäosusi. Väiksemamahuliste andmehulkade puhul kasutati 

statistilise olulisuse (P-väärtuse) arvutamiseks Fisheri testi ja suuremamahuliste 

andmehulkade puhul hii-ruut-testi (McDonald 2009).  

Avatud küsimuste puhul kasutati fenomenoloogilist uurimismeetodit, mis võimaldas 

dünaamilist lähenemist suhtele inimene-loodus (Laherand 2008). Uuritavate kirjeldatud 

kogemused kodeeriti standardiseeritud kontentanalüüsi abil.  
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3. TULEMUSED  

 

Täiskasvanutele saadeti küsimustik otse, kuid alaealistele  läbi kooli kontaktide, mistõttu 

vastamisprotsenti ei ole võimalik teada saada. Kokku täitis küsimustiku 229 respondenti 

erinevatest vanusegruppidest ja soost. Kahes ankeedis ei olnud sisestatud demograafilisi 

andmeid ja üks ankeet oli tühi ning neid analüüsi ei kaasatud. Seega kasutati vastuste 

analüüsimisel 226 ankeeti.  

Uuringus oli võimalik luua seoseid naiste ja meeste vastuste vahel, kuna naisi osales uuringus 

145 (64%) ja mehi 81 (36%). Uuringus osalesid vanuseliselt Y-generatsiooni kuuluvad ehk 

12–33-aastased inimesed. Analüüsimaks selle generatsiooni siseseid erinevusi, võrreldi kahte 

vanusegruppi: 12–18-aastased ja 19–33-aastased. 12–18-aastaseid vastajaid oli 108 (48%) ja 

19–33-aastaseid 118 (52%). Uuringus osalenute sooline ja vanuseline jaotus on esitatud 

joonisel 1. 

 

Joonis 1. Uuringus osalenud respondentide sooline ja ealine jaotuvus 

Elukoha ja üleskasvamise paigana oli ankeedis avatud küsimus, millele vastati endale sobiva 

täpsusastmega. Asukohad grupeeriti andmeanalüüsi käigus järgmiselt: maakonnad, eraldi 

kaks suurimat linna – Tallinn ja Tartu –, asukohad välismaal ja kehtetud vastused. Kehtetute 

vastustena käsitleti asukohti, mida on Eestis sama kohanimega mitu ja seetõttu ei olnud 

võimalik tuvastada, millist nendest vastaja mõtles, ning kui vastuseks oli märgitud „linn“, mis 

ei andnud täpsemat infot geograafilise asukoha kohta. Regionaalselt oli elukohaks märkinud 

Tallinna 62% vastajatest, Harju maakonnast oli 13% vastajatest ning suuruselt kolmas osalus 

oli Tartust (10%). Üleskasvamiskohaks oli märkinud Tallinna 45% vastajatest, Harju 
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maakonna 12% vastajatest ning kehtetuid vastuseid oli 9%, millest enamiku puhul oli 

märgitud „küla“ või „maakoht“. Üleskasvamiskohtade analüüsist selgus, et esindatud olid 

kõik Eesti maakonnad. 

Täiendavalt grupeeriti vastajate elu- ja üleskasvamiskohad kategooriatesse linn ja vald. 

226 vastajast elas 82% linnades, 17% valdades ja 1% oli kehtetuid vastuseid. 

Üleskasvamiskohana oli linnaks märkinud 70% vastajaid, vallaks 27% ning 3% oli kehtetuid 

vastuseid. 

Vaadates inimeste vaba aja veetmise eelistusi (joonis 2), selgub kindel tendents looduse 

eelistamise suhtes, kuna 77% vastajatest valisid vastusevariandi, mis sisaldas 

looduskeskkonda. 60% vastajatest eelistasid viibida „kaaslastega looduses“ ning 17% „üksi 

looduses väljaspool märgistatud matkaradu“. Linnakeskkonda siseruumides ja vabas õhus 

eelistas kokku 14% vastanutest. 12 vastajat olid valinud etteantud vastusevariantidest „muu“, 

8 nendest olid teinud nimetatud valiku, et kirja panna mõlemad keskkonnad, nii looduse kui 

ka linnakeskkonna. Mõned vastajad olid täpsustavalt lisanud ka harrastuse looduskeskkonnas 

– „hobusega looduses“ (kahel korral) ja „sport looduses“ –, ning üks linnakeskkonnas – „rula 

sõit sõpradega“. Üks vastaja tõi välja kindla tubase tegevuse eelistuse: „Kodus olles, midagi 

mängides, midagi uut õppides või midagi lugedes...“. 

   
Joonis 2. Uuringus osalenud respondentide vaba aja veetmise eelistused 
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Naised eelistasid meestest rohkem (naised 63%, mehed 54%) viibida kaaslastega looduses 

ning üksi looduses väljaspool matkaradu eelistasid olla pigem mehed kui naised (21% mehed, 

15% naised). Linnakeskkonna eelistajatest, keda oli 14% kõikidest vastajatest, oli 

vanusegrupist 12–18-aastased 73% ning 19–33-aastastest vastajatest 27%. Joonisel 3 on 

kajastatud seos elu- ja üleskasvamiskoha ning vaba aja veetmise eelistuste vahel. Inimesed, 

kes elavad linnas, eelistavad linnakeskkonda 15% ja looduskeskkonda 85%. Valdades 

elavatest vastajatest eelistavad linnakeskkonda 9% ja looduskeskkonda 91%. Valdades üles 

kasvanud vastajatest eelistas looduskeskkonda 90% ja linna 10% ning linnas üles kasvanutest 

vastavalt 84% ja 16%. 

  

Joonis 3. Vaba aja veetmise eelistused linna- ja looduskeskkonnas vastavalt elu- ja 

üleskasvamiskohale 

Küsitlusest selgus, et 28%-l vastanutest (62 inimesel) on looduses viibides olnud negatiivseid 

emotsioone tekitanud vahejuhtumeid. Nendest vahejuhtumitest 68% olid kirja pannud naised 

ja mehed vastavalt 32% (42 kommentaari naiste poolt ja 20 meeste poolt). Vanusegruppide 

vahel ei olnud märgatavaid erinevusi. Kui vaadata nende eelistusi vaba aja veetmise suhtes, 

kellel oli looduses viibides olnud negatiivseid emotsioone tekitanud vahejuhtumeid, siis 

selgub, et vastusevariandi „kaaslastega looduses“ valisid neist 60%. 

60 respondenti (kaks ei kirjeldanud) olid kommentaarina eraldi kirjutanud neile negatiivseid 

emotsioone tekitanud situatsioone. Kommentaarides mainiti ära 99 ebameeldivat faktorit ning 

enamik ei olnud seotud konkreetse vahejuhtumiga, vaid eelnevate kogemustega üldiselt. 

Kontentanalüüsi alusel on koostatud sagedustabel mainitud olukordadest (joonis 4).  
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Joonis 4. Respondentide negatiivseid emotsioone tekitanud faktorid  

Enim (25%) oli mainitud erinevaid putukaid: herilane, sääsk, puuk, mesilane, kärbes, sipelgad 

ja parmud ning nendega seotud emotsioone. Nimetatud kategoorias olid konkreetsed 

vahejuhtumid seotud hammustuse või nõelamisega ning sääskede ja parmude puhul üleüldine 

ebameeldivus nende suhtes. Näited sellest kategooriast: „kardan ka vaablaseid ja igasuguseid 

selliseid ebameeldiva välimusega putukaid“, „väga palju jõhkralt suuri parme“ ja „igasugused 

ebameeldivad olukorrad: puugid, lõpmatud sääsed rabas …“, „ja ükskord oli nii palju 

kärbseid, et nad ronisid silma, kõrva, suhu ja üldse igale poole, kuhu ronida sai...“. Järgmisena 

kõige enam negatiivseid emotsioone oli tekitanud prügistatus (16%), mis on inimeste 

tekitatud faktor, kas prügi mahajätmisega või puhkealal inventari rikkumisega. Näited sellest 

grupist: „Negatiivsed emotsioonid on tekkinud eelmiste looduses viibijate tegevusest tingitud 

tagajärgedest. Mahajäetud prügi, lõhutud viidad ja rajatised“ ja „seal on palju prügi“. 

Negatiivseid emotsioone oli respondentide seas tekitanud ka ilm (14%), täpsemalt vihmane, 

külm, niiske ilm. Näited eelnimetud kategooriast: „… külm hakkas. Teine olukord oli, kus 

telk hakkas läbi laskma ja sai küll kilega kaetud, aga terve öö oli rõske ja ebamugav olla“, 

„külm, märg …“ ja „… talvel, kui ei ole vastav riietus on külm. Suvel päikesepõletus.“. 

