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Käesoleva lõputöö eesmärgiks on analüüsida OÜ Taagepera Lossi külastajate poolt täidetud 

ankeetide tulemusi selleks, et saada teada, milline on külastajate profiil, nende eelistused 

infokanalite valikul ja olemasolevate teenuste kasutamisel.  Ettevõttel on võimalus kasutada 

analüüsitud materjali, et arendada ja parandada olemasolevaid kommunikatsioonikanaleid ja 

kujundada seisukohad uute arendusstrateegiate väljatöötamisel. Käesoleva töö analüüsi 

tulemused võimaldavad ettevõttel hinnata, kas antud küsimustik täidab oma eesmärgi ja 

milliseid muudatusi peaks ankeetides tegema. 

Täidetud ankeete oli aastatel 2010-2015 kokku 257. Ankeetide tulemusi analüüsiti lähtuvalt 

soost (kolm vanusegruppi), vanusegrupist ja sise-, välisturistide osakaalust. 

Uurimistöö hüpotees on järgmine: põhiliseks kasutatavaks infoallikaks on internet, peamine 

vastaja on vanusegrupis 30-49 aastat ja peamine põhjus lossi tulekuks on pulmakutse. 

Töö tulemustest selgus, et vastajatest 75,49% on eestlased ja 24,51% välismaalased.  

Küsimustikule vastajate lossis viibimise aeg on aasta aastalt lühenenud, mehed peatuvad 

lossis pikemalt kui naised. Peamiseks infokanaliks lossi tulemisel oli eestlaste jaoks internet, 
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teisel kohal oli pulmakutse ja kolmandal korduvkülastus. Samas välismaalaste jaoks oli 

esimesel kohal lossi varem külastanud sõbra soovitus ja pulm oli alles neljandal kohal. 

Peamiseks peatumise eesmärgiks oli kõigi vastajate jaoks perepuhkus, teisel kohal oli ootus 

kogeda midagi uut.  

Märksõnad: (5) Taagepera Loss, maaturism, siseturist, välisturist, Valgamaa 
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The aim of the thesis was to analyze the feedback forms of OÜ Taagepera Castle. To 

provide an overview of theoretical material for tourism and rural tourism, nature based and 

economic impacts aspects of the visitors; to provide an overview about the visitors and the 

reasons for the visit on the basis feedback questionnaires; to find out the most commonly 

used information channels; to suggest new ideas for improving the services of the hotel and 

improving the questionnaire feedback forms.  

The questionnaires were produced by the enterprise in order to get the feedback about the 

services. It was important for the OÜ Taagepera Castle to analyze the results and the form 

to improve the further activities on customer and advertisement strategy. 257 filled 

questionnaires were entered and analyzed during the current study. Data processing 

program MS Excel was used to insert and process the data of the guest feedback forms 

which were collected during 2010-2015. 

Internet was the main source of information about OÜ Taagepera Castle for visitors in all 

age groups (27,68%). Almost 18% of the visitors stated that the information was collected 

from other source and almost 17% of the visitors got the information during the wedding 
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event. The importance of internet as a source of information was lowest in the oldest age 

group. 

The average duration of a stay during 2010 and 2015 has declined. When the average duration 

of the stay in 2010 was 1,18 days, then in 2015 it was 1,08 days. In each age groups the men 

were the ones who stayed the longest. One of the reasons might be the large number of 

hunting tourists who were mainly men. 

Keywords: (5)Taagepera Castle, rural tourism, domestic tourist, international tourist, Valga 

County 
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SISSEJUHATUS 

 

OÜ Taagepera Loss on Valgamaal asuv maaturismi ettevõte, mis tegutseb 20. sajandi alguses 

ehitatud lossis. Käesoleval ajal tegutseb loss hotellina, pakkudes majutus- ja toitlustusteenust. 

Ettevõte pakub erinevaid ürituste korraldamise võimalusi alates seminaridest kuni pulmade ja 

konverentsideni. Lisaks saavad külastajad kogeda piirkonna erinevaid tegevusi ning külastada 

looduskauneid paiku nii iseseisvalt kui lossipersonali ning ümberkaudsete ettevõtjatega 

koostöös. Lossi haldava ettevõtte juhtkond on koostanud tagasisideankeedid, mille abil 

soovitakse parandada ja arendada lossi poolt pakutavaid teenuseid. Ettevõte on jooksvalt 

aastatel 2010- 2015 täidetud ankeete kokku kogunud, aga seni pole ettevõte ankeetide tulemusi 

analüüsinud. Seetõttu oli ettevõtte huvi, et eelnevatel aastatel selle ankeediga kogutud andmeid 

analüüsitakse. Teema on aktuaalne ka seoses sellega, et arutlusel on uue tagasiside ankeedi 

koostamine.  

Lõputöö eesmärgiks oli OÜ Taagepera Lossi külastajate tagasiside analüüs. Külastajate 

tagasiside ankeedid annavad infot, millised olid peamised põhjused OÜ Taagepera Lossi 

külastamiseks; millised on olnud peamised infokanalid; kui kaua külastajad keskmiselt lossis 

peatuvad jmt. Tagasiside ankeetidega juba kogutud info on ettevõtte jaoks muuhulgas oluline 

selleks, et analüüsida millised on olnud olemasolevad infokanalid klientideni jõudmiseks ning 

kas on vajadust välja töötada uusi. Analüüs annab info seniste klientide profiilist; teenuste 

kasutusest ja võimalike muutuste vajadusest.  

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: teoreetilise materjali alusel 

anda ülevaade turismi ja maaturismi olemusest ja majanduslike mõjude aspektidest; sisestada 

andmetöötlusprogrammi MS Excel  OÜ Taagepera Lossi külastajate tagasiside ankeedid 

aastatel 2010-2015; anda tagasiside ankeetide alusel ülevaade Taagepera lossi külastanud 

klientidest ning külastamise põhjustest; selgitada välja enimkasutatavad infokanalid; 

tulemustest lähtuvalt  teha parendusettepanekuid OÜ Taagepera Lossi pakutavate teenuste ning 

tagasiside ankeedi täiustamise kohta.  

 

OÜ Taagepera Lossi külastajate tagasiside uuringu metoodikaks oli ankeetküsitlus. Autor ei 

viinud küsitlust aastatel 2010- 2015 ise läbi, vaid analüüsi ettevõtte poolt kogutud andmeid. 

Andmete analüüsiks on kasutatud vastuste erinevaid sagedus- ja protsentjaotusi, keskmisi jms. 

Avatud küsimuste puhul on töö autor nendest teinud kokkuvõtte. Tagasiside küsitluse 
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tulemused on töös esitatud erinevate jooniste ja tabelitena. Lisaks on ettevõtte kohta info 

saamiseks 2017.a. alguses läbi viidud intervjuu ettevõtte esindajaga. 

 

Bakalaureuse töö esimene osa on teoreetiline, kirjeldades lähemalt turismi olemust ja reisimise 

põhjuseid. Välja on toodud Eesti ja maailma turism numbrites ja turismi majanduslik mõju. 

Lisaks on kirjutatud ka turismi turundusest ja klientide segmenteerimisest. 

 

Töö teine osa kirjeldab lühidalt uurimisobjektist olevat maaturismi ettevõtet OÜ Taagepera 

Loss ning kasutatud materjali ja uurimismetoodikat. Kirjeldatud on ettevõtte senist tagasiside 

ankeeti ja selle eraldi osadeks jaotamist. Tagasiside ankeedid olid koostatud nii  eesti kui ka 

inglise keeles. 

 

Töö kolmas osa on tulemused ja arutelu. Analüüsi aluseks on võetud erinevad vanusegrupid, 

sugu ja eraldi sise- ja välisturistid. Leitud on erinevad tulemused vastavalt aluseks võetud 

gruppidele. Mitme vastusevariandiga küsimuste vastuste puhul on analüüsitud konkreetseid 

vastuseid vanuselisest või sise-/välisturist aspektist lähtuvalt. Kolmanda peatüki viimane osa 

koosneb erinevatest ettepanekutest, kuidas ankeeti muuta vastavalt sellele, millised on ettevõtte 

ootused vastuste osas. Saadud vastused peaksid aitama ettevõttel areneda ja keskenduda 

konkreetsemalt erinevatele sihtrühmadele.  
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1.Turism 

 

1.1 Turismi olemus ning reisimise põhjused ja eesmärgid 

 

 

Vastavalt ÜRO Maailma Turismiorganisatsiooni (United Nations World Tourism 

Organization; UNWTO) poolt laialt kasutatavale definitsioonile mõeldakse turismi all 

järgmist: „Inimeste liikumine väljapoole nende harjumuspärast keskkonda puhkamise, äriliste 

või muude eesmärkide nimel mitte kauemaks kui üks aasta“. Vastav definitsioon pandi paika 

Maailma Turismiorganisatsiooni Statistikakomisjoni 27-ndal istungil 22.02-03.03.1993 

(UNWTO 1994).  

Põhjuseid, miks inimesed reisima lähevad on mitmeid, oma osa selles mängib inimese vanus, 

sugu, päritolu, perekond, rahalised võimalused jne. Iga inimene on eraldi isiksus ja igal meist 

on erinev geneetiline pagas (Howie 2003: 50). Seepärast langetavad inimesed ka erinevad 

otsuseid ja lähtuvad otsuste tegemistel erinevatest eesmärkidest. Igapäevaselt käivad inimesed 

enamasti tööl ja täidavad rolle, mille nad ise on valinud või mis on olnud juba nende sünniõigus. 

Reisimine pakub neile vabadust ja võimalust olla keegi teine. Tööl on ülemus, kodus on pere, 

sõbrad ja naabrid. Puhkusel saavad nad sellest kõigest eemale ja on vabad tegema seda, mida 

soovivad (Howie 2003: 50). Reisides vahetavad inimesed kogemusi, puututakse kokku 

sihtkohas elavate inimestega ja toimub erinevatest kultuuridest pärit inimestega kogemuste 

vahetamine. Turistid naudivad teistsugust kohta, inimesi ja tegevusi, sest nende jaoks on see 

illusioon või fantaasia, kui millestki teistsugusest või erinevast võrreldes nende igapäeva eluga 

(Rojek, Urry 2004: 114). Elamus, mille turistid reisil olles saavad koosneb erinevatest 

elementidest, seda mõjutab reisi sihtkoht, seal elavad kohalikud inimesed, olemasolev 

infrastruktuur, personal, kes selle kohaga on seotud ja palju muid olulisi faktoreid. 

Võrreldes igapäevaeluga peetakse turismi: vabaks, lihtsaks, rohkem spontaanseks, vähem 

tõsiseks ja romantiliseks elustiiliks. Samas vaieldakse ka selle üle, et turismil on piiravad 

asjaolud nagu graafikud, järjekorrad, rahaline külg, reisikava ja seega turismiga kaasnev 

vabadus on vaid fantaasia ja illusioon. (Wang 2000: 59)  

20. sajandi lõpukümnendite turismi olemus on varasemast hoopis erinev. See väljendub 

eelkõige kordades suuremates inimeste arvudes. Tänapäeval kasutab maaturismi teenuseid üle 
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70% Ameerika Ühendriikide elanikest (OECD 1994). Samuti on avardunud turistide haare 

külastamaks üha laiemaid ja kättesaamatuid piirkondi. Sellist trendi soodustab erinevate 

liikumisvahendite nagu autod, mootorrattad, jalgrattad jmt. kasv ning kättesaadavus ja 

kasutusmugavus. Erinevate maastike külastamine ning tarbimine toob kaasa suurte 

puhkekeskuste tähtsuse vähenemise, mistõttu muutuvad olulisemaks väiksemad keskused, 

linnad, külad, looduslikud piirkonnad jne. (OECD 1994) 

Käesoleval ajal on turismisektor uute väljakutsete lävel. Turistide arv ja liikumiste kasv on 

mõjutatud terroristide tegevusest, seepärast muutuvad puhkusele mineku põhjused, lisaks ka 

aeg, samas teatud regioonides on külastajate ülerahvastatus (Leask jt 2008: 13). Turistid 

soovivad enamasti, et nende valitud turismisihtkohas oleks turvaline ja seepärast on need 

piirkonnad, kus on rahutused või terroriaktid suure riskiohuga kohad, kus enamasti ka 

kindlustus ei kehti. Sellised paigad jäävad valikust kõrvale ja turistid otsivad teisi sihtkohti. 

Erinevatel riikidel on erinev turismistrateegia, mis lähtub varasematest kogemustest ning 

prognoosidest selle valdkonna seas. Samuti uutest olukordadest turismimajanduses, poliitikas 

ning külastusvajadustest erinevatele piirkondadele. Selliste strateegiatega üritatakse reguleerida 

turismi arengut positiivses võtmes ning tagada nii klientide kui teenusepakkujate üheselt 

arusaadav tase. Snieška jt (2014) andmeil mõjutab majanduse olukord üleüldiselt otseselt 

maaturismiettevõtete käekäiku kuna tihti töötavad nende omanikud isiklikul initsiatiivil ning 

on mõjutatud investeeringute tegemisel ka isiklikust sissetulekust. Lisaks sellele on ka 

külastatavus mõjutatud majanduse elavnemisest, samuti potentsiaalsete välisinvesteeringute 

võimalus. 

Ka Eesti riik omab pikaajalisi strateegilisi plaane turismisektori parendamiseks. Käesoleval 

hetkel on kehtivad näiteks  Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020 (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium 2013). Lisaks on regionaalsel tasandil koostatud mitmeid 

spetsiifilisemaid arengukavasid nagu näiteks Eesti Maaturismi arengukava 2015-2020 (Eesti 

Maaturism 2016) ja Lõuna-Eesti Turismi Arengukava aastani 2020 (SA Lõuna-Eesti Turism  

2009). Arengukavasid koostatakse etteantud perioodideks ning nendes sätestatakse peamised 

suunad ning eesmärgid. 
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1.2 Turism numbrites ja majanduslik mõju  

 

Turism kui inimeste liikumine väljaspool nende elukohta elamuste saamise eesmärgil on 

levinud juba sajandeid (UNWTO 1994). Kui toona oli liikuma panevaks jõuks sõjad, 

loodusressursside kättesaadavus jms, siis tänapäeval on motivaatoriteks eelkõige uute 

kogemuste omandamine, elamuste saamine, väljumine tavalisest keskkonnast ning puhkamine 

väga erinevate tegevuste kaudu. 

 

Turism moodustas 2016 aastal maailma majanduse SKP-st 10,2% ja iga 10. inimene maailmas 

töötab otseselt või kaudselt turismisektoris (292 miljonit töökohta). Turismi moodustab 6,6% 

kogu maailma ekspordi mahust. (WTTC 2017) 

Maailmas on turistide arv aasta aastalt suurenenud. Maailma Turismiorganisatsioon prognoosis 

aastateks 2010-2020 reiside arvu kasvu 3,8% aastas ehk 42 miljonit rahvusvahelist reisi rohkem 

ja aastateks 2020-2030 ennustatakse rahvusvaheliste reiside arvu kasvu 2,9% aastas ehk 45 

miljonit. Keskmine kasv nende andmete põhjal on 43 miljonit reisi aastas. Aastaks 2030 

ennustatakse rahvusvaheliste külastuste arvu jõudmist 1,8 triljonini aastas. Ka rahvusvaheliste 

turistide reisimise põhjused jäävad arvatavasti samaks, kuid nende arv suureneb. Esikohal on 

puhkus, millele järgnevad rekreatsioon, tervis, religioon ja viimasel kohal on äri. Maailma 

erinevates piirkondades toimuvad aga turistide jaotuse suhtes muutused - Aasia ja Vaikse 

ookeani piirkonna külastamine kasvab 8% võrra ehk  see moodustab 30% kogu külastuste 

arvust, Lähis-Ida ja Aafrika külastamine kasvab 2% kummaski sihtkohas,  vastavalt 8% ja 7% 

kogu külastuste arvust. Enim turiste kaotab Euroopa - 10%, ehk alles jääb 41% kogu külastuste 

arvust. Ameerika kaotab 2% turistidest ja alles jääb 14%. (UNWTO 2015a; UNWTO 2015b) 

Ka Eestis on turismisektori elavnemine järjepidev. Turism kui tegevusvaldkond on üha 

olulisem ja mõjutab majandust üha olulisemal määral. Näiteks Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi (2017) hinnangul moodustab turism 2017. aastal 7% Eesti 

SKP-st ning teenuste ekspordi puhul on see osakaal lausa 27%.  Eesti Riiklik 

Turismiarengukava 2014-2020 (Majandus ja kommunikatsiooniministeerium 2013) toob välja, 

et turismi areng Eestis on olnud tsükliline sõltudes nii transpordi arengutest, välismeedia 

kajastustest, infrastruktuuri arengutest jms. Samas näiteks 2012. aastal moodustas Eesti 

turismiteenuste eksport 29% kogu teenuste ekspordist ning 7,4% kaupade ja teenuste 

koguekspordist. Kuna muude teenuste ja kaupade eksport on kasvanud viimastel aastatel 
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mõnevõrra kiirmini, siis on turismi osakaal käesoleval aastal ka mõnevõrra väiksem kui 2012. 

aastal (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2017). 

Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020 (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

2013) toob välja, et Eesti on väga sõltuv välisnõudlusest. 70% ööbimistest tehakse välisturistide 

poolt. Sisenõudlus on seevastu peamiselt madalate sissetulekute tõttu olnud väga piiratud.  

Majutuskohtade arv on aga Eestis suurenenud alates aastast 2010, mil siin oli 1141 

majutuskohta. 2014. aastaks oli Eestis juba 1419 majutuskohta, samas aastaks 2016 oli Eestis 

1454 majutuskohta. Enim majutuskohti aastal 2015 oli Harju maakonnas (240 majutuskohta). 

Tallinnas on tube 8670 ja voodikohti 19267. Valga maakonnas on 95 majutuskohta, 997 tuba 

ja 2837 voodikohta. Neist numbritest lähtuvalt on näha, et majutusasutuste arvust olulisem on 

veel tubade ja voodikohtade arv, mis näitab kui suur on antud piirkonnas turistidele 

ööbimisvõimaluste pakkumine. Keskmine tubade täitumus Eestis aastatel 2010-2015 oli 41-

44%, samas Valga maakonnas oli see vaid 21-24%. Keskmine voodikoha täitumus samal ajal 

oli Eestis 33-35% ja Valga maakonnas oli see 17-19%. Saadud tulemustest on näha, et antud 

piirkonnas oleks väga palju arenemisruumi veel. Keskmine majutuskoha hind Eestis on 35€/öö, 

samas Harjumaal on see 40€/öö, kuid Valgamaal 24€/öö. (Eesti Statistika Andmebaas 2017) 

Positiivse arenguna võib välja tuua, et viimasel kümnendil on sissetulevate turistide 

päritoluriikide nimekiri mitmekesistunud. Lähiriikide osakaal küll langenud aga Eesti tuntus 

maailmas seevastu tõusnud (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013).  

Turismi mõju erinevatele piirkondadele maailmas on väga erinev. Arvatakse, et turismi areng 

mõjutab eriti negatiivselt neid arengumaid, kus usutakse turism olevat lahendus majanduslikele 

ja sotsiaalsetele probleemidele. (Smith 2003: 45) Paraku kaasneb massiturismiga rida 

negatiivseid aspekte, mida arengumaades ei suudeta või ei taheta kontrolli all hoida. Mitmete 

piirkondade eriline loodus ja kohalik kultuur on hääbunud massturismi mõjul. Samas võib 

majanduslik tulu jääda kohalikul kogukonnal saamata, kuna kultuuriturism võib olla 

arenguriikidele lahendus nende majanduslikele probleemidele, samas ka positiivne areng 

sotsiaalse ja kultuurilise arengu mõttes. See võib suurendada vähem tuntud regioonide tuntust 

ja parandada nende elatustaset.  Sellest hoolimata peaks turismi suhtuma vastutustundlikult.  

Turism pakub võimalusi ka piirkonna arenguks, luues uusi ettevõtteid, mis pakuvad või 

vahendavad turismitooteid ja –teenuseid. Näiteks majutust ja toitlust pakkuvad ettevõtted, 

seikluspargid, kanuumatkad ja teised ettevõtted, mis pakuvad erinevaid võimalusi vaba aja 
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sisustamiseks. Oma mõju on ka sellel, milliseid transpordivahendeid kasutades on võimalik 

sihtkohta jõuda ja millised on teeolud. Seega loob turism nii otseselt kui kaudselt erinevaid uusi 

töökohti. Nagu Eestis üldiselt, on ka Valgamaa kontekstis iga majutusasutus ülioluline kohaliku 

kogukonna tegevuse edendamises. OÜ Taagepera Loss näol on tegemis laialdaselt tuntud 

ettevõttega, mis pakub kohalikus kogukonnas tööd mitmetele inimestele, lisab väärtust hoonete 

kompleksile ning tõstab piirkonna tuntust ning mainet. 

Paljudele riikidele on oluline kultuurse turismi edendamine nii majanduslikus kui kultuurilises 

mõttes, kuna see suurendab huvi ka rahva ajaloo, pärandi ning traditsioonide vastu. Samuti 

hõlmab see looduslike ja inimtekkeliste ressursside väljatoomist ning tutvustamist. Selline 

turismi suund suurendab koostööd erinevate riikide vahel, mis on valitsuste jaoks alati 

prioriteet. Rikkus, mis saavutatakse tänu turismile peaks suunatama tagasi selles sektoris 

töötavatesse inimestesse mitte muude valdkondade katmiseks. (Smith 2003: 44) OÜ Taagepera 

Loss on olemuselt juba kultuuriväärtusega paik, seetõttu on tervitatav, et seal tegutseb edukas 

majutusasutus, mis lisaks teenustele pakub ka ajalooliselt oluliste hoonete säilimise läbi suurt 

lisandväärtust. Antud töö raames koostatud uurimusest selgub samuti, et suur hulk inimesi tuleb 

OÜ Taagepera Lossi külastama ajaloohuvist. Kui selle paiga külastamine on seotud pelgalt selle 

koha ajalooga, siis on see vägagi tervitatav. Ühena pakutavatest teenustest on valikus 

gastronoomilised eripärad. OÜ Taagepera Loss pakub mitmeid toiduelamusi, eelkõige seotud 

metsloomade  ning kohaliku tooraine kasutamisega. Maailmas on taolised kohaliku tooraine 

kasutamise võimalused võetud laialt kasutusele ning nendega seotud nišiaspekte 

propageeritakse üha enam. (Torre jt 2017)  

Olulisel kohal on turismi arengus ka koostöö avaliku ja erasektori vahel, olulise tähtsusega on 

kohaliku kogukonna toetuse olemasolu selleks, et kooskõlastada turismiga seotud võimalusi ja 

soodustada selliseid tegevusi (Rojek, Urry 2004: 124). Oluline teema turismi arengus on ka see, 

kes peaks maksma kulutuste eest. Kui erasektoril on lühiajalised eesmärgid ja soov suurendada 

külastajate arvu ja reklaamida tegevusi, siis teised turismiga seotud kulutused näiteks taristule 

(hoolduskulud ja üldised turunduskulud) on pandud otseselt või kaudselt avaliku sektori õlule 

(Rojek, Urry 2004: 134). Koostöö OÜ Taagepera Loss ja kohaliku kogukonna vahel on 

muutnud aja jooksul järjest tugevamaks. Kuna OÜ Taagepera Lossi kompleksi kuulub mitmeid 

hooneid, siis uuritava perioodi algusaastail toimis ühes hoones hooldekodu, mis paraku mujale 

koliti. Teises hoones aga alustas tegevust külaselts mitmete tegevustega. Taoline koostöö 

suurendab nii külastajate arvu piirkonnas kui tuntust laiemalt ning kasu saavad nii ettevõtjad 

kui kohalikud elanikud. (Puks 2015) 
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1.3 Maaturismi olemus ja uuritava majutusasutuse määratlus 

 

19. sajandi hüppelise industriaalühiskonna arengu ning linnade kasvuga seoses tekkis 

tolleaegsetes ühiskondades vajadus stressi maandamise järele. Maapiirkondades puhkamine sai 

seoses selle trendiga hoo sisse. Suuremate raudtee-ettevõtete toel muutus rekreatsioon üha 

enam laialtlevivaks ühiskondlikuks normiks. Esimesteks suuremateks külastuskohtadeks said 

Alpide mäestikud Euroopas ning Ameerika mandri mäestikud. Maaturismi nõudluse kasvades 

suurenesid investeeringud infrastruktuuri nii transpordi kui kohapealsete olude paranemise 

osas. (OECD 1994) 