Kategooria „maastik“ alla kuuluvad rajaga seotud faktorid ning rajal juhtunud seigad, mida 

nimetas kokku 12% vastanutest. Nimetatud kategoorias olid välja toodud järgmised 

ebameeldivused: „poriseks saamine“, „kui jalad lähevad märjaks“, „jalad said märjaks, 

vahetussokke polnud, külm hakkas“ ja „rada oli libe, oodatust pikem“. Loomade all oli 
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mainitud võimalust kohata metslooma, nastiku nägemist ja ka lahtiste koerte olemasolu: 

„talvel läksime õhtul pimedas metsarajale jalutama ja metsast kostis metsloomade hääli, mis 

ajasid hirmu naha vahele“. Vigastuse kategooria all oli välja toodud nii kehalisi vigastusi (jala 

väljaväänamine, nihestus) kui ka näiteks rabasse vajumist: „… siis käisime ka rabas jõhvikaid 

korjamas ning jalg jäi maasse kinni. Jala sain välja, kuid jalanõu pidin pärast kiiresti välja 

tõmbama“, „trennikaaslastega Hiiumaal matkates, ei ole tore kui tahad ujuma minna ja siis see 

on selline trikiga järveke, kus saab tervenisti muda alla vajuda“ ja „kukkusin rabasse, õnneks 

sain välja aga oli hirmus“. Järgmiste kategooriate „koerte väljaheited“, „teised inimesed“, 

„pimedus“ ja „igavus“ all olid üksikud näited. Mõned näited harvemini mainitud faktoritest: 

„kahtlustäratavad inimesed 45+“, „… igav oli ekskursiooni juhi tõttu …“, „lärmakad 

seltskonnad“. Kokkuvõtvalt neljandik (26%) kõikidest nimetatud faktoritest olid seotud 

inimese, mitte loodusega: prügistatus, lahtised koerad, koerte väljaheited ja teised inimesed.  

Järgmisena oli küsimustikus nimetatud 18 erinevat faktorit, mis erialakirjanduse põhjal 

võiksid tekitada looduses negatiivseid emotsioone. Negatiivsetest emotsioonidest olid välja 

toodud hirm/kartus, vastikus ja ebamugavus. Tasakaalustamaks negatiivseid emotsioone, olid 

lisatud ka „neutraalne emotsioon“ ja „hea emotsioon“. Küsitletavad said ära märkida mitu 

erinevat emotsiooni (nt „hirm/kartus“ ja „vastikus“). Tabelis 2 on esitatud sagedustabel, kui 

mitmel korral milliseid emotsioone mainiti.  

Tabel 2. Sagedustabel uuritavate hinnangutest emotsioonide kohta 

Faktorid/Emotsioonid Hirm/ 
kartus 

Vastikus Eba-
mugavus 

Neutraalne 
emotsioon 

Hea 
emotsioon 

Viidastamata alal 15 0 37 113 65 

Mobiililevi (internetilevi) 
puudumisel 

11 3 73 102 37 

Teades, et alal on loomi 27 0 40 74 83 

Tihedas, radadeta metsas 30 9 84 52 50 

Metsas äraeksinuna 126 23 81 13 8 

Putukaid (nt herilasi, mesilasi) või 
puuke kohates 

28 71 106 45 6 

Usse, madusid kohates 83 51 72 27 20 

Sääski, kärbseid kohates 4 43 129 66 3 

Üksi olles 19 2 34 95 86 

Pimeduses 64 6 79 60 30 

Mudasel, lögasel, libedal teel 3 43 120 57 18 

Külma, vihmase ilma korral 1 34 132 57 14 

Tormise ilmaga 27 30 109 37 40 

WC puudumisel 2 15 70 127 12 

Pesemisvõimaluste puudumisel 1 17 86 115 9 
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Ööbides telgis 6 6 25 73 122 

Raske matkaraja korral, füüsiliselt 
väsinuna 

1 6 55 61 107 

Võõras/tundmatu keskkond 16 5 47 86 84 

 

Algandmete analüüsist on näha, et suurem osa vastajatest valis ühe emotsiooni etteantud 

loetelust ning vaid mõned üksikud märkisid ära rohkem kui ühe emotsiooni. Kõige rohkem 

hirmu/kartust tuntakse metsas äraeksinuna (50%), seejärel usse, madusid kohates (33%) ning 

pimeduses olles (27%) (tabel 3). Vastikust tuntakse enim putukaid (nt herilasi, mesilasi) või 

puuke kohates (28%), seejärel usse, madusid (20%) ning sääski, kärbseid kohates (18%), 

samuti mudasel, lögasel, libedal teel olles (18%). Ebamugavustunnet tuntakse kõige rohkem 

(55%) külma, vihmase ilma korral, järgmisena valmistab ebamugavat tunnet sääskede, 

kärbeste kohtamine (53%) ja mudasel, lögasel või libedal teel olemine (50%). Neutraalseid ja 

positiivseid emotsioone tekitanud olukorrad on kajastatud tabelis 3.  

Tabel 3. Uuritavatel tekkivad emotsioonid teatud olukordades looduses  

Faktorid/emotsioonid Hirm/ 
kartus 

% 

Vastikus 
% 

Eba-
mugavus 

% 

Neutraalne 
emotsioon 

% 

Hea 
emotsioon 

% 
Viidastamata alal 7 0 16 49 28 

Mobiililevi (interneti) puudumisel 5 1 32 45 16 

Teades, et alal on loomi 12 0 18 33 37 

Tihedas, radadeta metsas 13 4 37 23 22 

Metsas äraeksinuna 50 9 32 5 3 

Putukaid (nt herilasi, mesilasi) 
või puuke kohates 

11 28 41 18 2 

Usse, madusid kohates 33 20 28 11 8 

Sääski, kärbseid kohates 2 18 53 27 1 

Üksi olles 8 1 14 40 36 

Pimeduses 27 3 33 25 13 

Mudasel, lögasel, libedal teel 1 18 50 24 7 

Külma, vihmase ilma korral 0 14 55 24 6 

Tormise ilmaga 11 12 45 15 16 

WC puudumisel 1 7 31 56 5 

Pesemisvõimaluste puudumisel 0 7 38 50 4 

Ööbides telgis 3 3 11 31 53 

Raske matkaraja korral, 
füüsiliselt väsinuna 

0 3 24 27 47 

Võõras/tundmatu keskkond 7 2 20 36 35 
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Vaadates kõiki nimetatud negatiivseid emotsioone koos (hirm/kartus, vastikus ja 

ebamugavus), tekitavad looduses kõige rohkem negatiivseid emotsioone metsas äraeksimine 

(91%), usside, madude kohtamine (81%) ja putukate (nt herilaste, mesilaste) või puukide 

kohamine (80%) ning neid kolme situatsiooni ka välditakse enim (joonis 5). Kõiki vastuseid 

kumulatiivselt soo- ja vanusegruppide kaupa võrreldes selgub, et naised tunnevad rohkem 

negatiivseid emotsioone kui mehed (p = 0,000) ning noorem vanusegrupp rohkem kui 

vanemad (p = 0,010). 

Iga faktori puhul esitati ka küsimus, kas vastajad väldiksid vastavat olukorda või mitte. 

Joonisel 5 on kajastatud, mis ulatuses vastajad nimetud olukordi väldiksid. Kokku nimetati 

9 faktorit, mida soovis vältida üle 50% vastajatest. Kõige enam välditakse situatsiooni, kus on 

võimalus metsas ära eksida, seejärel usside, madude, erinevate putukate (nt herilasi, mesilasi) 

või puukidega kohtumist. Analüüsides neid faktoreid, mida pigem välditakse (> 50% 

vältimine), siis nende puhul on kõige tugevam emotsioon kas hirm/kartus või 

ebamugavustunne. Hirmu tekitavad enim metsas äraeksimine ja usside, madudega kohtumine 

ning neid ka välditakse enim. Ülejäänud 7 faktori puhul oli kõige sagedasemaks emotsiooniks 

ebamugavustunne. 

 

Joonis 5. Olukorrad, mida vastajad looduses väldiksid 
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Olukordade vältimise erinevusi vanusegruppide ja sugude vahel analüüsides selgub, et naiste 

ja meeste valikud olukorra vältimise osas ei erine (p = 0,901, tabel 4), kuid erinevad kahe 

vanusegrupi vahel (p = 0,001) – noorem vanusegrupp väldib negatiivseid situatsioone rohkem 

kui vanem vanusegrupp.  