Maaturismi mõistet kasutatakse üldjuhul siis, kui pakutava toote põhiline osa on seotud maa 

või maapiirkonnaga (ingl. k. Rural culture). Maaturismi toote põhiline eesmärk on pakkuda 

külastajatele vahetut elamust maakeskkonnas, võimaldades neil osaleda aktiivsetes tegevustes, 

kogeda kultuuri ja kohalike elanike elustiili. (Spetsialiseerumine maaturismis 2009; OECD 

1994). Üheks maaturismi vormiks võib pidada ka pikaajalist reisimist harrastavate inimeste 

turismi ehk palverännaku turismi. Štefko jt (2015) sõnutsi on see turismi vorm üks vanimaid 

maailmas ning tänapäeval on see turismi vorm laiemalt levinumaid.  Selle segmendi 

reisiharjumuse pikkus on üks kuu kuni aasta (OECD 1994; CBI 2016). Selle grupi inimeste 

jaoks on oluline vähene igapäevane kulu. Samal ajal süüvib see grupp inimestest väga 

põhjalikult kohalikesse oludesse, tihti tehakse vabatahtlikku tööd mittetulundusühingutes, 

heategevusorganisatsioonides jne. Selline turismi vorm on väga tihedalt seotud maaturismiga, 

kuna oluline osa ajast veedetakse maapiirkonnas kultuuri ja elu-olu nautides, töötades ja ringi 

reisides. Väga tihti on palverännakuturism seotud usuliste eesmärkidega, samas ei ole see tihti 

ka otseselt ajendiks. Nimelt võib palverännakuturismi all mõelda ka inimeste liikumist, kes 

otseselt usupaiku ei külasta vaid rändavad erineval moel pikaajaliselt ringi. (Štefko jt 2015) 

Keeruline on eristada maaturismi turismist üldiselt. Samuti on raske hinnata selle sektori 

osakaalu ning kasvu, kuna väga vähesed riigid koguvad vastavaid regulaarseid andmeid. 

Enamik rahvuslikke turismiagentuure tõdevad, et maaturismi osakaalu kasv viimastel 

aastakümnetel on olnud märgatav ja arvestatav. (OECD 1994; Štefko jt 2015)  

Maaturism kui hajaasustuse piirkonnas pakutav teenus on mõjutatud mitmekesisemate faktorite 

poolt kui tiheasustusega ning hea juurdepääsuga aladel. Ühe näitena toodud kaugus 

transpordikeskustest peab olema mingil määral kompenseeritud, et saavutada piisavat täituvust 
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ja külastatavust. Tihti on asukoht oma olemuselt selleks kompenseerijaks. Lisaks peavad nö 

meelitavaks lisandväärtuseks olema ka pakutavad teenused, mida tiheasustusega aladel pole 

võimalik pakkuda (ekstreemsport, jaht, looduse nautimine, spordivõimalused jmt). 

Ühtse maaturismi arendamise tarbeks Eestis loodi aastal 2000 MTÜ Eesti Maaturism, mille 

liikmeks võivad saada turismiettevõtjad, kes pakuvad majutust, toitlustust või korraldavad 

matku, üritusi, transporti või esindavad maaettevõtteid või teevad nendega koostööd. Liikmeks 

astuva ettevõtte üheks tingimuseks on tegutsemine vallas või alla 10 000 elanikuga linnas. 

(Eesti Maaturism 2016) 

Samuti nagu sõnastatud prioriteedid MTÜ Eesti Maaturismi arengukavas võib maaturismi 

ettevõtete eesmärkideks üldiselt pidada jätkusuutlikkust, arenguvõimelisust ja tunnustust nii 

Eestis kui Euroopas. Lisaks tuntusele, reklaamile ja külastatavusele on väga oluline rõhutada 

maaturismi ettevõtete olemuslikku tähtsust kogu turismimajanduses. Lisandväärtusena 

nišitooteid pakkuvad ettevõtted peavad eksisteerima hajaasustusega piirkonnas esindades 

kohalikke väärtusi andes võimaluse riigi kui terviku pildi loomiseks. (Eesti Maaturism 2016) 

 

 

1.4 Turismi turundus 

 

Philip Kotler (2000) on sõnastanud turunduse järgnevalt: „Turundus on kunst ja teadus 

turundusseaduste rakendamistest, et saada, hoida ning kasvatada klientide suuremat väärtust 

ning rahulolu.“ 

Turismi turundusele on käesolevas töös eraldi tähelepanu pööratud, kuna OÜ Taagepera Lossi 

kliendi tagasiside lehtedel on mitmed küsimused, mille eesmärgiks on välja selgitada erinevad 

turunduskanalid, mille kaudu külastajad antud ettevõtte kohta infot saavad. 

Turunduses kasutatakse tihti nišitoote eripära ning omadusi. See eeldab, et turul on teatud 

tootele koht ja sellele tootele on olemas turg ehk tarbijaskond. Nii publikule kui ka kohale 

omistatakse eriline identiteet.  Laiendatult väljendatuna kohandatakse konkreetne toode selleks, 

et rahuldada kindla auditooriumi/turusegmendi vajadusi. (Novelli 2005) 
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Modernse turismi juures on väga oluline ka virtuaalne kuvand. Enamik turismiteenuseid 

pakkuvaid internetilehekülgi nõuavad külastajate tagasisidet. Seda tehakse kommentaaride, 

küsitluste, ankeetide, tärnide või numbrite kasutamisega hindamisskaaladel jmt viisil. Kogu 

tagasiside eesmärk on anda võimalikult laiahaardeline pilt külastuskohast läbi külastajate 

silmade. Mida kõrgem on hinnang, seda paremini müüb konkreetne sihtkoht. Innovatiivsed 

lähenemised nii toodete väljatöötamisel kui nende presenteerimisel kodulehtedel ja internetis 

on üha suurema mõjuga tegevus. (Andersson, Henrekson 2003). Selleks, et olla eristuv, 

omapärane ja silmapaistev peab ettevõte pakkuma välja enesekohased innovatiivsed 

lahendused. See tähendab, et turismisektoris ei pruugi ettevõtte jaoks uus toode või teenus olla 

midagi erakorralist aga konkreetses kontekstis võib see olla huvitav ja atraktiivne (Cosma jt 

2014).  Kui neid võimalusi omakorda innovatiivsel viisil presenteerida, siis võib ettevõtte 

tegevust saata edu.  

Oluline aspekt turismi kujundamisel on sihtkoha imidž ning erinevad positiivsed või 

negatiivsed uuringud psühholoogide, geograafide, turundajate poolt (Morgan, Pitchard 1998). 

Kui turismiettevõttele on oluline hea maine nii internetis kui külastajate kogemustes, siis 

peavad nad arvestama turismitoodete pakkumisel külastajate vajaduste ning soovidega nii enne 

reisi, selle kestel kui pärast reisi. Kogu personal teatud turismiettevõttes on sel juhul kohustatud 

käituma vastavalt kehtestatud nõudmistele, mille eesmärk on saavutada teatud kvaliteeditase. 

See tase on üheselt arusaadav nii külastajale kui toote pakkujale. Kõrvalekaldeid, mis tulenevad 

tegeliku olukorra ning külalise eeldatava ootuse vahel, saab läbi küsitluste ning tagasiside 

korrigeerida eelkõige toote pakkuja aga ka tulevane klient. Samuti on võimalik 

turumajanduslikus olukorras reguleerida pakutava teenuse hinda vastavalt tagasisidele. Mida 

kõrgem on hinnang, seda enam saab tõsta hinda kaotamata konkurentsieeliseid. See on 

omakorda väga kõrge motivaator ettevõtetele saamaks paremaid majandustulemusi (Wahab, 

Cooper 2001: 91). 

Konkureerivaid turismiettevõtteid on palju ja selleks, et edukas olla tuleb leida oma nišš. 

Käesoleval ajal, mil turismiturg muutub rahvusvahelisemaks, võib olla väiksemate 

külastuskohtade ainulaadsus ning omapära nende säilimise ning edu seisukohalt 

võtmetähtsusega. Väiksemate sihtkohtade eelis on nende olemuslik eripära, kuna turul peavad 

nad konkureerima hindade, pakutavate teenuste ning kvaliteedi pärast (Wahab, Cooper 2001: 

181). Eraldi turusegmendi võivad moodustada nišiasutused, mille erilisus, väiksus, 

luksuslikkus, asukoht või muu omadus tõstab nende kvaliteedi taset. Kindlasti on oluline ka 
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pakutavate teenuste kõrge tase ning hea tagasiside olemasolu. See tagab püsiklientuuri 

tekkimise ka eeldatavast kõrgemate hindade korral.  

Tehnoloogiline mobiilsus (autod, rongid, mootorrattad jmt) ning audiovisuaalsed tehnoloogiad 

(kaamerad) on läbi ajaloo muutnud suhet turistide ja külastuskohtade vahel. Eraldi segmendi 

loovad veebilehed, mille eesmärk on pakkuda virtuaalse reisimise teenust, ehk siis turist ei lähe 

päriselt reisile vaid teeb seda läbi arvutiekraani või kasutab selleks teisi nutiseadmeid. Need 

teenused kujundavad ümber arusaamu töö ja puhkuse, reaalse ja virtuaalse vahel. Reisimine kui 

põgenemine rutiini ja igapäevaste sotsiaalsete kohustuste eest seatakse küsimärgi alla. 

Internetilehed on saanud kohaks, kus reisijad saavad mängida piiride vahel, mis omavad 

kindlaid kategooriaid nagu töö ja puhkus, või reaalne ja virtuaalne ning vastupidi. Küberruumi 

on kujutatud aknana maailma, puhkekohana, kus reisija saab rännata valitud kohas ilma kodust 

lahkumata. Pidevad postitused on rohkem kui vaid lugejate kursishoidmiseks tehtud reisijate 

tegevused, vaid need teevad võimalikuks ka selle, et lugeja tunneb nagu oleks ta osa reisist. 

(Molz 2012: 171) 

 

 

1.5 Klientide segmenteerimine ja sihtrühm 

 

Selleks, et turismitoode oleks edukas, tuleb välja selgitada, kes on turismiettevõtte kliendid ja 

millised on nende ootused ja vajadused. Kuna inimesed ja nende soovid on erinevad, siis on 

oluline leida turisti soovide see ühine osa, mis tagaks edu turismitoote ja –teenuse müügil, 

kasutades ära olemasolevaid ressursse. (EAS 2005)  

Segmenteerimine tähendab klientide teatud tunnuste alusel gruppidesse jaotamist. Morgan ja  

Pitchard leiavad (1998: 118), et oluline on teadvustada, et segmenteerimine on loov tegevus, 

mida ei tohiks teha kergekäeliselt, see vajab pidevat vaatlust ja uuesti hindamist. 

Segmenteerimine võib olla alati erinev, pole olemas turu õiget segmenteerimise viisi ja 

segmenteerimise viise võib olla palju. Nii nagu iga tegevusalaga võib õigesti segmenteerimine 

ja turundamine tuua ettevõttele edu, kuid kui seda valesti teha, siis toob kaasa kahju.  

Autori hinnangul peaksid turismikohad ja ettevõtted segmenteerimise kaudu kindlustama selle, 

et nad disainivad sobilikke turismitooteid, kasutavad õigeid kommunikatsioonikanaleid ja on 
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kehtestanud õiglase hinna. Segmenteerimine on oluline selleks, et tuua kokku õiged 

kliendid/turistid, kuna nende reisikogemused on otseses seoses turismitoodete pakkumise ning 

soovide täitumisega. Selleks, et saada turistidelt tagasisidet ja teada nende eesmärke ja 

põhjuseid sihtkohta tulekuks on erinevates majutusasutustes olemas tagasiside lehed. Nende 

alusel antakse ka hinnang konkreetse asutuse kliendisegmendi kohta ning tehakse vajalikud 

järeldused teenuste/toodete pakkumisel. 

Kui tuua mõningad näited kliendisegmentide kohta, siis demograafilised muutused maailmas 

toovad esile uue sihtrühma vanemate inimeste/pensionäride näol, kes on aktiivsed, kellel on 

palju aega ja tihti ka raha kulutamiseks (Wahab, Cooper 2001: 89). Turistid on muutunud 

ajapikku ka nõudlikumaks, sest üha rohkem inimesi reisib ja kasutab palju erinevaid tooteid 

ning teenuseid. Turismitoodete ja -teenuste pakkujaid on arenenud riikides palju ja kuna 

konkurents on tihe, siis üritab igaüks neist võita endale rohkem turiste. Kasutades ära 

sihtrühmade eelistusi ja vajadusi suurendatakse potentsiaalset kliendibaasi enda tarbeks. 