Tabel 4. Olukordade vältimise erinevused soo ja vanusegruppide vahel 

 Vanusegrupid 
ja sugu 

Väldiksin 
olukorda 

% 
Ei väldiks olukorda 

% 

Vältimise 
erinevuse 

tõenäosus P 
12–18 49 51 

0,001 
19–33 43 57 

N 46 54 
0,901 

M 46 54 
Märkus. P-väärtused saadud hii-ruut testi tulemusel 

Alaealiste ja täiskasvanute hinnangud olukordadele ja tekkinud emotsioonid olid mõneti 

erinevad. Vaadeldes erinevaid igapäevamugavuste puudumisi (mobiililevi, WC, 

pesemisvõimalused) koos, selgub, et nooremad tunnevad ennast sellistes olukordades oluliselt 

ebamugavamalt (p = 0,026) ja väldiksid neid tunduvalt rohkem kui vanem vanusegrupp 

(p = 0,000). Lisaks väldivad alaealised võõrast keskkonda rohkem kui täiskasvanud 

(p = 0,009).  

Naiste ja meeste looduses tekkivate emotsioonide vahel on rohkem varieerumist kui 

vanusegruppide vahel. Näiteks tunnevad naised pimeduses oluliselt rohkem hirmu kui mehed 

(p = 0,044). Äraeksimine tekitab naistes tunduvalt rohkem hirmu kui meestel (naistest 57%, 

meestest 37%), samas mehed tunnevad ennast selles olukorras ebamugavalt (meestest 40%, 

naistest 28%). Kuigi situatsioonides tekivad naistel ja meestel erinevad emotsioonid, siis 

vältimise osas meestel ja naistel erinevusi ei olnud.  

Vaadeldes ainult nende uuritavate vastuseid, kes vältisid olukordi, on joonisel 6 ülevaade, 

milliste emotsioonide ajendil seda tehti. Kõige rohkem tunti välditavas olukorras 

ebamugavustunnet ja 13% vastajaist väldiks teatud olukorda isegi neutraalse või positiivse 

emotsiooni korral. 
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Joonis 6. Emotsioonid, mis tekkisid olukordi vältinud inimestes 
 
 
Emotsioonide olulisus olukordade vältimisel on kokkuvõtvalt kajastatud joonisel 7. Kui tekkis 

hirm/kartus, siis välditi 88%-l juhtudest vastavat situatsiooni, vastikuse tekkimisel vältis 

olukorda 95% ja ebamugavustunde tekkimisel 72% vastanutest. 

 

  

Joonis 7. Olukorra vältimine emotsiooni tõttu  

Kolme negatiivse emotsiooni tingitud olukordade vältimisi võrreldes selgub, et ebamugavuse 

esinemine põhjustab olukorra vältimist oluliselt vähem kui hirm/kartus (p = 0,000) ja vastikus 

(p = 0,000). Vastikuse tekkimine kutsub olukorra vältimist oluliselt rohkem esile kui hirm 

(p = 0,004). 

Uuritavad hindasid küsimustikus esitatud kolme situatsiooni (lisa 1) Likerti skaala põhjal 

vastavas situatsioonis tekkiva emotsiooni ja osalemise soovi tugevuse valikutena „Üldse mitte 

1“, „Pigem mitte 2“, „Ei tea 3“, „Pigem jah 4“ või „Väga 5“. Hinnatavateks emotsioonideks 

olid hirm, ebakindlus, pinge/ärevus, ebameeldivus, uudishimulikkus ja vaimustatus. Kõikides 
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situatsioonides oli toodud erinev hulk võimalikke negatiivseid emotsioone põhjustavaid 

faktoreid (tabel 5) ning sisu poolest mõned faktorid osaliselt kattusid (täielik kirjeldus lisas 1, 

küsimused 5–7).  

Tabel 5. Võimalikud negatiivseid emotsioone tekitavad faktorid kolmes erinevas (lisa 1) 

situatsioonikirjelduses 

Situatsioon 1 Situatsioon 2 Situatsioon 3 

maastik (mudane, vesine) ilm (tugev tuul, paduvihm) ilm (väga palav) 

grupist eraldumine / üksiolek üksiolek levi puudumine 

võõras keskkond ekstreemne ilm (äike, müristamine) ussi kuulmine 

tihe mets pimedus tihnik 

 rabasse vajumine   erinevad putukad 

taimed   taimed 

jalad märjaks     
 

Situatsioon 1 tekitas aritmeetilise keskmise põhjal kõige enam pinget/ärevust (4,0). 

Situatsiooni 2 puhul oli kõige tugevamaks emotsiooniks aritmeetilise keskmise järgi 

pinge/ärevus (3,5). Situatsioonis 3 kerkis uuritavates aritmeetilise keskmise põhjal enim esile 

ebameeldivustunne (3,7). Tabeli 6 kohaselt soovitakse kõigis kolmes situatsioonis pigem 

mitte olla. Kõige rohkem ebameeldivaid emotsioone kokku (hirm, ebakindlus, pinge/ärevus, 

ebameeldivus) tekitas esimene situatsioon (keskmine 3,7), seejärel teine (keskmine 3,2) ja 

kolmas (keskmine 2,8). Kõige üksmeelsemad vastused ehk vähem hajuvust olid situatsiooni 1 

puhul.  

Tabel 6. Uuritavate emotsioonide aritmeetilised keskmised (skaala: üldse mitte 1 – väga 5) ja 

standardhälbed 

  Situatsioon 1 Situatsioon 2 Situatsioon 3 

  
Aritmeetiline 

keskmine 
Standard-

hälve 
Aritmeetiline 

keskmine 
Standard-

hälve 
Aritmeetiline 

keskmine 
Standard-

hälve 

Hirm 3,4 1,1 2,9 1,2 2,4 1,3 

Ebakindlus 3,7 1,0 3,0 1,2 2,5 1,3 

Pinge/ärevus 4,0 0,9 3,5 1,1 2,6 1,3 

Ebameeldivus 3,9 1,0 3,4 1,2 3,7 1,2 

Uudishimulikkus 2,7 1,2 2,9 1,2 2,1 1,1 

Vaimustatus 1,8 0,9 2,7 1,3 1,8 1,0 

              
Soov olla selles 
situatsioonis 1,6 0,8 2,3 1,1 1,9 1,0 
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Järgnevalt analüüsiti kõikide situatsioonide vastuseid erinevate vanusegruppide ja sugude 

vahel (lisa 2). Vaadeldes naiste ja meeste hinnanguid situatsioonis 1, selgus, et naised tundsid 

ennast ebakindlamana (p = 0,001) kui mehed, standardhälve näitab nii naiste kui ka meeste 

vastuste võrdset hajuvust. Teiste emotsioonide puhul naiste ja meeste hinnangutes 

emotsioonidele olulisi erinevusi ei olnud. Hinnates naiste ja meeste arvamusi situatsioonis 2, 

ilmnes, et erinevusi oli tunduvalt rohkem kui esimeses situatsioonis ning seda hirmu, 

ebakindluse ja pinge/ärevuse osas. Naiste hinnangud olid meestest hirmu osas statistiliselt 

oluliselt (p = 0,000) kõrgemad (aritmeetiline keskmine 3,16 naistel ja 2,52 meestel) ning 

naiste vastused olid varieeruvamad kui meestel (standardhälve naistel 1,17, meestel 1,02). 

Samuti hindasid naised pinge/ärevuse emotsiooni (p = 0,020) ja ebakindlat olekut (p = 0,004) 

kõrgemalt kui mehed. Hajuvus oli viimase kahe nimetatud emotsiooni puhul naiste ja meeste 

vahel võrdväärne. Tulemusi analüüsides selgus, et kolmandas situatsioonis statistiliselt olulisi 

erinevusi meeste ja naiste hinnangute vahel ühegi faktori puhul ei olnud.  

Analüüsides kahe vanusegrupi hinnangute erinevust, ilmnes, et statistiliselt olulisi erinevusi 

oli vähe. Maatrikstabeli analüüs (lisa 2) tõi esimese situatsiooni puhul esile 12–18-aastaste 

suurema hinnangu pinge/ärevuse tunnetamisele (p = 0,013) kui 19–33-aastastel. 

Situatsioonis 2 tundsid lapsed ennast ebameeldivamalt kui vanemad respondendid (p = 0,012) 

ja nende vastused olid ka hajuvamad (1,21) ja (1,10). Situatsiooni 3 puhul oli erinevus 

pinge/ärevuse puhul, kus 12–18-aastased hindasid neid emotsioone statistiliselt oluliselt 

kõrgemalt kui 19–33-aastased (p = 0,008).  

Vaadates detailsemalt vanuste ja sugude hinnanguid, võeti vaatluse alla järgmised grupid: 12–

18-aastased naised, 19–33-aastased naised, 12–18-aastased mehed ja 19–33-aastased mehed. 

Situatsiooni 1 puhul selgus p-väärtuste abil (lisa 2), et kõikidel võrdlusgruppidel oli erinevus 

vaid ühe grupiga, milleks olid 19–33-aastased mehed (tabel 7). Grupil M19–33 oli statistiliselt 

oluliselt madalam hinnang kolmele negatiivsele emotsioonile (hirm, ebakindlus, pinge/ärevus) 

ning üldiselt kõrgem hinnang positiivsetele emotsioonidele (uudishimulikkus ja vaimustatus). 
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Tabel 7. Erinevate gruppide vastuste võrdlused Situatsioonis 1 (olulised p-väärtused paksus 

kirjas) 

    Situatsioon 1 
Võrdlusgrupid 
vanuste ja sugude 
vahel Hirm 

Eba- 
kindlus 

Pinge/ 
ärevus 

Eba- 
meeldivus 

Uudis- 
himulikkus 

Vaimus-
tatus 

Soov olla 
selles 

situatsioonis 
N12–18 M19–33 0,003 0,002 0,006 0,199 0,106 0,649 0,096 

N19–33 M19–33 0,083 0,008 0,040 0,501 0,043 0,031 0,005 
M12–18 M19–33 0,096 0,283 0,025 0,865 0,078 0,038 0,187 
Märkus. Olulisustõenäosus P < 0,05, Fisheri testiga 
 

Situatsiooni 2 hinnanguid analüüsides selgus, et statistiliselt olulisi erinevusi oli kõikide 

võrreldavate gruppide vahel (tabel 8).  

 

Tabel 8. Erinevate gruppide vastuste võrdlused situatsioonis 2 (olulised p-väärtused paksus 

kirjas) 

    Situatsioon 2 

Võrdlusgrupid 
vanuste ja sugude 
vahel Hirm 

Eba- 
kindlus 

Pinge/ 
ärevus 

Eba- 
meeldivus 

Uudis-
himulikkus 

Vaimus-
tatus 

Soov olla 
selles 

situatsioonis 
N12–18 N19–33 0,239 0,114 0,429 0,151 0,007 0,016 0,064 
N12–18 M12–18 0,113 0,105 0,239 0,816 0,214 0,073 0,028 
N12–18 M19–33 0,029 0,038 0,391 0,074 0,557 0,444 0,679 
N19–33 M12–18 0,075 0,124 0,046 0,059 0,489 0,863 0,091 
N19–33 M19–33 0,005 0,018 0,062 0,407 0,366 0,034 0,003 
M12–18 M19–33 0,723 0,693 0,705 0,160 0,369 0,066 0,007 
Olulisustõenäosus olulisusnivool P < 0,05, Fisheri testiga 

Situatsioonis 3 (tabel 9) oli võrdlusgruppide vahel vähem erinevusi kui eelmistes 

situatsioonides. Esile võib tuua noorte naiste suurema ärevuse/pinge võrreldes vanemate 

naistega (p = 0,039) ning meessoost alaealiste kõige väiksem vaimustatus sellest olukorrast. 

Tabel 9. Erinevate gruppide vastuste võrdlused situatsioonis 3 (olulised p-väärtused paksus 

kirjas) 

Võrdlusgrupid 
vanuste ja sugude 
vahel Hirm 

Eba-
kindlus 

Pinge/ 
ärevus 

Eba-
meeldivus 

Uudis-
himulikkus 

Vaimus-
tatus 

Soov olla 
selles 

situatsioonis 

N12–18 N19–33 0,441 0,152 0,039 0,480 0,971 0,871 0,948 

N19–33 M12–18 0,805 0,561 0,062 0,334 0,735 0,025 0,452 

M12–18 M19–33 0,328 0,576 0,465 0,137 0,410 0,041 0,417 
Märkus. Olulisustõenäosus P < 0,05, Fisheri testiga 
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Uuritavatel oli võimalik temaatikat ja küsitlust kommenteerida küsimustikus viimasena 

esitatud avatud küsimuse teel. Neljandik respondentidest oli oma kommentaarid kirja pannud 

ning neid vaadeldes ilmnes, et avatud vastus täiendas ja selgitas eelnevaid suletud vastustega 

küsimusi. Enamik kommentaare oli pigem negatiivse varjundiga, kuid seda võis mõjutada 

küsimustiku üleüldine foon.  

Uuritavate kommentaarid seoses looduse negatiivse poolega olid ilmastiku, putukate, usside, 

üksiolemise, pimeduse ja äraeksimise kohta. Siinkohal väljavõte osast kommentaaridest, mis 

andsid küsitlusele lisandväärtust: „Ilm võiks samuti olla hea, ehk teisisõnu mitte vihmane, 

vastik ja tuuline“, „mulle meeldib metsas väga käia, aga mitte üksi.“, „puugid jm 

haiguslevitajad on hirmsad“, „väga palavad päevad, mille tagajärjeks on ebameeldiv 

higistamine, riiete kleepumine“, „ussid muudavad ärevaks ja tekitavad hirmu, ei soovi sellist 

olukorda.“. Üks tüdruk (vanusegrupist 12–18) kirjutas: „Olen skaut ja laagrites käinud 6-

aastasest saadik, seega mets ei ole mulle võõras keskkond, sellegipoolest ilma kaardita ära 

eksides olen sama tark kui linnainimesed.“. Lisaks nenditi, et isegi kui loodus meeldib, siis on 

faktoreid, mis ei ole meelepärased: „looduses meeldib olla ja sellega kaasnevate 

ekstreemsuste vastu pole midagi, aga pimedus on asi, mis mulle ei meeldi, eriti üksi metsas 

olles“, „meeldib loodus ning looduses viibida, aga ei meeldi ussid ja puugid :)“. Lisaks toodi 

välja olukord, kus elektroonilise kaardi allalaadimine oli väga aeganõudev ja see jäeti pooleli 

ning seetõttu seda kohta ka ei külastatud. Üks vastaja kirjutas väga resoluutselt: 

„Vabatahtlikult metsa ei läheks.“  

Lisaks mainiti, et looduses on hea olla, kuid ainult teatud tingimustel: „tegelikult on metsas 

väga tore käia, kui oled veidi ette valmistanud“, „… samuti ka raba, kui on loodud normaalne 

tee.“. Positiivsete emotsioonide valdkonnast toodi välja järgmist: „enamik situatsioone, kus 

pole varem viibinud, on väga huvitavad ja üldse mitte hirmsad.“, „on looduses äge“, „üldiselt 

seostuvad loodusega positiivsed emotsioonid ja mõtted.“, „… ilu, mida võib metsast 

avastada.“, “Metsas marjul (ka palavas ja ilma levita) olemist naudin!“. 

Küsimustiku tulemuste analüüsile tuginedes saab järeldada, et vastajad vastasid erinevatele 

sama teema ja sisu kohta käivatele küsimustele sarnaselt, mistõttu võib ülalolevaid tulemusi 

pidada valiidseks. Lisaks selgus avatud küsimuste vastustest, et küsimustikus esitatud faktorid 

olid asjakohased, kuna avatud küsimustes räägiti samadest faktoritest ja emotsioonidest kui 

suletud vastusevariantidega küsimustes.   
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

Uurimistöö eesmärk oli saada teadmisi Eesti Y-generatsiooni emotsioonidest looduses ning 

selle tarbeks tehti uuring küsimustiku näol. Vastajate seas oli elukohaks märgitud enamik 

Eesti maakondadest ja üleskasvamiskohana olid esindatud kõik maakonnad, seega saab 

valimit pidada üle-Eestiliseks. Kõik respondendid olid magistritöö teemat käsitleva 

vanusevahemiku piirides.  

Tulemuste analüüsimisel selgus, et Y-generatsioon soovib vaba aega veeta looduses, kuid 

seda ülekaalukalt koos kaaslas(t)ega. Osaliselt võib see sõltuda sellest, et vastajatest enamik 

elab ja/või on üles kasvanud linnas ning nende jaoks on loodusesse minek keskkonnavahetus. 