 CBI (2016) toob välja, et maaturismi tüüpilised kliendid on  kõrgema haridustasemega, palju 

reisinud ja ülemistest sotsiaalmajanduslikest  gruppidest. Peamised segmendid on  Lääne-

Euroopas näiteks (CBI 2016):  

- Vanemaealised: üks suurimaid maaturismi kliendisegemente Lääne-Euroopas; 50- 70-

aastased kõrge sissetulekuga segment, kelle lapsed on kodust lahkunud; kellel on kõrged 

sissetulekud ja palju aega ja kogemusi reisimisel;  

- Noored alates 18-aastastest kuni neljakümnendate eluaastateni, kes on suuruse poolest 

teine segment, ja keda võib jagada veel allsegmentideks – kolmekümnendates ja 

neljakümnendates kõrge sissetulekuga professionaalid, kellel on vähe aega; tihti 

reisivad üksi või paaridena; kes soovivad mugavust;  kuni 30-aastased, tüüpiliselt 

piiratud sissetulekuga, kuid kellel on palju aega, nt tüüpilised seljakotirändurid, 

tudengid jne, kelle jaoks on teenuste odavus väga oluline;  

- - Perekonnad:  kiiresti kasvav segment, kelle jaoks on väga oluline turvalisus, 

mitmekesised teenused, aga samas on nad ka hinnatundlikud;  

-  Inimesed, kellel on maapiirkonna ja teatud tegevuste vastu erihuvi: nt. jalgratastega 

matkajad, jalgsi matkajad jms. See on kiiresti kasvav segment; tihti seotud suuremate 

ürituste korraldusega.  Siia alla võib paigutada ka jahiturismi.  
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Maaturismi kliendid soovivad tüüpiliselt kogeda maapiirkonna õhkkonda, nii 

meelelahutuslikke kui hariduslikke tegevusi.  
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2. Materjal ja metoodika 

2.1 Ülevaade turismiettevõttest OÜ Taagepera Loss 

 

Käesoleva uurimustöö objektiks on maaturismi ettevõtte OÜ Taagepera Loss külastavad 

kliendid, kes on täitnud aastatel 2010-2015 tagasiside ankeedid.  

OÜ Taagepera Loss asub Valgamaal, Helme vallas, Taagepera külas. Loss on valminud aastal 

1907, eelnevalt asus selle kohal kaks puust mõisahoonet, kuid need põlesid maha ja seepärast 

lasi tolleaegne mõisnik Hugo von Stryk ehitada lossi kivist. Tänapäeval säilinud loss on ehitatud 

juugendstiilis. Lisaks ainulaadsele hoonetekompleksile asub läheduses ka lossipark, järv ja 

suured metsamassiivid. (Taagepera Loss 2017) 

Turismiettevõttena on OÜ Taagepera Loss avatud klientidele alates aastast 2003, pakkudes 

majutusteenust ja toitlustust. Hotellis on 32 numbrituba (neli sviiti, kaheksa suurt lossituba, 12 

kahekohalist tuba, viis ühekohalist tuba ja kolm peretuba), lisaks saunamaja 10 voodikohaga ja 

kolm peosaali. Kokku on võimalik majutada 110 inimest. OÜ Taagepera Loss on ainulaadne 

sellepoolest, et on üks väheseid väljaspool Tallinna, kus on võimalik mahutada 140 inimest 

kahte peosaali või vastuvõtu stiilis üritusel 200 inimest. Lisaks on võimalik kasutada lossi parki 

suurte ürituste jaoks. Loss teeb tihedat koostööd ka teiste turismiettevõtetega, mis antud 

piirkonnas asuvad, näiteks Kivimäe hostel, kuhu mahub 35 inimest peamajja, pluss õues asuvad 

kämpingud. Koostööd tehakse ka teiste ettevõtetega, näiteks Tündre OÜ (jahindus), 

Loodusturism OÜ (aktiivse puhkuse korraldus).  Reisibüroodest tehakse koostööd: DMC touch 

and travel, Baltic Travel Group, Via Hansa Eesti AS, Baltic Express Tours, Fortuna Travel, S 

Travel, Raetravel OÜ. (Pauskar 2017) 

OÜ Taagepera Loss on Eesti kõige lõunapoolsem loss, mis on aktiivselt tegutsev. Asudes 

Taagepera külas keset metsi väikese künka nõlval mõjub ta inimestele omajagu romantiliselt. 

Kolm peamist valdkonda, millega tegeletakse on pulmad, seminarid ja jahindus. Hotelli 

peamine sihtrühm on ürituste kliendid ja noorpaarid. Hotelli nišš on pulmade ja ürituste 

korraldamine. Kõrghooaeg OÜ Taagepera Lossis on juunist augustini, kuna siis on pulmade 

põhihooaeg. Madalhooajaks on ülejäänud kuud. Pakutakse erinevaid pakette, näiteks 

romantikapakett, jahipakett, puhkusepakett (rabamatk, piknikukorv). 
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Käesoleva töö kontekstis on oluline välja tuua, et uuritav majutusasutus asub Valgamaal, 

hajaasustusega alal, kuhu ligipääs on üsnagi piiratud ning mis asub suurematest keskustest Eesti 

mastaapi arvestades suhteliselt kaugel (Valga 47 km, Pärnu 97 km, Viljandi 49 km). Kaugus 

transpordi- ja tõmbekeskustest on tõenäoliselt üks faktoreid, mis mõjutab ettevõtte 

külastatavust. Samas pakutavad teenused OÜ Taagepera Loss valikus on omanäolised, erilised 

ning pakuvad nišikogemusi mitmes valdkonnas (pulmakorraldus, lossiõhkkond, jahindus jmt).  

OÜ Taagepera Loss pakub lisateenusena etiketikoolitusi. Neil koolitustel on osalenud erinevad 

sihtrühmad, näiteks kooliõpilased erinevatest klassidest ( alates 4 – 12 klass) ning ka 

täiskasvanud, kes soovivad teadlikumaks saada teeninduskultuurist ja sellest, kuidas restoranis 

on viisakas käituda. Koolitusel osalenud tutvuvad OÜ Taagepera Lossi ja pakutavate teenustega 

ning suure tõenäosusega räägivad oma kogemustest ka teistele ning õpilased tulevad hiljem ka 

koos oma vanematega lossi puhkama.  

OÜ Taagepera Loss on Eesti Mõisate Ühenduse liige, mille eesmärk on edendada maaelu ja 

loodust säästvat eluviisi, arendada ja edendada mõisakultuuri, tutvustada mõisaid, nendega 

seotud ajalugu jne. (Eesti Mõisate Ühendus 2016) 

Müügijuht Kerli Pauskari (2017) sõnul on põhikohaga töötajaid lossis on 7, kõrghooajal on 

töötajaid umbes 20. Tööjõudu leitakse erinevaid kanaleid pidi, millest edukaim on olnud 

Facebook. Lisaks info liikumine inimeselt inimesele nn suust suhu ja tutvusringkonnas räägitud 

jutud. 

Peamised turunduskanalid on raadioreklaam, booking.com, voucherid, veebileht, pulmad.ee, 

puhkaeestis.ee, infopunkt, reklaamvoldikud, kataloog, TV, raadio, ajaleht, infoliin, Eesti 

Maaturismi reisijuht, internetiportaalid. 

 

 

2.2 Ülevaade külastajate tagasisideküsitlusest ja 

analüüsimetoodika 

 

Käesoleva lõputöö analüüsi aluseks on tagasiside ankeedid, mis on täidetud OÜ Taagepera 

Lossi külastanud inimeste poolt. Käesolev küsimustik on välja töötatud OÜ Taagepera Lossis 
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ning on esitatud nii eesti kui inglise keeles. Ettevõte ei ole küsimustikku ega kogutud andmeid 

analüüsinud ning seetõttu on nende jaoks oluline andmete analüüs ning küsimustiku 

parandamine. Ankeetide eesmärk ettevõtte jaoks on saada tagasisidet külastajatelt 

olemasolevate teenuste parendamiseks ning arendamiseks. Koguda informatsiooni OÜ 

Taagepera Lossi kliendisegmentide kohta ning sellest lähtuvalt töötada välja uusi teenuseid või 

parendada olemasolevaid. 

 

Täpsemalt keskendub senine  ankeet järgmistele teemadele: 

• milliste infokanalite kaudu saavad teavet turistid OÜ Taagepera Lossi kohta 

• saada teada, millistel põhjustel tulevad külastajad Valgamaale 

• saada teada, millistel põhjustel tulevad külastajad OÜ Taagepera Lossi 

• saada teada, mis on külastajate peatumise eesmärgid 

• saada teada, mis külastajatele meeldis OÜ Taagepera Lossis  

• saada teada, mida võiks lossis teenuste osas parandada 

Ankeedid on toateenijate poolt pandud igasse tuppa. Täidetud ankeedid korjavad tubadest      ära 

toateenijad ja annavad need vastuvõtulauda, kust omakorda saab need müügijuht, kes need üle   

vaatab. Igas toas üks ankeet, seega pole võimalik täpselt kindlaks määrata mitme inimese 

arvamused siin koonduvad ehk kas küsimustele on vastanud üks inimene või koonduvad mitme 

inimese arvamused. Antud uurimustöös arvestatakse ühe ankeedi vastuste hindamisel ühe 

inimese arvamust. 

Ankeet koosneb tinglikult seitsmest osast. Küsitluse esimene osa koosneb tervitusest ja 

informatsioonist küsitluslehe kohta. Seejärel tuleb sisestada info peatumise vahemiku, soo ja 

toa numbri kohta. 

 

Küsitluse teine osa on selle kohta, kuidas külastaja kogub infot OÜ Taagepera Lossi kohta ning 

kuidas on võimalik tuvastada selle asukohta. Külastajal on võimalus lisada ka lisavastusevariant 

oma arvamuse täpsemaks kajastamiseks. Küsimuste vastustena tuleb täpsustada informatsiooni 

konkreetse infoallika kohta. Sobiva vastuse puhul tuleb vastus arusaadavalt tähistada. 

 

Kolmanda osa küsimus kõlab nii: „Miks valisite puhkamiseks meie maakonna (Valgamaa)?“ 

Vastusevariantidena pakutakse välja: 

• Me ei ole siin varem viibinud aga see tundus põnev ja uudne 
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• Meie sõbrad/sugulased elavad siin 

• Oleme siin varem viibinud ning meile meeldis siin 

• Metsik loodus, mis annab võimaluse järgnevateks tegevusteks: (Siia sai valikuliselt 

kirjutada konkreetse tegevuse) 

• Meie eriline huvi seisnes: (Siin sai täpsustada, milles see huvi seisneb) 

Juhul kui vastaja valib mitu õiget vastust, siis antakse võimalus asetada vastused tähtsuse 

järjekorda nummerdades need alates 1-st. 

Neljanda osa küsimus: „Miks otsustasite peatuda meie hotellis?“  

Vastusevariandid (Lisa 1.): 

• Siin on vaikne, saab olla rahus ja omaette 

• Siin on kena loodus 

• Siin saab puhata aktiivselt (Võimalus kirjutada lemmiktegevus) 

• Võimalus näha ajaloolisi paiku (Näiteks?) 

• Siin on soodne hinna-kvaliteedi suhe 

• Meid tõi siia (Kes/mis?) 

 

Viies küsimus: „Mis on teie siin peatumise eesmärgiks?“ Selle küsimuse vastusevariante on 

neli: perepuhkus, töö, kogeda midagi uut, lihtsalt läbisõidul. Valida võib ka mitu vastust ja need 

tähtsuse järjekorda panna. 

Kuues osa koosneb kahest avatud küsimusest. Esimene küsimus on: „Kas on midagi, mis Teid 

meie piirkonnas puhates häirib, mis võiks olla paremini korraldatud?“. Määratlemata on see, 

millist piirkonda täpselt mõeldakse, kas Valgamaad või OÜ Taagepera Lossi lähikonda teatud 

kilomeetrite ulatuses. Eeldusel, et külastaja viibib Valgamaal ning OÜ Taagepera Lossis 

arvestatakse vastustes antud töö raames Valgamaa regiooni.  

Viimane küsimus on: „Mida arvate meie majutuskohast – mis Teile meie juures meeldis ja 

mida võiksime teha selleks, et Teile siin rohkem meeldiks?“. See on ettepanekute ja 

soovituste ning kiiduavalduste küsimus.  