Koos teistega soovitakse olla pigem selle tõttu, et pinge maandamine saavutatakse just tänu 

kaaslastele (Staats, Hartig 2004). Lisaks selgus, et naised eelistavad meestest rohkem koos 

kaaslasega looduses olla ja metsikumas looduses ehk väljaspool matkaradu ning üksi 

eelistavad olla pigem mehed. Tulemuste analüüsimisel selgus ka, et nendest, kes eelistasid 

linnakeskkonda, olid enamik alaealised. Linnade suuremat eelistust noorukitel on oma 

uurimuses kinnitanud ka Huang ja Petrick (2010). Selle põhjus võib osaliselt olla selles, et 

noored eelistavad pigem väljaarendatud kohti kui looduskeskkonda, kuna seal on neil kontroll 

ümbritseva üle, mida neil looduskeskkonnas ei ole (King, Church 2013). Teisalt võib 

järeldada, et looduses puudub teistega sotsialiseerumise võimalus selles mahus, nagu seda on 

linnakultuuris, mis on Y-generatsiooni puhul üks olulisi faktoreid (Lückmann et al 2011).  

Lisaks selgus käesoleva uuringu tulemusena, et väga paljudel on looduses olnud negatiivseid 

emotsioone tekitanud situatsioone ning enim olid neid kirja pannud naised. Siiski sooviksid 

nende hulgast üle poole veeta oma vaba aega pigem looduses, seega saab järeldada, et 

eelnevad negatiivsed kogemused ei ole looduse vältimise põhjuseks. Vaadeldes väljatoodud 

negatiivseid faktoreid, siis enamus on seotud erinevate putukatega, kas üleüldiselt 

ebameeldivusega või siis konkreetsemalt kartusega (näiteks puugid, herilase nõelamine). 

Bixleri (1994) uuringutulemustest järeldus samuti väga suur hirm ja ebameeldivus putukate 

osas. Käesolevas magistritöös ei käsitletud teise inimese faktorit kuid uuritavad tõid välja, et 

teiste inimeste teod mõjutavad nende looduses saadud emotsioone. Kõige rohkem häiris neid 

prügi, vandaalitsemised puhkealadel, lahtised koerad ja nende järelt mittekoristamine. Kolmas 

suurim negatiivne kogemus oli seotud ilmaga ning seda on täheldanud ka Huang ja Petrick 

(2010), et ilm on väga oluline faktor vaba aega veetes. USA noorukite füüsilise aktiivsuse 
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uuringutes on välja selgitatud, et ilm võib olla segavaks faktoriks ja et temperatuur pärsib 

kehalist aktiivsust (O'Neill et al 2013). 

Käesolevas töös uuriti, milliseid konkreetseid negatiivsed olukordi välditakse ning milliseid 

halbu emotsioone need tekitavad. Kirjanduses räägitakse inimeste hirme looduses analüüsides 

objektide ja situatsioonide kartusest. Töös oli välja toodud 18 erinevat pigem negatiivset 

objekti ja olukorda ning tulemuste analüüsimisel selgus, et rohkem kui pooli olukordi pigem 

välditakse ning nende puhul on kõige tugevam emotsioon kas hirm/kartus või 

ebamugavustunne. Kõige rohkem negatiivseid emotsioone (hirm/kartus, vastikus ja 

ebamugavustunne) kokku tekitavad olukorrad, kui ollakse ära eksinud, kohatakse putukaid 

(herilasi, mesilasi) või puuke ning usse ja madusid. Hirm ja eelistused on seotud sotsiaalse ja 

füüsilise hirmu tajumisega, mitte füüsilise hirmuga (Gatersleben, Andrews 2013). Seda väidet 

kinnitasid ka avatud küsimuse kommentaarid (võimalus kohata ussi, võimalus saada herilase 

käest hammustada), seega ei peeta negatiivseks olukorraks ainult reaalset situatsiooni, vaid ka 

selle võimalust. 

Tulemustele tuginedes on näha, et kolm enim negatiivseid emotsioone tekitanud olukorda 

ühtivad suures osas ka teaduskirjanduses tõdetuga. Bixler (1994) väitis, et metsas 

orienteerumine on nii erinev linnamaastikul kulgemisest, et see hirmutab juba eos ja paljud 

sellesse olukorda sattunud pigem väldiksid loodusesse minemist. Samast uuringust ilmnes nii 

nagu ka käesolevas töös, et paljudes kooliõpilastes tekkis kartus kohata elusloodust.  

Vältimise peamiseks emotsiooniks on ebamugavustunne, kuid samas hirmu/kartuse ja 

vastikuse tekkimisel saame olla kindlad, et neid olukordi pea kindlalt välditakse. Lisaks 

ilmnes, et nooremad väldivad negatiivseid olukordi looduses rohkem kui vanemad. 

Ülalesitatule tuginedes ei saa väita, et see on ainult looduses nii, vaid arvatavasti on 

laiendatav ka teistele keskkondadele.  

Naised tunnevad looduses ebameeldivates situatsioonides tunduvalt rohkem negatiivseid 

emotsioone kui mehed, kuid samas vältimise tendents on mõlema puhul sama. Naised saavad 

enesekehtestamise võimaluse ning omandada probleemide lahendamise kaudu uusi oskusi, 

tänu millele tõuseb nende eneseusk ja -hinnang (Pohl et al 2000). Kirjanduses (Coble et al 

2003) on tõdetud, et looduses üksi viibimist välditakse ja kardetakse, eriti naised, kuid siinse 

uurimistöö uuringust seda välja ei tulnud. Tulemustele tuginedes saab väita, et looduses 

äraeksimine ja pimedus on naiste jaoks tunduvalt rohkem negatiivseid emotsioone tekitav kui 
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meestel. Sama on nentinud ka mitmed autorid, et kriitiliseks muutub olukord pimedas, kus 

naised eelistavad kõige vähem olla (Petherick 2000/2001; Skår 2010).  

Tulemuste analüüsist ilmnes, et noorte arvamused emotsioonide kohta on seotud 

igapäevamugavustega. Kirjanduse analüüsi (Bixler, Floyd 1997) põhjal häirivad noorukeid 

igapäevamugavuste puudumine ning seda kinnitavad ka käesoleva magistritöö alaealiste 

vanusegrupi tulemused. Kitsas mugavustsoon nüüdisaegsete mugavuste puudumise tõttu ja 

vastikuse tundlikkus omavad suuremat kaalu kui nt madude või ämblike kartus (Bixler, Floyd 

1997). Pesemisvõimaluse ja tualeti puudumine tekitavad negatiivseid emotsioone ning neid 

olukordi ka pigem välditakse. Analüüsile tuginedes saab järeldada, et võõrast/tundmatut 

keskkonda soovivad lapsed vältida täiskasvanutest tunduvalt rohkem ja seda võib põhjendada 

sellega, et kui hirm ja vastikus tekivad looduses, siis ebamugavustsooni sattumine tekib 

lihtsalt võõras keskkonnas olemise tõttu (Bixler, Floyd 1997). Siinkohal saab järeldada, et 

ebamugavustunne ja kindlustunde puudumine võõras keskkonnas võib tekitada vähese huvi 

looduses olemise vastu. 

Magistritöös uuriti ka, millistes looduskeskkondades Y-generatsioon soovib olla. Tulemuste 

põhjal võib öelda, et viidastamata ala Y-generatsiooni ei häiri (tekitas neutraalseid 

emotsioone) ning viibitakse meeleldi ka väljaspool matkaradu. Halva väljavaatega tihe mets 

tekitab ebamugavustunnet ning seda üle poole vastajatest ka väldiks. Halb väljavaade tekitab 

võimalikku ohtu, suuna kadumise ja seeläbi eksimise ohu (Herzog, Kropscott 2004). Suurt 

ebamugavustunnet tekitab mudane, libe rada, maastik ja enamus väldiks selliseid maastikke. 

Lisaks selgus siinse  uuringu tulemusena, et võõras keskkond ei ole põhiliseks probleemiks – 

seda võib arvatavasti põhjendada sellega, et kuna Eesti on väike, siis uude looduskeskkonda 

mineja üldjoontes teab, mis teda ees ootab, ning seetõttu sinna minek negatiivseid emotsioone 

ei tekita. Oluliseks faktoriks ei pruugi olla ainult mitte teatud puu- või metsatüüpide 

eelistused, vaid määravaks on ka keskkond ja kontekst (Summit, Sommer 1999).  

Situatsioonikirjeldused võimaldasid teada saada emotsioonide tugevust ning mitme negatiivse 

varjundiga faktori koosmõju tulemust. Nendele antud hinnangutest selgus, et kõige vähem 

sooviti olla situatsioonis, kus negatiivseteks faktoriteks olid näiteks võimalik äraeksimine, 

piiratud väljavaatega maastik ja mitu ebameeldivust tekitavat olukorda. Lisaks leiti, et naistel 

väljenduvad emotsioonid tugevamalt kui meestel, samas vältimise osas olulist erinevust ei ole. 