Kõik kogutud korrektselt täidetud ankeedid sisestati töö autori poolt käsitsi MS Excel 

programmi vastavalt ettevalmistatud tabelisse. Vajalikke analüüse ning infot koguti otse MS 

Excel 2010 võimalusi kasutades. Täpsemad analüüsid tehti Pivot tabeleid luues. Samas 

programmis loodi ka vajalikud tabelid, diagrammid ja graafikud. Analüüsi metoodika eeldas ka 
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tulemuste protsentjaotuste ning sageduste esitamist, keskmiste väljatoomist. Vastuste 

analüüsimisel pöörati rõhku eesti ja välismaiste klientide segmentidele ning vanusegruppide 

kaupa analüüsimisele. 
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3. Tulemused ja arutelu 

 

3.1 Ankeetidele vastanute ülevaade ja külastajate profiil 

 

Aastatel 2010 – 2015 koguti 257 ankeeti, millest põhiosa moodustasid eestlaste täidetud 

küsimustikud (194). Välismaiste külaliste täidetud küsitluslehti oli 63. Arvukaim päritoluriik 

oli Soome - 31 täidetud ankeeti, järgnesid Saksamaa ning Suurbritannia, vastavalt kuue ja viie 

küsimustikuga. Ülejäänud riikide puhul jäi esindatus alla 3 täidetud küsimustiku. Ankeetidele 

vastanute osakaal kõikidest lossis viibinud külastajatest on olnud suhteliselt madal. Seetõttu on 

ettevõtte jaoks ka aktuaalne teha vahekokkuvõte praegustest vastustest ning analüüsida, kuidas 

tagasisidestamist parandada. 

Tagasisideankeete oli korrektselt täidetud 257, poolikuid ankeete, mida arvesse ei ole võetud 

oli 32. Poolikute ankeetide arvud erinevatel aastatel: 2010 a, 9 ankeeti; 2011 a, 3 ankeeti; 2012a, 

7 ankeeti; 2013a, 6 ankeeti; 2014a, 5 ankeeti; 2015a, 2 ankeeti. 

257 ankeedist 194 ehk 75,49% olid eestlastest vastajad, 63 ehk 24,51% välismaalased. 

Kõikidest vastajatest 58,37% oli naised ja 41,63% mehed. Eestlaste hulgas oli mehi 79 ehk 

40,72% ja naisi 115 ehk 59,28% . Välismaalastest vastajatest olid 35 ehk  55,56% naised ja 28 

ehk 44,44% mehed (Tabel 1).  

Tabel 1 Ankeetide jaotus rahvuste- ja soopõhiselt 

 Vastajate hulk Osakaal (%) 

Kõik vastajad  257 100,00% 

sh naised 150 58,37% 

mehed 107 41,63% 

sh eestlased 194 75,49% 

välismaalased 63 24,51% 

 

Ankeedi tulemusi analüüsiti nii vanusegruppide kui rahvuste põhiselt, et leida võimalikud 

seosed külastamise põhjuste, eesmärkide ning rahvuste ja vanuseliste eripärade vahel  
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3.2 Ankeetidele vastanud vanusegrupiti 

 

Noorim tagasiside andja oli 16-aastane, vanim 82-aastane, vastajate keskmine vanus oli 39,1 

aastat. Vastajad on jaotatud kolme vanusegruppi. 16-29 aastaste hulka („Noored“) kuulus 

kõikidest vastanutest 34,24%; 30 kuni 49 aastaste vanusegruppi kuulus kõigist vastanutest 

38,52%;  üle 49-aastaste vanusegruppi kuulus 27,24% kõikidest vastanutest. Vanusegruppide 

jaotuse aluseks on võetud külastajate vanuselisest eripärast tulenev reisimise erinev iseloom. 

Esimesse vanusegruppi kuuluvad noored  ja väikeste lastega pered. Teise vanusegruppi 

kuuluvad lastega pered, kus lapsed võivad ka täisealised olla. Kolmandasse gruppi kuuluvad 

need inimesed, kelle lapsed on peaaegu täiskasvanud või ongi täiskasvanud ning neil on 

tõenäoliselt rohkem aega ja võimalust reisida (Tabel 2). 

 

Tabel 2 Vanusegruppide määratlus 

Vanusegrupp Vanus Ankeetide arv Osakaal (%) 

„Noored“ 16-29 88 34,24% 

„Keskealised“ 30-49 99 38,52% 

„Vanemad“ 50-82 70 27,24% 

 

Lisaks peremudelile on aluseks võetud ka eeldatavalt erinevate tegevuste iseloom vastava 

vanusegrupi jaoks. Kui hinnata „Noored“ vanusegrupi eelistusi piirkonna ja OÜ Taagepera 

Lossi poolt pakutavate teenuste valikul võrreldes „Vanemad“ vanusegrupi omadega, siis võib 

eeldada, et siin on teatud erisusi. Hoolimata sellest, et taoline võrdlus ei ole antud töö 

eesmärkide kontekstis määrava tähtsusega on oluline see aspekt välja tuua ning see võib olla 

tulevaste uurimuste kontekstis oluline. 

 

 

3.3 Külastuse kestus ja eesmärk 

 

Turistide saabumise ja lahkumise kuupäevade kaudu oli võimalik välja arvutada ka see, kui 

pikalt turistid kohapeal viibisid. Võttes aluseks vanusegrupi, soo ja külastuskestuse, selgus, et 



27 

 

kõige lühemalt viibivad lossis „Keskealise“ vanusegrupi naised – 1,10 päeva. Meeste 

külastuskestus oli pikem, kõige pikemalt peatusid OÜ Taagepera Lossis „Vanemad“ 

vanusegrupi mehed – 1,26 päeva. Keskmiselt peatusid kõige pikemalt majutusasutuses samuti 

„Vanemad“ vanusegrupi kliendid – 1,20 päeva (Joonis 1). 

 

 

Joonis 1 Keskmine külastuse kestus vanusegrupiti ja sooti 

 

Kõige tõenäolisem „Vanemad“ vanusegrupi meeste pikema peatuse põhjus võib olla selles, et 

uuritavatel aastatel pakuti OÜ Taagepera Lossis majutusteenust ning erinevaid tegevusi 

jahimeestele, kes valdavalt on käesolevasse vanusegruppi kuuluvad inimesed. Seda tendentsi 

tõestab ka selle perioodi müügijuhi Kerli Pauskari ütlused, et aastatel 2010-2015 ööbis OÜ 

Taagepera Lossis suurel hulgal jahimehi. Seda tendentsi näitab ka joonis 1. Kõige lühemalt 

peatunud „Keskealised“ naised võivad esindada näiteks seminaril või konverentsil käinud 

inimeste hulka. Käesolevas uuringus analüüsitud ankeetide põhjal võib seda vaid oletada.  

Eestlastest 88% viibis lossis ühe öö, samas kui välismaalastest saabus üheks ööks lossi 83%.  

Eestlastest 11% ja välismaalastest 13% olid lossis 2 ööd. 3 ööd viibis lossis 1% eestlastest ja   
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5% välismaalastest. Seega välismaalased viibisid lossis kauem kui eestlased (Tabel 3). 

Tabel 3 OÜ Taagepera Lossi külastatuse jaotus kohapeal viibitud päevade alusel 2010-2015 

Kohapeal viibitud 

päevade arv 

Eestlased 

(% vastanutest) 

Välismaalased 

(% vastanutest) 

1 88% 83% 

2 11% 13% 

3 või enam 1% 4% 

 

OÜ Taagepera Lossis viibisid külastajad aastate 2010-2015 lõikes  keskmiselt 1,15 päeva. 

Eestlased viibisid lossis keskmiselt 1,13 päeva ja välismaalased 1,22 päeva. Kui vaatluse alla 

võtta keskmine külastuse pikkus alates 2010 aastast, siis 2010 ja 2011 aastatel oli see 1,19 

päeva, sealt edasi langes järsult 2012 1,14 päevale ja 2013 oli keskmine külastuse kestus 1,08 

päeva. Aastatel 2014 ja 2015 pikenes külastuse kestus veidi - 1,09 päevani (Joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Keskmine külastuse pikkus OÜ Taagepera Lossis aastate lõikes (päeva) 

 

Peamiseks põhjuseks, miks lossi tullakse on perepuhkus 44,04%. Väga oluline oli külastajate 

jaoks ka millegi uue kogemine 36,42%. Vähem oluline põhjus lossi külastamiseks oli töö 

11,59% ja lihtsalt läbisõidul oli 7,95% vastanutest (Joonis 3). 
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Eestlastest vastanud märkisid perepuhkust kõige sagedamini, 42,92% vastanuist valis just selle 

valiku. Välismaalaste jaoks oli see aga veelgi sobivam vastus, 47,37%. Teisel kohal oli nii 

eestlaste kui ka välismaalaste jaoks millegi uue kogemine, vastavalt 38,5% ja 30,26%. Eestlaste 

jaoks oli töö kolmandal kohal 11,95%, samas välismaalaste jaoks oli kolmandal kohal lihtsalt 

läbisõidul olek 11,84%, mis on ka oodatud tulemus, kuna tööasjade tõttu ei sattu maapiirkonda 

väga palju turiste. Viimasel kohal oli eestlaste jaoks lihtsalt läbisõidul olek 6,64% ja 

välisturistide jaoks oli töö 10,53% (Joonis 3). 

 

 

 

Joonis 3. Lossis peatumise eesmärk rahvuste põhiselt 

 

Kuna OÜ Taagepera Loss asub väga lähedal Läti Vabariigi piirile, siis võib olla, et seepärast 

on lihtsalt läbisõidul olek välisturistide seas kolmandal kohal, mitte kõrgemal. Samuti tuleb 

arvestada OÜ Taagepera Lossi asukohast tulenevaid kitsendusi selle valiku ebapopulaarsusel. 

Loss asub maanteest eemal, mistõttu juhuslikke külalisi esineb harva. Huvitav on see, et 

tööasjadega seoses OÜ Taagepera Lossi külastamine on vaid pisut üle kümnendiku külastuse 

põhjustest. See tähendab, et seminarid, konverentsid ja muud „töised sündmused“ ei ole olnud 

OÜ Taagepera Lossis primaarse tähtsusega.  
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3.4 Enimkasutatavad külastajate infokanalid  

 

Infokanalite küsimuse analüüsimiseks moodustati järjestus vanusegruppide põhjal, kuna  

valikvastuste analüüsimisel on pigem oluline vanus kui rahvus. Vastavalt erinevate 

vanusegruppide vastustele võib eeldada teatud seaduspärasusi ning ettevõte saab teha vajalikud 

järeldused müügitegevuse planeerimiseks. 

Infokanalite all mõistetakse käesolevas töös küsimusele “Kuidas te meid leidsite?“ vastuseid. 

Peamiseks informatsiooni allikaks OÜ Taagepera Lossi kohta kõikides vanusegruppides on 

internet. 27,68% juhtudest saadi infot lossi kohta internetist,  17,99% juhtudest saadi infot 

mujalt. Pulmad olid tähtsuselt kolmandal kohal, 16,96% külastajaid tuli pulmade pärast. 

Järgnesid sõprade soovitus 15,22%, oleme siin varem peatunud 13,84%, üritus 5,88%, sõitsime 

mööda ja märkasime reklaami/viita 2,42% (Joonis 4). 

 

Joonis 4. Informatsiooni allikad kõikide vastuste lõikes 

 

Vanusegrupiti võrreldes on „Noored“ vanusegrupis kõige populaarsemad infoallikad internet 

ning pulmakutsed (vastavalt 25,74% ja 24,75%). Järgnevad suhteliselt võrdsete vastuste 

hulgaga „muu allikas“ (ankeetides ei olnud täpsustatud, et mis „muu“ all mõeldakse), „teid 

külastanud sõprade soovitusel“ ning „oleme siin ennegi peatunud“ (11,88% ja 12,87% ja 

14,85%) (Joonis 5). 
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Kõige suurem vastuseid „Keskealiste“ vanusegrupis oli oodatult internetist saadud info kohta. 

Sellele järgnes „muu allikas“ ja sõprade soovitused (16,96% mõlemad). Pulmakutse tõttu info 

saanud märkis 13,39% vastuseid, mis võrreldes „Noored“ vanusegrupiga on tunduvalt väiksem. 