Samas situatsioonis olid väljapaistvalt erinevad hinnangud 19–33-aastastel meestel, kellel oli 

oluliselt madalam hinnang kolmele negatiivsele emotsioonile (hirm, ebakindlus, pinge/ärevus) 
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ning üldiselt kõrgem hinnang positiivsetele emotsioonidele (uudishimulikkus ja vaimustatus). 

Võib järeldada, et äraeksimine oli peamiseks põhjuseks, miks selles situatsioonis sooviti kõige 

vähem olla. Teistes situatsioonides oli rollikandvaks emotsiooniks ebameeldivus. Üks 

hüpoteesidest oli, et üksiolek tekitab negatiivseid emotsioone, kuid kuna eelnimetatud 

situatsiooni juba siseneti üksi, siis võib arvata, et sellepärast ei olnud see probleemiks. 

Kokkuvõtvalt saab kõikide situatsioonikirjelduste tulemuste analüüsist järeldada, et kõige 

rohkem välditakse selliseid olukordi just ebameeldivuse pärast ning et looduses tekkinud 

negatiivsed situatsioonid on naistel küll tugevamad, kuid nad ei väldiks neid olukordi selle 

tõttu rohkem.  

Vastajate lisakommentaarid olid enamjaolt pigem negatiivse varjundiga, kuid seda võis 

mõjutada küsimustiku üleüldine foon. Lisaks on negatiivseid tundmusi inimestes rohkem kui 

positiivseid, sest emotsioonide esmane roll on signaale andev (Bachmann, Maruste 2008). 

Uuesti toodi välja mõtted, et looduses meeldib olla, kuid mitte pimedas, lisaks häirivad teatud 

eluslooduse ja ilmaga seotud ebameeldivad faktorid. Toodi välja ka positiivseid hoiakuid 

metsa ja looduse suhtes, kuid oli ka resoluutselt vastupidist: „Vabatahtlikult metsa ei läheks.“ 

Lähtuvalt esitatust saab järeldada, et Y-generatsioonil tekivad emotsioonid nii 

kontekstisiseselt kui ka -väliselt ning respondentide avatud vastuseid analüüsides selgus, et 

erinevate sisu poolest sarnaste küsimuste puhul vastati samamoodi. Käesolevas töös uuriti, 

mis põhjustab looduses viibijale hirme ja ebamugavustunnet ning kuidas see mõjutab tema 

edasisi valikuid, ja välja pakkuda, milliste meetmete abil saaks olukorda parendada. Töö 

eesmärk oli välja selgitada Y-generatsiooni negatiivsed emotsioonid looduses ning millistes 

looduskeskkondades soovitakse olla kõige vähem. 

Magistritöös esitati hüpotees 1, et Y-generatsiooni põlvkond eelistab kaaslasega tuttavas, hea 

väljavaatega märgistatud radadega looduskeskkonnas viibimist päevasel ajal. Püstitatud 

hüpoteesi õnnestus osaliselt tõestada: tulemuste põhjal saab väita, et pimedus on 

respondentidele negatiivseid emotsioone tekitav faktor looduses. Lisaks selgus tulemustest, et 

looduses eelistatakse viibida kaaslasega, kuid samas ei tekita üksiolemine ühtegi negatiivset 

emotsiooni. Viidastatud ala ei ole prioriteediks, küll aga peab olema hea väljavaatega ala, 

kuna see tekitab eksimise ohu, mis on uuritavatel suurimaks hirmuks. Tuttava keskkonna 

eelistus ei ole käesoleva töö valimi põhjal tõestatav, sest võõras keskkond ei ole suureks 

probleemiks. Väikest erinevust siinkohal oli märgata alaealiste seas, kes olid häiritud 

tundmatust keskkonnast. Teine hüpotees, et igapäevamugavuste puudumine looduses tekitab 
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Y-generatsiooni põlvkonnal negatiivseid emotsioone, leidis selgelt tõestust noorema 

vanusegrupi ehk laste seas. Kinnitust sai ka hüpotees, et Y-generatsioon väldib looduses 

situatsioone, mis tekitavad hirmu, vastikust ja ebamugavustunnet. Hüpotees, et naised 

tunnevad looduses meestest rohkem negatiivseid emotsioone ning seetõttu pigem ei viibi 

sellistes situatsioonides, sai osaliselt tõestust, sest naiste emotsioonid on küll tugevamad ja 

negatiivseid tundmusi esineb rohkem, kuid vältimise osakaal on sama, mis meestel.  

Lisaks ilmnesid siinses uuringus teiste inimestega seotud faktorid, mis tekitavad negatiivseid 

emotsioone, nagu prügi, vandaalitsemised puhkealadel, lahtised koerad ja nende järelt 

mittekoristamine. Seega tuleks jätkuvalt pöörata tähelepanu puhkealade korrashoidmisele ja 

inimeste teavitamisele loodushoiust.  

Iga generatsioon toob uued oskused, väärtushinnangud, huvid, eelistused ja uue 

tarbimiskultuuri, mis mõjutab ka teisi generatsioone (Pendergast 2010), seega peaksime oma 

tähelepanu suunama noortele, sest nemad on meie looduse, turismi ja loodusturismi järgmised 

tarbijad. Siiski tuleks noortele õppekavasid ja ekskursioone koostades arvestada kõikide 

eelistustega ja tõsta esile looduse positiivseid hüvesid ning rääkida ka ülaltoodud võimalikest 

faktoritest, mis negatiivseid emotsioone tekitavad ja tegema seletustööd. Noorte puhul peaks 

esile tõstma looduse kasulikkust ning tegema seal viibimise mugavaks ja huvitavaks. Oluline 

on hoolt kanda selle eest, et rajatud teed, viidad ja puhkevala inventar oleks olemas ning heas 

korras. Kuna äraeksimise oht on kõige suurem ja tekitab enim negatiivseid emotsioone, siis 

tuleks mõelda erinevate kaardilahenduste ja viitade peale, mis oleksid hõlpsasti kättesaadavad 

ja lisaks ka Y-generatsioonile vastavad. 

Kuna meie emotsioonid on situatsiooni- ja kontekstipõhised (Skår 2010), peaksime olema 

aina rohkem kokkupuutes metsa, loodusega, siis rikastuvad ka meie kogemused. Negatiivsed 

kogemused ei tekita vastumeelsust antud keskkonna suhtes vaid võivad järgnevatel kordadel 

hoopis positiivseid emotsioone tekitada.  

Siinse uurimistöö piiranguteks võib pidada vastajate nii elukoha kui ka üleskasvamiskoha 

linnakesksust. Käesoleva uurimistöö raames tehti anonüümne empiiriline uuring 

küsitlusankeedi abil, kuid tulevikus võiks sama teemat käsitleda nende nende hulgas, kes 

selgelt eelistavad linnakeskkonda ning millised on nende kerkivad emotsioonid 

looduskeskkonnas. Tulevikuuurimus võiks endas lisaks ka kätkeda noorte valikute ja otsuste 

mõjutatust meediast ning muudest infokanalitest.   
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KOKKUVÕTE  

 

Uurimistöö eesmärk oli teada saada, mis põhjustab Y-põlvkonnale looduses negatiivseid 

emotsioone, kuidas see mõjutab edasisi valikuid ning millistes looduskeskkondades 

soovitakse olla kõige vähem. Lisaks oli eesmärk kindlaks teha, kas meeste ja naiste ning 

erinevate vanusegruppide vahel on olulisi erinevusi. Seni väheselt uuritud teema on oluline 

turismikorraldajatele, metsamajandajatele ja haridustöötajatele, kuna aitab mõista, mis 

põhjustab looduses viibijale hirmu ja ebamugavustundeid.  

Metoodikana kasutati poolstruktureeritud anonüümset veebipõhist küsitlust, millele vastas 

uuritav sihtgrupp. Valim oli representatiivne nii sugude kui ka eri vanusegruppide osas. 

Saadud andmeid analüüsiti erinevate statistiliste meetoditega, nagu hii-ruut-test ja Fisheri test, 

ning kvalitatiivse meetodina kasutati fenomenoloogilist lähenemist.  