Muu ürituse kutse kohta tegi märkme vaid 6,25% vastanuid ning reklaami või teeviida kaudu 

infot saanuid oli 2,68%. Viimasest infokanali „ebapopulaarsusest“ võib teha järelduse, et 

reklaam ning viidad tee ääres ei täida oma eesmärki. On võimalus, et need kanalid on valesti 

adresseeritud või paigaldatud. Teine võimalus on, et reklaam ning teeviitade süsteem ei ole 

piisavalt atraktiivne. 

 

Vaadates „Vanemad“ vanusegrupi vastuseid, siis torkab silma kõrge internetist saadud ning 

muu allikas saadud info osakaal (mõlemad 26,67%). 16% vastuseid märkis infoallikana sõprade 

soovitused, 13,33% vastuseid märkisid inimesed, kes on varem seda paika külastanud ning 

pulmakutse abil infot saanud märkis 12,00% vastuseid. Muu ürituse ja reklaami või teeviida 

kaudu infot saanud märkis 2,67% vastuseid.  

 

 

Joonis 5. Informatsiooni allikad vanusegrupiti OÜ Taagepera Lossi kohta teabe leidmiseks 
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Seoses sellega, et vastuste hulgast selgus, et pulmad  ja üritused on olulise tähtsusega OÜ 

Taagepera Lossi külastamiseks, siis toodi need kaks gruppi muu hulgast eraldi välja. Vastuse 

„muu allikas“ märgiti järgmisi vastusevariante: Eesti Maaturismi reisijuht; telefoni infoliin; 

televisioon, raadio, ajaleht; leidsime teie reklaami reklaamvoldikust, kataloogi kaudu; saime 

informatsiooni I punktist. 

 

Eestlaste ja välismaalaste lõikes olid tulemused erinevad. Eestlaste jaoks oli peamiseks 

informatsiooni kanaliks internet 31,34%, samas kui välismaalaste jaoks oli kõige olulisem 

sõprade soovitus, kes olid varem lossi külastanud 29,17%. Eestlaste jaoks oli teisel kohal pulma 

tulek 17,97%, välismaalaste jaoks oli teiseks põhjuseks muu 27,78%. Muu põhjuse all 

välituristid mõtlesid eelkõige reisikorraldajat, kes reisi lossi organiseeris ja sugulasi. Kolmandal 

kohal eestlaste jaoks oli põhjus, et nad on lossis ennegi peatunud 15,21%, välismaalaste jaoks 

oli kolmandal kohal internet 16,67%. Neljandal kohal eestlaste jaoks oli muu põhjus 14,75%. 

Muu põhjuse all mõeldi looduses matkamist ja puhkust (Joonis 6).  

 

  

Joonis 6.  Enimkasutatavad informatsiooni allikad rahvuste põhiselt OÜ Taagepera Lossi 

kohta teabe leidmiseks  
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Neljandal kohal välismaalaste jaoks oli pulm 13,89%. Viiendal kohal oli eestlaste jaoks lossi 

varem külastanud sõprade soovitus 10,60% ja välisturistide jaoks oli viiendal kohal see, et nad 

on lossis ennegi peatunud 9,72%. Kuuendal kohal eestlaste jaoks oli osalemine üritusel 2,78% 

ja välismaalaste jaoks oli see samuti üritus 6,91%. Viimasel kohal eestlaste jaoks oli see, et nad 

sõitsid mööda ja märkasid teeviita 3,23%, välismaalased ei ole seda põhjust märkinud (Joonis 

6). 

 

 

3.5 Põhjused Valgamaal peatumiseks 

 

Erinevaid põhjuseid OÜ Taagepera Lossi ning Valgamaa külastamiseks annab võimaluse 

uurida ankeedi järgmine küsimustik. Erinevate vastusevariantide puhul analüüsitakse 

koguvastuseid ning rahvuste põhiseid vastuseid. 

Enim märkeid tehti vastuse „me ei ole siin varem käinud, kõik tundus uus ja huvitav“ kohta – 

37,20% vastustest. 20,54% vastuseid märkisid inimesed, kes on piirkonnas varem käinud ning 

kellele see on varasemalt meeldinud. Peaaegu viiendik vastuseid sai „meie erihuviks on“ 

valikuvariant. Välismaalased märkisid erihuvidena ära eelkõige fotograafia, jahil käimise ja 

puhkamise. Inimesed, kelle sõbrad või tuttavad elavad piirkonnas märkis ära 11,61% vastustest 

ning puutumatu looduse ja erinevate tegevuste tõttu külastab piirkonda 10,71% märkinuist 

(Joonis 7). 
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Joonis 7. Valgamaa külastamise põhjused rahvuste põhiselt 
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külastamise põhjuseks kõikides vanusegruppides oli kõige olulisemal kohal see, et nad ei olnud 

Valgamaal varem käinud ja kõik tundus uus ja huvitav. Joonis 8 näitab selgelt ka , et „Noored“ 

vanusegrupist ei olnud Valgamaad varem külastanud 50,00%, „Keskealised“ 52,53% ja 

„Vanemad“ 41,43% ankeedile vastanutest.  

 

Joonis 8. Valgamaa külastamise põhjused vanusegrupiti 
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3.6 Põhjused OÜ Taagepera Lossi külastamiseks 

 

Peamised põhjused OÜ Taagepera Lossi külastamiseks olid järgnevad – konkreetne põhjus 

(„meid tõi siia kes/mis?). Konkreetse eesmärgiga külastas lossi 26% vastanuist. Nendeks 

põhjusteks oli märgitud: puhkusepakett, töö, kontsert, soov lossi näha, jahil käimine, 

perekondlik üritus, sõbrad, üritus, turismigrupp, uudishimu. Vaikuse ja rahu nautimise 

eesmärgil külastas OÜ Taagepera Lossi 25,80% vastanuist. „Siin on kena loodus“ märkis 19% 

vastustest sobivaks. Ajalooliste paikade järele huvitus 19% vastuste märkijatest. Hinna ja 

kvaliteedi suhet pidas sobivaks 21,79% ja aktiivne puhkus märgiti 8,17% vastustest (Joonis 9). 

 

 

Joonis 9 OÜ Taagepera Lossi külastamise põhjused rahvuste põhiselt 
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ja rahu kohta kogub samaväärselt palju vastuseid. Üks küsimus ei välista teist, seetõttu 

hinnatakse antud töö raames mõlemaid vastusevariante eraldiseisvatena.  

 

OÜ Taagepera Lossi külastamise põhjused vanusegruppide lõikes on suhteliselt võrdselt 

jaotunud, „Noored“ ja „Keskealised“ vanusegrupi jaoks on lossi külastamise põhjused samas 

järjekorras, „Vanemad“ vanusegrupis on üks erinevus, nimelt on ajalooliste paikade nägemine 

kolmandal kohal ja kena loodus neljandal kohal. Tähtsuse järjekord vanusegruppide puhul on 

(v.a „Vanemad“ grupi erand): põhjus kellegi või millegi külastamiseks; vaikus ja rahu ning 

omaette olek; kena loodus; ajalooliste paikade külastamine; soodne hinna ja kvaliteedi suhe; 

aktiivne puhkus.  

 

 

Joonis 10. OÜ Taagepera Lossi külastamise põhjused vanusegruppide kaupa 
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3.7 Külastajate rahulolu Valgamaa ja OÜ Taagepera Lossiga 

 

Viimase kahe küsimuse juures võis vastaja välja tuua positiivsed või negatiivsed aspektid nii 

piirkonna kui OÜ Taagepera Lossi kohta. Mõlemad küsimused olid esitatud avatud vastusega. 

Esmalt küsitakse asjade kohta, mis külastajat piirkonna juures häirib. Kuna vastused on 

subjektiivsed, siis antud töö raames toome välja erinevad vastused ning analüüsime neid töö 

ülesehitust ja eesmärke arvesse võttes. 

Küsimusele, et mis piirkonnas häirib ja teisiti võiks olla oli erinevaid vastuseid:  

• viitasid on vähe (mainiti neljal korral),  

• valge suur hoone ei sobi lossi kõrvale (mainiti neljal korral),  

• WIFI võiks parem olla,  

• pood võiks lähemal olla,  

• bussiühendus on kehv,  

• sooviti paremaid võimalusi looduses matkamiseks,  

• mõisahärra pere hauaplats võiks korras olla.  

 

Negatiivsete aspektidena toodi välja mõnevõrra kehvasid tingimusi tubades, vajadust 

renoveerimise või remondi järele, tunti muret lossitorni pärast, mis vajab samuti renoveerimist. 

Avaldati ka konstruktiivset kriitikat menüü ja personali keeleoskuse kohta.  

  

Külastajad tõid viimases küsimuses välja erinevad positiivsed kogemused OÜ Taagepera 

Lossis. Kiideti teenindust ja sõbralikku personali, ilusat kohta, lossi arhitektuuri, loodust ja 

ruume lossis, toitu, miljööd, erinevaid võimalusi. Kõige rohkem kiitust pälvis personal, kelle 

kohta kirjutati, et nad on sõbralikud, vastutulelikud ja sümpaatsed. Mainitud oli ka mõnusat 

sauna ja kümblustünni. 
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3.8 Järeldused - OÜ Taagepera Loss pulmakoha ja jahiturismi 

sihtkohana 

 

Käesolevas töös analüüsitud ankeetide küsimuste vastused annavad ettekujutuse ankeedile 

vastanu profiilist, peatumise eesmärgist ning kestusest ja kohalike olude hindamisel külastaja 

seisukohalt. Hoolimata sellest, et vastatud ankeetide arv külastajate koguarvust moodustab 

väikese osa on vajalik arvestada ka selle valimi tulemusi kuna muu põhjalikum tagasiside antud 

perioodil OÜ Taagepera Lossi külastajatelt puudus. 

 

See tähendab, et analüüsiti vastuseid vastuste kogu märgitud hulga ulatuses ja suhtes. 

Vanusegrupid loodi vastavalt külastaja eeldatavale käitumisele ning seoses töös püstitatud 

hüpoteesiga. Selle kohaselt võib eeldada, et OÜ Taagepera Loss kui ääremaa miljööväärtuslik 

majutusasutus pakub külastajatele nišitooteid ja teenuseid.  Olulisemateks teenusteks OÜ 

Taagepera Lossis on pulmade korraldamine. Seda näitab selgelt ka joonis 5, mille üks küsimus 

informatsiooni allika osas sisaldas pulmakutset. Selle küsimuse vastustest veerand moodustas 

vanusegrupp „Noored“ näidates selgelt olulist trendi külastajate profiili ja pulmasündmuste 

vahel.  

 

OÜ Taagepera Lossi külastavad Kerli Pauskar (2017) andmetel arvukad jahituristid 

lähivälisriikidest. Olulist mõju selle turistisegmendi külastamisele avaldavad erinevad 

piirangud küttimisele, lubade taotlemise kord jne. Antud uurimustöösse on andnud see 

külastajasegment tuntava mõju  tulemuste analüüsil. Joonisel 1 kajastub kindlalt tendents, et 

„Vanemad“ vanusegrupi mehed on peatunud kõige kauem. Üldjuhul kestavad jahimeeste 

väljasõidud rohkem kui üks või kaks päeva, seetõttu on ka selle segmendi peatumise aeg pikim. 

Antud uurimustööst ei selgu paraku kui suur osakaal kogu „Vanemad“ vanusegrupi meestest 

olid jahimehed. Edasiste uuringute käigus on sellegipoolest oluline välja selgitada erinevad 

külastajasegmendid spetsiifilisemalt.  

 

Töö tulemustest nähtub, et kõige pikemalt peatuvad OÜ Taagepera Lossis välismaalased. 

Seetõttu on mõistlik läbi mõelda sellele segmendile tehtav teavitustöö. Samuti on väga oluline 

kohapealse kvaliteedi - nii keelelise kui suhtumise - aspektis läbi mõelda. See tähendab, et 

analüüsida tuleb vastuvõtu ja restorani töötajate keeletaset, suhtumist klientidesse ning välja 

töötada kvaliteedinäitajad tegelemaks välisturistidega. Nõnda saavutatakse parim tagasiside 
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läbi mille ka parim reklaam. Maaturismiettevõtte kaudu tutvustatakse kogu Eestit ning 

siinkohal on oluline, et ettevõtte juhtkond teadvustaks selle aspekti olulisust klientidele teenuste 

pakkumisel. 

 

Huvitaval kombel on tööasjadega seoses OÜ Taagepera Lossi külastamine vaid pisut üle 

kümnendiku külastuse põhjustest. See tähendab, et seminarid, konverentsid ja muud „töised 

sündmused“ ei ole olnud OÜ Taagepera Lossis primaarse tähtsusega. Siinkohal on aga ettevõtte 

jaoks oluline leida nišitoode ärikliendi jaoks. Kuna kohapeal on olemas kõik vajalik 

eelnimetatud sündmuste korraldamiseks, siis võib seda edaspidiste toodete väljatöötamisel 

kasutada. Kui arvestada eelmises lõigus väljatoodut, siis on äriturismi edendamise võimalusi 

samuti olemas.  

 

Nagu tuleb ka töö analüüsimisel välja, siis on nii rahvuste põhisel kui vanuselisel eristumisel 

oluline roll ettevõtte tegevuse planeerimisel. Erinevad kliendigrupid eeldavad erinevat 

lähenemist. „Vanemad“ vanusegrupi inimesed eelistavad ajaloolist ja kultuurilist lähenemist, 

„Nooremad“ vanusegrupp peab olulisemaks internetis kajastatava info atraktiivsust, 

kättesaadavust ja innovatiivsust. Seetõttu on oluline, et ettevõte analüüsib eelkõige 

olemasolevat kliendibaasi, millest tulenevalt saab teha otsuseid uute kliendisegmentide 

„püüdmisele“ ning nende jaoks toodete väljamõtlemisele ning turundamisele.  

 

Oluline informatsiooni allikas on jätkuvalt internet, seega on oluline, et ettevõte pööraks suurt 

tähelepanu seal leiduvale informatsioonile ning suunaks ressursse turundustegevusele 

internetis. Üha rohkem leidub teenusepakkujaid, kes lisaks majutuse vahendamisele pakuvad 

ka finantstuge, toodete turundamise strateegiaid, tagasiside analüüse ning selle alusel 

kujundatud hinnapoliitikaid ja muid taolisi teenuseid. Kõiki ettevõtte poolt pakutavaid tooteid 

on mõistlik turundada internetis ühtse tegevuskava ja eelarve alusel. Teatud internetis leiduvad 

infokanalid on laiemalt kasutatavad ehk turuliidrid. Kindlasti peab nendes esitatav olema 

läbimõeldud, kui vaja siis on oluline kaasata selles protsessis eksperte. Ei ole mõistlik kõrvale 

jätta ka nö teisel või kolmandal kohal olevaid infokanaleid. Ka nendega peab tegelema 

innovatiivsel viisil.  
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3.9 Ettepanekud majutusettevõttele ankeedi koostamisel 

 

Vastavalt analüüsitud eesti- ja inglisekeelsetele ankeetidele ning tulemustele võib tuua välja 

mõningad muudatusettepanekud ankeetide sõnastuses. Ettevõte OÜ Taagepera Loss on 

koostanud analüüsimisel olevad ankeedid vastavalt kohalikele tingimustele ning pakutavatele 

teenustele ja keskkonnatingimustele. Oluline on, et klientidelt tagasiside küsimine vastaks 

ettevõtte eesmärkidele. Ettevõtte senine tagasiside süsteem pole eriti tõhus. Seda näitab nii 

suhteliselt madal vastamisaktiivsus, samuti tagasiside süstemaatilise analüüsi puudumine. 

Ettevõtte jaoks on seega oluline läbi mõelda, mis on klientidelt info kogumise eesmärk, millist 

infot koguda, et ettevõtte saaks seda oma teenuste parandamiseks ja nii oma tulemuslikkuse 

tõstmiseks kasutada; kuidas  see tagasisidestamise süsteem korraldada, ning kelle vastutada see 

on. 

Praegune ankeet on lühike ja samas võib hinnata, et mitmete küsimuste puhul vastusevariandid 

on mõnevõrra segadustekitavad või ei sisalda otseselt infot, mis ettevõtte jaoks oleks kõige 

olulisem.  

 Lähtudes sellest, et uurimise all on ettevõttele olulise külastajaprofiili ning tema eelistuste 

väljaselgitamine toob uurimustöö autor välja ettepanekud küsitluslehtede parandamiseks ning 

kogumiseks: 

• Kohandada kasutatavate informatsiooniallikate küsimus nõnda, et märgitaks skaalal 

erinevate infoallikate olulisus, kuna tänapäeval kasutab turist erinevaid infokanaleid ja 

ühte kindlat määrata võib-olla keeruline. Samuti on oluline kaaluda, kas kõik kõige 

olulisemad infoallikad on nimetatud. Arvestama peab, et võrreldes ka 2010.a. on üha 

olulisemaks saanud ka uued infoallikad, mida praegu ankeedis mainitud ei ole. Nt. 

Facebook; samas telefoni infoliinide tähtsus on langenud. Ettevõtte peaks arvesse 

võtma, et kuidas ta praegu oma reklaami korraldab ja kus ta ennast reklaamib. Kliendi 

küsitlus oleks hea võimalus neile konkreetsema tagasiside saamiseks, kuivõrd mõjukas 

on senine reklaam olnud.  

• Küsimus „Miks valisite puhkamiseks meie maakonna (Valgamaa)?“ - antud küsimuse 

võiks välja jätta ja koguda rohkem olulisemat infot OÜ Taagepera Lossi külastaja kohta, 

mitte Valgamaa kohta üldiselt. 
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• Lisada küsimus selle kohta, kas külastati lossi koos lastega, see annaks võimaluse 

parendada teenuseid vastavalt lastega peremudeli vajadustele. Praegu on see vaid 

eeldus,  et nendes vanusegruppides võiks selline peremudel olla. 

• Eraldi küsimus võiks olla selle kohta, kas külastajad jäid OÜ Taagepera Lossi 

külastamisega rahule. Seda saab pidada üheks kõige olulisemaks küsimuseks. Praegusel 

kujul on vastajatel võimalus avatud vastusena ankeedi lõpus arvamust avaldada, aga 

nendest kokkuvõtte tegemine on aeganõudev. Samuti võimaldaks sellisel kujul küsimus 

ja vastused olulisel kiiremalt hinnata rahulolu näiteks saadud teenuste, 

sotsiaaldemograafiliste näitaja jms lõikes, mis on ettevõtte jaoks oluline info 

turundustegevuse ja teenuste planeerimisel.  Samuti on oluline kaaluda, et küsida 

külastamisega seotud erinevaid aspekte. Nt. hind, toit, puhtus jms. 

• Lisaküsimus võiks olla selle kohta, kuidas külalised jäid rahule pakutavate teenustega, 

sh välja tuua ka ettevõtte poolt pakutavad teenused, pakkuda kindel skaala ja ka 

ettepanekute koht, et milliseid teenuseid nad oleksid veel soovinud. See võimaldaks 

ettevõttel saada olulist infot seniste teenuste kohta ja üksikasjalikumalt analüüsida 

segmente (nt. jahimehed), kellele neid suunata ning võimalikke kitsaskohti ning 

turunõudlust uute teenuste järgi. 

• Lossi külastamise põhjused võiks olla konkreetsemalt sõnastatud, eraldi variandina 

panna pulmad või muu tähtpäev, et külaline saaks täpsustada, milline täpselt. 

• Küsimuse „Miks otsustasite peatuda just meie pool?“ valikvastused peavad väljendama 

paremini OÜ Taagepera Lossi teenuseid või piirkonna eripärasid. Järjestamine peaks 

olema absoluutne. 

• Arvamusküsimus „Kas on midagi, mis Teid meie piirkonnas puhates häirib, mis võiks 

olla paremini korraldatud?“ peaks olema samuti valikvastustega mõjususe määratluse 

võimalusega. 

• „Mis on Teie siin peatumis eesmärgiks“ küsimuse vastused  võiks olla samamoodi 

valikvastustega mõjususe hindamise valikuga. 

• Infokanalite küsimuse alla peaks kindlasti täpsustama, mida interneti all mõeldakse, 

kuna tänapäeval on see nii üldine mõiste. Näiteks ettevõtte koduleht, Facebook vms 

sotsiaalmeedia, turismiinfo portaal Eesti kohta või välismaised turismi infoportaalid. 

• Tagasiside kogumise meetod peaks olema tõhusam. Näiteks vastuvõtus täitmise 

võimalus, meeldetuletus vms meetod suurema valimi saavutamiseks. 
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• Tagasiside kogumise võimalus internetis peaks olema aktiivsem. Mitmed 

majutusportaalid pakuvad otsese tagasiside võimalust. Kui seda kasutatakse, siis peaks 

kohapealsete ankeetide sisu (ka vorm) olema sarnane internetis leiduvaga. Sel juhul on 

võimalik mõlemaid tagasiside viise koos analüüsida. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lõputöö eesmärgiks oli OÜ Taagepera Lossi külastajate tagasiside analüüs. Eesmärgi 

täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: teoreetilise materjali alusel anda ülevaade 

turismi ja maaturismi olemusest ning majanduslike mõjude aspektidest; sisestada 

andmetöötlusprogrammi MS Excel  OÜ Taagepera Lossi külastajate tagasiside ankeedid 

aastatel 2010-2015; anda tagasiside ankeetide alusel ülevaade OÜ Taagepera Lossi külastanud 

klientidest ning külastamise põhjustest; selgitada välja enimkasutatavad infokanalid; 

tulemustest lähtuvalt  teha parendusettepanekuid Taagepera lossi pakutavate teenuste ning 

tagasiside ankeedi täiustamise kohta.  

Töö autor sisestas ankeedid ja tegi ettevõtte jaoks analüüsi. Tagasiside küsitlusest ülevaate 

tegemine oli ettevõtte jaoks aktuaalne, sest seni kogutud ankeetidest pole kokkuvõtet tehtud, 

ning arutlusel on tagasisisestamise ankeedi muutmine. Ettevõtte senine ankeet sisaldas seitset 

erinevat osa: vastaja vanus, sugu, peatumise pikkus, põhjused lossi ja Valgamaa külastamiseks, 

infokanalite valik, ettepanekud selle kohta, et mis meeldis ja mida võiks paremini teha. Kokku 

analüüsiti 257 vastust. 

Konkreetse eesmärgiga külastas lossi 26% vastanuist. Nendeks põhjusteks oli märgitud: 

puhkusepakett, töö, kontsert, soov lossi näha, jahil käimine, perekondlik üritus, sõbrad, 

konkreetne üritus, turismigrupp, uudishimu. Vaikust ja rahu hindas oluliseks üle veerandi 

ankeedile vastanuist. Ligi viiendik hindas kena loodust ning sama palju vastanuid hindas 

piirkonna ajaloolist väärtust.   

Saadud tulemustest selgus, et kolm neljandikku vastajatest olid eestlased ja veerand 

välismaalased. Kõikidest vastajatest 58,37% oli naisi ja 41,63% mehi. Noorim vastaja oli 16-

aastane ja vanim 82-aastane, vastajate keskmine vanus oli 39,1 aastat. Vastajad jaotati 

analüüsimise jaoks kolme gruppi vastavalt vanusele: 16-29a. „Noored“ (34,24%), 30-49a.  

„Keskealised“ (38,52%) ja 50-82a. „Vanemad“ (27,24%).  

Võrreldes aastaid 2010 ja 2015 on selgelt näha, et keskmine kohaoldud päevade arv lossis on 

lühenenud. Aastal 2010 viibiti lossis keskmisel 1,18 päeva, samas aastal 2015 1,08 päeva. 

Eestlaste muutus ei ole olnud nii suur kui välismaalaste oma. Eestlased viibisid lossis 201 1,20 

päeva, aga aastal 2015 1,08 päeva. Samas välismaalastest vastanute numbrid on väga erinevad, 

2010 oldi kohal 1,18 päeva, 2011 1,35 päeva ja aastal 2015 1,14 päeva. Igas vanusegrupis 
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peatusid kohapeal kõige kauem mehed, selle peamiseks põhjuseks on arvatavasti jahiturism. 

Külastus kestus oli kõige pikem meestel vanusegrupis „Vanemad“ 1,26 päeva. Kõige lühemalt 

peatusid naised vanusegrupis „Keskealised“ 1,10 päeva. 