Tulemustest selgus, et kartused looduse suhtes ei ole kadunud ning kõige rohkem negatiivseid 

emotsioone (hirm/kartus, vastikus ja ebamugavustunne) tekitavad olukorrad, kui ollakse ära 

eksinud, kohatakse putukaid või puuke ning usse ja madusid. Samas selgus, et eelnevad 

negatiivsed kogemused ei ole looduse vältimise põhjuseks. Vältimise peamiseks emotsiooniks 

on ebamugavustunne ja vastikus. Y-generatsioon on põlvkond, kes on esimestena sündinud 

infoajastusse ning loodusesse minek võib neile olla mugavustsoonist väljumine. Tulemuste 

analüüsimisel selgus, et Y-generatsioon soovib vaba aega veeta looduses koos kaaslas(t)ega, 

kuid üksi olemine ei tekita negatiivseid emotsioone. 12–18-aastased eelistavad pigem 

linnakeskkonda ning põhjuseks võib olla see, et neil ei ole looduses kontrolli ümbritseva üle. 

Teisalt võib järeldada, et looduses puudub teistega sotsialiseerumise võimalus samal viisil, 

nagu seda on linnakultuuris, mis on Y-generatsiooni puhul üks olulisi faktoreid. Lisaks 

kinnitati hüpotees, et nüüdisaegsete mugavuste (pesemisvõimaluse, tualeti, levi, interneti) 

puudumine.  

Magistritöös esitati hüpotees, et Y-generatsiooni põlvkond eelistab kaaslasega tuttavas, hea 

väljavaatega märgistatud radadega looduskeskkonnas viibimist päevasel ajal. Püstitatud 

hüpoteesi õnnestus osaliselt tõestada: tulemuste analüüsi põhjal saab väita, et pimedus on 

negatiivseid emotsioone tekitav faktor looduses. Viidastatud ala ei ole prioriteediks, küll aga 

peab olema hea väljavaatega ala, kuna see ennetab eksimise ohtu mis on uuritavatel 

suurimaks hirmuks. Tuttava keskkonna eelistus ei ole käesoleva töö valimi põhjal tõestatav, 
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sest võõras keskkond ei ole suureks probleemiks. Naiste emotsioonid on tugevamad ja 

negatiivsed tundmusi esineb rohkem, kuid vältimise osakaal on sama mis meestel. Selle 

põhjuseks võib olla see, et naised saavad uute väljakutsete näol enesekehtestamise võimaluse 

ning omandavad probleemide lahendamise kaudu uusi oskusi. 

Lisandväärtusena ilmnesid siinses uuringus teiste inimestega seotud faktorid, mis tekitavad 

negatiivseid emotsioone, nagu prügi, vandaalitsemised puhkealadel, lahtised koerad ja nende 

järelt mittekoristamine. Seega tuleks jätkuvalt pöörata tähelepanu puhkealade 

korrashoidmisele ning inimeste teavitamisele ennast ümbritseva suhtes. Kuna äraeksimise oht 

on kõige suurem ja tekitab enim negatiivseid emotsioone ja looduse vältimist, siis tuleks 

mõelda erinevate kaardilahenduste peale. 

Uus põlvkond toob kaasa omad eelistused ja tarbimiskultuuri, seega peaksime suunama oma 

tähelepanu noortele, sest nemad on meie looduse, turismi ja loodusturismi järgmised tarbijad. 

Noortele õppekavasid ja ekskursioone koostades tuleks arvestada kõikide eelistustega ning 

tõsta esile looduse positiivseid hüvesid ja looduse kasulikkust ning teha seal viibimine 

mugavaks ja huvitavaks. Peame suutma ennetada arvamust, mida väljendas üks Y-

generatsiooni esindaja: „Vabatahtlikult ma metsa ei läheks.“  
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NATURE IS SCARY AND UNCOMFORTABLE: 

EMOTIONS EXPERIENCED IN NATURE BY THE 

GENERATION Y 

SUMMARY 

Natural environments may not always be restorative, so the purpose of this study was to find 

out what causes negative emotions in the nature for the Generation Y, how it affects their 

future choices, and which natural environments they would avoid. The thesis also examines 

whether there are significant differences in arising emotions between men and women and 

different age groups to find out whether the approach to these target groups should be 

different. This little researched topic is important to the tourism operators, forest managers 

and educators, because it helps to understand what causes fears and discomfort in nature to 

the Generation Y. Studying negative perceptions may complement also environmental 

preference research, which has focused more on why people prefer certain environments. 

Methodology used in this study was anonymous web-based semi-structured questionnaire. 

Using a sample of 226 Generation Y respondents the data was collected for further analysis. 

The sample was representative of both sexes and of different age groups. The obtained data 

was analysed using different statistical methods such as frequency, chi-square test and 

Fisher's test and qualitative methods such as phenomenological approach was used for open-

ended questions. Limitations of this study are connected with sample which is mostly city-

centered. 

The survey responses analysis indicated that the fears of nature have not been lost, negative 

emotions (fear, disgust and discomfort) occur the most in situations when they are lost, 

encounter with insects, worms and snakes. However, it turned out that those previous negative 

experiences are not the reason for avoiding the nature. Discomfort and disgust are the main 

reasons for avoiding nature environment. 

Generation Y is a generation that is the first born in the Computer Age and going in to the 

nature can be out of their comfort zone. The findings from the research showed that the 

Generation Y wants to spend their free time in nature, but definitely with a companion. 12–18 

year olds would rather prefer the urban environment, and the reason may be that they don’t 

have control over the environment, and on the other hand it could be because of the lack of 
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socialization in nature, what is offered in the urban culture, which is very important to the 

Generation Y. In addition, the hypothesis that lack of modern conveniences (washing 

facilities, toilets, coverage, Internet) causes discomfort was supported and their absence is not 

discouraged.  

One hypothesis of this study was that Generation Y prefers spending time in a familiar 

environment with companion, well-marked environment with good visibility and during the 

daytime. Based on the analysis of the results it was possible to support the hypothesis 

partially. Darkness evokes negative emotions in nature and people like to spend time with a 

companion, but being alone does not cause negative emotions. Signposted trails are not a 

priority, but the visibility of the area has to be good, because it prevents the risk of getting lost 

which according to the results evokes fear. It cannot be proved according to the study data 

that the environment has to be familiar, because the unfamiliar environment didn’t cause 

negative emotions.  

The hypothesis that women feel more negative emotions than men in nature and therefore 

avoid certain situations in nature was partially supported because women's emotions are 

stronger and they experience more negative feelings, but the avoidance of the situations is the 

same as for men. The reason for this may be that women will face assertiveness through new 

challenges and will have to opportunity to acquire new skills by solving encountered 

problems. 

Open-ended questions added value to the study, because according to the analyse it was 

revealed that respondents were affected by other human factors that generate negative 

emotions, such as garbage, recreation areas, loose dogs and not cleaning up after them. 

Therefore, we should continue to pay attention to keeping recreation areas clean and make 

people aware of their surroundings. Based on the abovementioned findings, it is important to 

take care of the trails, and that everything in the recreation area would be available and in 

good condition. As getting lost is the biggest danger to Generation Y and creates the most 

negative emotions, different map and signage solutions should be taken into consideration 

which are easily accessible. 

New generation brings their own preferences and consumer habits, so we should focus on 

young people, because they are in our nature and nature tourism (next) consumers. The 

present study findings suggest that making curricula, study trips for young people, everyone’s 
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preferences should be taken into account and to highlight nature’s benefits and advantages 

and making the stay comfortable and interesting. We must be able to prevent the opinion 

expressed by of one of the respondents, "I would not go to the forest voluntarily." 

The current research was done within the framework of an anonymous questionnaire using the 

empirical study, but the future studies could also focus on those who clearly prefer urban 

environments. It would be aim to find out their actual reactions and emotions arising in 

natural environment. Suggestions for the future studies are related with the young people 

choices and decisions influenced by the media and other online sources information channels. 
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Lisa 1. Küsimustik 

 

Magistritöö küsimustik looduses kogetud emotsioonide kohta 

Antud küsimustikule vastamine aitab välja selgitada Y-generatsiooni looduses kogetud emotsioone. Küsimustikule on oodatud vastama Y-
generatsiooni põlvkond, st. sünniaastad 1982 - 2002. Ankeedile vastamiseks kulub 10-15 minutit. 
Ankeedile vastamine on anonüümne ning vastuseid kasutatakse üldistatud kujul Triin Saare loodusturismi eriala magistritöös.  
 
Suured tänud! 
Triin Saar 
triin.saar@student.emu.ee 

 

1. Millist vaba aja veetmise võimalust Sa nendest eelistaksid? 

  üksi looduses väljaspool märgistatud matkaradu 
 

  üksi looduses märgistatud radadel 
 

  kaaslastega looduses 
 

  linnas siseruumides 
 

  linnas vabas õhus 
 

  ekskursioonil/giidiga looduses 
 

  

muu (mis?) 