Peamiseks informatsiooni allikaks OÜ Taagepera Lossi kohta andmete saamisel kõikides 

vanusegruppides on internet (27,68%), teisel kohal oli „muu põhjus“ (17,99%), pulmad olid 

tähtsuselt kolmandal kohal (16,96%). Vanusegrupiti võrreldes on „Noored“ vanusegrupis kõige 

populaarsemad infoallikad internet ning pulmakutsed (vastavalt 25,74% ja 24,75%). Järgneb 

suhteliselt võrdsete vastuste hulgaga „muu allikas“ (11,88%) ja „teid varem külastanud sõprade 

soovitusel“ (12,87%). Kõige suurem osakaal vastuseid „Keskealiste“ vanusegrupis oli oodatult 

internet (30,36%). Sellele järgnesid võrdses mahus „muu allikas“ ja sõprade soovitused 

(16,96% mõlemad). Pulmakutse tõttu info saanud märkis 13,39% vastuseid, mis võrreldes 

„Noored“ vanusegrupiga on tunduvalt väiksem. Vaadates „Vanemad“ vanusegrupi vastuseid, 

siis torkab silma kõrge internetist saadud ning muu allikas saadud info osakaal (mõlemad 

26,67%). Kolmandal kohal oli „Vanemad“ vanusegrupis „teid varem külastanud sõprade 

soovitus“ (16%). Pulma kutse oli alles viiendal kohal (12%). Vastuse „muu allikas“ märgiti 

järgmisi vastusevariante: Eesti Maaturismi reisijuht; telefoni infoliin; televisioon, raadio, 

ajaleht; leidsime teie reklaami reklaamvoldikust, kataloogi kaudu; saime informatsiooni I 

punktist. 

Külastajad tõid viimases küsimuses välja erinevad positiivsed kogemused OÜ Taagepera 

Lossis. Kiideti teenindust ja sõbralikku personali, ilusat kohta, lossi arhitektuuri, loodust ja 

ruume lossis, toitu, miljööd, erinevaid võimalusi. Kõige rohkem kiitust pälvis personal, kelle 

kohta kirjutati, et nad on sõbralikud, vastutulelikud ja sümpaatsed. Mainitud oli ka mõnusat 

sauna ja kümblustünni. 

Senise tagasiside analüüsi tulemused näitavad, et ettevõtte jaoks on väga oluline läbi mõelda 

välismaalastele suunatud turundustegevus ja infokanalid arvestades eriti, et välismaalased 

peatuvad lossis keskmiselt kauem. OÜ Taagepera Loss on tugevalt spetsialiseerunud pulmade 

korraldamisele, mille kaudu saavad külastajad teada ka pakutavate teenuste kohta. Ettevõttel on 

oluline analüüsida, kas ja kuidas arendada  tööalaste üritustega (seminarid, konverentsid) seotud 

teenuseid, kuna ärireisijad ja konverentside korraldajad on oluline turusegment ka just 

kõrghooaja välisel perioodil. Tulemustest selgus, et selle segmendi külastatavus oli väga väike 

aga potentsiaal seevastu on ettevõttel olemas. 
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Tagasiside kogumiseks on tarvis sisse viia muutused, vastavalt sellele, millist informatsiooni 

soovitakse külastajatelt saada. Autori soovitus on oluliselt muuta ankeedi sisu, väljanägemist 

ning ankeetide kogumise süsteemi. Eelkõige on oluline suhtuda tõsiselt interneti tagasiside 

kogumise, analüüsimise ning järelduste tegemise strateegiasse. Internetis jagatava tagasiside 

osatähtsus kasvab oluliselt ning on samas nähtav ka teistele külastajatele ning töötab 

reklaamina. Ettevõtte strateegia peab sisaldama innovatiivsust ja läbimõeldud tegevusi 

tagasiside kogumisel. Kui jätkatakse paberil tagasiside kogumisega, siis on soovitus kasutada 

küsimustikus konkreetseid vastusevariante, skaalade tekitamist, järjestuste loomist jms 

tehnikaid, et saada konkreetsemaid vastuseid.    
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RURAL ENTERPRISE OÜ TAAGEPERA CASTLE 

CUSTOMER FEEDBACK ANALYSIS (YEARS 2010-2015) 

Summary 

 

The aim of the thesis was to analyse the feedback forms of OÜ Taagepera Castle. To reach the 

goals the following research tasks were set: to provide an overview of theoretical material for 

tourism and rural tourism, nature based and economic impacts aspects of the visitors; to provide 

an overview about the visitors and the reasons for the visit on the basis feedback questionnaires; 

to find out the most commonly used information channels; to suggest new ideas for improving 

the services of the hotel and improving the questionnaire feedback forms. The questionnaires 

were produced by the enterprise to get feedback about the services. It was important for the OÜ 

Taagepera Castle to analyse the results and the form to improve the further activities on 

customer and advertisement strategy. All in all, 257 forms were entered and analyzed during 

the current study. Data processing program MS Excel was used to insert and process the data 

of the guest feedback forms which were collected during 2010-2015. For the analysis, 

respondents were divided into three age groups:  a) 16-29, b) 30-49 and c) 50-82-year-old. 

Special graphs and tables were produced to emphasize certain aspects of the results.  

More than 75% of the visitors who answered the feedback questionnaire were Estonians, the 

rest were foreigners. Approximately 58% of visitors were females and 41% males. The 

youngest respondent who filled the form was 16 years old and the oldest one was 82 years old. 

The results show that 26% of the visitors had the special purpose to visit the OÜ Taagepera 

Castle – either special event, hunting interest, concert etc.  

The duration of the average stay was analyzed to bring out the data for further studies and for 

the enterprise. Turns out that the average duration of the stay at the hotel has declined in the 

period from 2010 to 2015. When the average duration on the 2010 was 1,18 days, then on the 

2015 it was 1,08 days. In each age group the men were the ones who stayed longest. One of the 

reasons might be the large number of hunting tourists who were mainly men. 

Internet was the main source of information about OÜ Taagepera Castle for visitors in all age 

groups (27,68%). Almost 18% of the visitors stated that the information was collected from 

other sources and almost 17% of the visitors got the information during the wedding event. The 

importance of internet as a source of information was lowest in the oldest age group.  
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The overall results show, that it is important for the enterprise to analyse services it offers, 

especially seminars and conferences for business clients, which currently have relatively low 

importance in their services palette. To develop new strategies for the development of services 

and products, it is essential to note that most information is gained from the internet. Therefore, 

marketing must be focused on the internet. The traditional marketing methods through other 

information channels should be further analyzed for the company.  

To improve the feedback from visitors, the author offers suggestions for the improvement of 

questionnaire. It should be thought through how to collect the information in order to receive 

sufficient feedback; and what kind of information should be asked in order to receive the 

information the hotel could use for the development of its services. One important aspect of 

collecting the feedback is using the internet. Several forms of internet feedback services are 

available online which makes the analysis easier and the different data collection strategies can 

be implemented with less effort. The online feedback serves without doubt also the commercial 

purpose which is rather important aspect of the benefits that the company can gain. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Küsitlusankeet eesti keeles 

 

Lugupeetud külaline! 

 

Selleks, et Teid paremini tunda ja Teile meelepärasemat teenust pakkuda oleme 

koostanud alljärgneva küsimustiku. 

Oleme tänulikud iga Teie vastuse ja ettepaneku eest. 

 

Teie  vanus:       sugu: riik: 

 

…….. ………….. 2017 a.   …….. ………….. 2017 a. toa number:… 

saabumise kuupäev   lahkumise kuupäev 

 

Kuidas meid leidsite? Palun märkige ristike õige vastuse taha ! 

➢ oleme siin ennegi peatunud ning meile meeldib siin 

➢ teid varem külastanud sõprade soovitusel 

➢ saime informatsiooni I-punktist ………………………………………….………(linn, maakond) 

➢ leidsime teie reklaami reklaamvoldikust, kataloogist …………………………………….(nimi) 

➢ saime infot TV-st, raadiost, ajalehe kaudu…………………………………………………..(nimi) 
➢ interneti kaudu 

➢ telefoni infoliini (1188, 1182, jne) kaudu…………………………………………………(tel. nr.) 

➢ sõitsime mööda ja märkasime teie reklaami/teeviita 

➢ Eesti Maaturismi reisijuhist (Puhkus Maal), internetiportaalist (maaturism.ee), infoliinilt 

(600 9999) 
➢ muu:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Miks valisite puhkamiseks meie maakonna ( Valgamaa)? 

(Juhul, kui õiged on mitu varianti, järjestage need palun numbritega tähtsuse järjekorras!) 

➢ …. me ei ole siin varem käinud, kõik tundus lihtsalt uus ja huvitav 

➢ …. meil elavad siin sõbrad/tuttavad 
➢ …. me oleme siin varem käinud ja meile meeldis 

➢ …..siin on puutumatu loodus, mis annab võimaluse………………………(tegeleda millega?) 

➢ …. meie erihuviks on ………………………………………………………………………..…..(mis?) 
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Lisa 1 järg 

 

Miks otsustasite peatuda just meie pool ? 

(Juhul, kui õiged on mitu varianti, järjestage need palun numbritega tähtsuse järjekorras!) 

 

➢ …. siin on vaikne, saab olla rahus ja omaette 

➢ …. siin on kena loodus 

➢ …. siin saab puhata aktiivselt: ……………………………………………………….(tehes mida?) 

➢ …. võimalus näha ajaloolisi paiku: …………..………………………………………… (näiteks?) 
➢ …. siin on soodne hinna-kvaliteedi suhe 

➢ …. meid tõi siia ……………………………………………………………………..……… (kes/mis?) 

 

Mis on Teie siin peatumise eesmärgiks? 

(Juhul, kui õiged on mitu varianti, järjestage need palun numbritega tähtsuse järjekorras!) 

➢ ……perepuhkus 

➢ ……töö 

➢ ……kogeda midagi uut 

➢ ……lihtsalt läbisõidul 

 

Kas on midagi, mis Teid meie piirkonnas puhates häirib, mis võiks olla paremini 

korraldatud? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Mida arvate meie majutuskohast - mis Teile meie juures meeldis ja mida me võiksime 

teha selleks, et Teile siin rohkem meeldiks? 

…………………………………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………………

…..………………………………………………………………….. 

 

Aitäh Teile ja tere tulemast tagasi ! 
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Lisa 2. Küsitlusankeet inglise keeles 

 

 

 

Dear Guest! 

We would like to get better acquainted with you and your needs. That is why we have composed the 

following questionnaire. 

All kind of answers and suggestions are welcome! 

 

Your age: sex:      

country: 

 

…….. ………….. 2016.    …….. ………….. 2016.   room number:… 

date of arrival date   date of departure 

 

How did you find us? 

➢ Our friends recommended your hotel 

➢ We got the information from Tourism Information Centre in……………………………….(city, county) 

➢ We found your advertisement in a brochure, catalogue……………………………………..(the name of it) 

➢ We got the information from TV, radio, newspaper……………………...……………………(the name of it) 

➢ From the internet 

➢ From an Information Phone (1188, 1182 etc.) …………………………………………………..(the phone 

number) 

➢ We saw your advertisement/sign on the road 

➢ From the travel-guide (“Puhkus Maal”), web-page (www.maaturism.ee), information phone (+372 600 9999) 

of the Estonian Country Tourism 

➢ Somewhere else:………………………………………………………………………………………. 

 

Why did you choose Estonia and our county as a destination of your vacation? 

(In-case there are several correct answers, please mark them with numbers. For example, 1 =most important.) 

➢ …. We have never been here, it all seemed new and interesting 

➢ …. Our friends/relatives live here 

➢ …. We have been here before and we enjoyed our stay 

➢ …. Wild nature, which gives the opportunity to……………………………………………….(do what?) 

➢ …. Our special interest is…………………………………………………………………………...(what?) 

 

Why did you decide to stay in our hotel? 

(In-case there are several correct answers, please mark them with numbers. For example, 1 =most important.) 

➢ …. It is a quiet and peaceful place 

➢ …. Beautiful nature 

➢ …..Different recreational possibilities: ……………………………………………………….(your favorite) 

➢ …. To see exciting places: …………………………………………………………………………..(such as?) 

➢ …. Quality comes with good prices 

➢ …. We were brought here by ……………………………………………………………………. (who/what?) 

 

What is the purpose of your stay? 

(In-case there are several correct answers, please mark them with numbers. For example, 1 =most important.) 

➢ ……family vacation 

➢ ……work 

➢ ……to experience something new 

➢ ……just driving by 
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Lisa 2 järg 

 

Is there something that bothers you in our region or could be better organized? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

What do you think about our hotel – what did you like and what could we do to make your further visits 

more pleasant? 

…………………………………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………… 

 

Thank you and welcome back! 
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