________________________________ 
 

 

 

 

 

2. Kas Sul on olnud looduses viibides negatiivseid emotsioone tekitanud vahejuhtumeid? 

  Jah 
 

  Ei 
 

 

 

 

 

3. Kui jah, siis ole hea kirjelda:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

4. Milliseid nimetatud emotsioone koged looduskeskkonnas viibides ning kas väldiksid neid olukordi?  

Palun märgi iga situatsiooni juurde kogetud emotsioon ning kas väldiksid neid olukordi või mitte. 
Vastusevariante võib olla mitu. 
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 Hirm/kartus Vastikus Ebamugavus 
Neutraalne 
emotsioon 

Hea 
emotsioon 

Väldiksin 
olukorda 

Ei väldiks 
olukorda 

Viidastamata alal 
 

       

Mobiililevi (internetilevi) 
puudumisel  

 

       

Teades, et alal on loomi 
 

       

Tihedas, radadeta metsas 
 

       

Metsas ära eksinuna 
 

       

Putukaid (nt herilasi, mesilasi) või 
puuke kohates  

 

       

Usse, madusid kohates 
 

       

Sääski, kärbseid kohates 
 

       

Üksi olles 
 

       

Pimeduses 
 

       

Mudasel, lögasel, libedal teel 
 

       

Külma, vihmase ilma korral 
 

       

Tormise ilmaga 
 

       

WC puudumisel 
 

       

Pesemisvõimaluste puudumisel 
 

       

Ööbides telgis 
 

       

Raske matkaraja korral, füüsiliselt 
väsinuna  

 

       

Võõras/tundmatu keskkond 
 

       
 

 

 

 

5. Milliseid emotsioone tunneksid, kui oleksid antud situatsioonis (Situatsioon 1)  

Oled giidiga grupiekskursioonil sinule tundmatus kohas. Viimastel päevadel on palju sadanud ning maapind on vesine ja soine. Rabas 
käies vajud paaril korral põlvini sisse ja jääd seetõttu grupist pisut maha. Vahepeal on kõrgem pilliroog ja mingid tundmatud teravad 
taimed. Vajud uuesti mudasse ning tunned kuidas jääkülm vesi tuleb jalanõu sisse. Kiirustad grupile järele, kes on juba tihedamasse 
metsa suundunud. Ruttad läbi märgade põõsaste ja okste, mis riivavad su nägu. Gruppi pole enam näha. 

 

 Üldse mitte 1 Pigem mitte 2 Ei tea 3 Pigem jah 4 Väga 5 

Hirm 
 

               

Ebakindlus 
 

               

Pinge/ärevus 
 

               

Ebameeldivus 
 

               

Uudishimulikkus 
 

               

Vaimustatus 
 

               

Soov olla antud situatsioonis 
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6. Milliseid emotsioone tunneksid, kui oleksid antud situatsioonis (Situatsioon 2)  

Oled otsustatud minna päeval üksi metsa jalutama, ilm on päikesepaisteline, soe ja pisut tuuline. Jääd mõtetesse ning uitad mööda 
väiksemaid radu. Aeg on kulunud kiiresti ning hakkab hämarduma. Järsku näed tumedaid pilvi lähenemas, tuul on tõusnud ning kuuled 
kaugemalt müristamist. Hakkad kiiruga tagasi minema, kuid äikesepilved lähenevad ja oled juba jäänud paduvihma kätte. Müristamise 
tihedus on sagenenud ja välgutab sinu vahetus läheduses. On pime ja metsast väljapääsuni läheb sul veel aega. 

 

 Üldse mitte 1 Pigem mitte 2 Ei tea 3 Pigem jah 4 Väga 5 

Hirm 
 

               

Ebakindlus 
 

               

Pinge/ärevus 
 

               

Ebameeldivus 
 

               

Uudishimulikkus 
 

               

Vaimustatus 
 

               

Soov olla antud situatsioonis 
 

               
 

 

 

 

7. Milliseid emotsioone tunneksid, kui oleksid antud situatsioonis (Situatsioon 3)  

Oled metsas jalutamas, korjad marju. Sinu ümber on tiirutamas palju sääski ja põdrakärbseid. Ilm on väga palav ja kuuled kuskilt 
eemalt ussi sisistamas. Vahepeal puhkad ja istud maha, mõtled niisama helistada sõbrale või internetis surfata, kuid levi ei ole. 
Liigud kodupoole läbi tihniku ning saad kõrvenõgestelt kõrvetada. Koju jõudes näed puuki mööda jalga alla ronimas. 

 

 Üldse mitte 1 Pigem mitte 2 Ei tea 3 Pigem jah 4 Väga 5 

Hirm 
 

               

Ebakindlus 
 

               

Pinge/ärevus 
 

               

Ebameeldivus 
 

               

Uudishimulikkus 
 

               

Vaimustatus 
 

               

Soov olla antud situatsioonis 
 

               
 

 

 

 

8. Sugu  

  Naine 
 

  Mees 
 

 

 

 

 

9. Vanus  

  12-18 
 

  19-25 
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  26-33 
 

 

 

 

 

10. Elukoht  

Linn/küla 

________________________________ 
 

 

 

 

11. Kus oled üles kasvanud?  

Linn/küla 

________________________________ 
 

 

 

 

12. Avatud kommentaar teema/küsitluse kohta  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Lisa 2. Situatsioonikirjelduste hinnangute erinevused eri võrdlusgruppide vahel 

 

    Situatsioon 1 

Võrdlusgrupid 
vanuste ja sugude 
vahel Hirm Ebakindlus Pinge/ärevus Ebameeldivus Uudishimulikkus Vaimustatus 

Soov olla 
antud 

situatsioonis 

N M 0,132 0,001 0,333 0,274 0,473 0,615 0,084 

12–18 19–33 0,124 0,566 0,013 0,115 0,050 0,727 0,787 

                  
N12–18 N19–33 0,317 0,832 0,053 0,121 0,117 0,082 0,298 

N12–18 M12–18 0,273 0,082 0,710 0,531 0,983 0,077 0,643 

N12–18 M19–33 0,003 0,002 0,006 0,199 0,106 0,649 0,096 

N19–33 M12–18 0,774 0,208 0,355 0,240 0,119 0,562 0,608 

N19–33 M19–33 0,083 0,008 0,040 0,501 0,043 0,031 0,005 
M12–18 M19–33 0,096 0,283 0,025 0,865 0,078 0,038 0,187 

    Situatsioon 2 

Võrdlusgrupid 
vanuste ja sugude 
vahel Hirm Ebakindlus Pinge/ärevus Ebameeldivus Uudishimulikkus Vaimustatus 

Soov olla 
antud 

situatsioonis 

N M 0,000 0,004 0,020 0,313 0,986 0,831 0,175 

12–18 19–33 0,509 0,281 0,490 0,012 0,065 0,455 0,605 

                  
N12–18 N19–33 0,239 0,114 0,429 0,151 0,007 0,016 0,064 

N12–18 M12–18 0,113 0,105 0,239 0,816 0,214 0,073 0,028 
N12–18 M19–33 0,029 0,038 0,391 0,074 0,557 0,444 0,679 

N19–33 M12–18 0,075 0,124 0,046 0,059 0,489 0,863 0,091 

N19–33 M19–33 0,005 0,018 0,062 0,407 0,366 0,034 0,003 
M12–18 M19–33 0,723 0,693 0,705 0,160 0,369 0,066 0,007 
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Lisa 2 järg 

    Situatsioon 3 

Võrdlusgrupid 
vanuste ja sugude 
vahel Hirm Ebakindlus Pinge/ärevus Ebameeldivus Uudishimulikkus Vaimustatus 

Soov olla 
antud 

situatsioonis 

N M 0,898 0,859 0,692 0,674 0,956 0,239 0,699 

12–18 19–33 0,486 0,095 0,008 0,100 0,758 0,177 0,440 

                  
N12–18 N19–33 0,441 0,152 0,039 0,480 0,971 0,871 0,948 

N12–18 M12–18 0,749 0,910 1,000 0,715 0,836 0,071 0,712 

N12–18 M19–33 0,537 0,255 0,462 0,128 0,922 0,724 0,906 

N19–33 M12–18 0,805 0,561 0,062 0,334 0,735 0,025 0,452 

N19–33 M19–33 0,408 0,726 0,724 0,574 0,875 0,822 0,993 

M12–18 M19–33 0,328 0,576 0,465 0,137 0,410 0,041 0,417 
Olulisustõenäosus olulisusnivool P = 0,05 arvutatud Fisheri testi abil. Esiletõstetud kirjatüübiga P < 0,05 
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