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SISSEJUHATUS 
  

Uurimistöö eesmärgiks on uurida looduskeskkonnas pakutava elamustoitlustuse kultuuri 

olemust ja täpsustada neid elemente, mis loovad toitlustusest elamuse. Selleks on käesoleva töö 

autor viinud läbi kliendi profiiliuuringu ja püüdnud välja selgitada ka elamustoitlustuse 

turupotentsiaali Eestis. Käesolevate väheste ettevõtete näol, kes elamustoitlustust pakuvad,  

püüdis autor luua teenusepakkujate profiili ning sealjuures ka elamuse olemust lahti mõtestada. 

Ka autor ise, kes on tegelenud töötava toitlustajana, on leidnud endas soovi elamustoitlustust 

teenusena  pakkuda.   Käesolev fookus on aga valitud seetõttu, et autor soovib ühildada 

loodusturismi varasema kogemusega toitlustusvaldkonnas. Eestis pakuvad elamustoitlustust  

veel vähesed ettevõtted, ning ei ole selge, kas  potentsiaali kasvamiseks jagub. Samas ei ole 

teada, mis moodustab selle teenuse juures elamuse ning mis täpsemalt kliente huvitab. 

Elamustoitlustust ja toitlustuse osa elamuses ei ole varasemalt palju uuritud. Eestis on seda 

eelnevalt kaudselt küll uuritud kuid ainult toiduturismi sihtkohast lähtuvalt. Seega on mitmed 

mõisted lõpuni defineerimata.  

Uurimusega püütakse välja selgitada komponente, mis on tarvilikud elamustoitlustusel elamuse 

loomiseks. Sealjuures püüdis autor luua profiili potentsiaalsest kliendist ning uuris ka antud 

valdkonna turupotentsiaali Eestis. 

Esimeses peatükis avab autor põhimõisted ning annab ülevaate asjakohastest varasematest 

uuringutest. Keskendutud on kuuele põhifaktorile: elamustoit, turist ja toiduturism, turismi 

seosed elamustoitlustusega, keskkond, elamuse olemus ja elamuse loomine. 

Teises peatükis annab töö autor ülevaate töö aluseks võetud segametoodikast. Kvantitatiivse 

uurimismeetodina kasutati veebis läbi viidud ankeetküsimustikku (Lisa 1),  mis aitab aru saada 

potentsiaalsest kliendist ja tema varasemast kogemusest elamustoitlustusega. Kvalitatiivsetest 
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uuringumeetoditest teostati 3 intervjuud (Lisa 2) teenuse pakkujatega, ning 5 osalusvaatlust 

(Lisa 3). Kolmel osalusvaatlusel saadi kliendipoolset tagasisidet autori koostatud tagasiside 

ankeetidele (Lisa 4).  

Töö kolmas peatükk keskendub uuringute tulemuste analüüsile. Eesmärgiks on illustreerida 

täpsemalt komponente, mis loovad toitlustuse juures elamuse looduskeskkonnas, ja välja 

selgitada millised elamuse komponendid on kliendile olulisemad. 

Neljandas peatükis analüüsitakse töö relavantsemaid tulemusi ja esitatakse kõige olulisemad 

järeldused. Samuti analüüsitakse meetodite omavahelist sobivust ja tuuakse välja edasised 

uurimisküsimused. 

Töö autor avaldab tänu oma juhendajale, Tarmo Pilvingule suure toetuse ja abi eest lõputöö 

valmimisel, ning kõikidele intervjueeritutele leitud aja ja panuse eest valminud 

bakalaureusetöösse. 
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1.   TEOREETILINE ÜLEVAADE  

 

Teatavasti on toidul tähelepanuväärne ja oluline roll igal puhkusereisil, moodustades sageli ühe 

kolmandiku kogu reisi eelarvest. Tähtsal kohal on toit ka reisimotivatsiooni tekitamisel.  Laialt 

on levinud ka arusaam, et toit on üks tähtsamaid faktoreid sihtkoha valikul, ning arvatakse, et 

toiduturismi tähtsus turismivaldkonnas suureneb veelgi. Inimeste kasvav huvi unikaalsete ja 

eksootiliste maitsete järgi on loonud olukorra, kus toit ei ole pelgalt enam makrotoitained - 

süsivesikud, rasvad, proteiin ja vesi - vaid gastronoomia, kultuuripärand ja autentsus. 

(Blichtfeldt & Therkelsen 2010) 

Elamustoidu fenomeni uurimisel on töö autor tuvastanud kuus kõige olulisemat teoreetilist 

fookust ning faktorit, mis on juhtrollides elamustoitlustuse kogemuse loomel.  

 

1.1 Elamustoit 
 

Elamustoidult oodatakse kontrastsust võrreldes igapäevaselt kogetavaga (Quan & Wang 2004). 

Klient soovib eelkõige astuda välja oma olmerutiinist ning otsib midagi eksootilist ja erutavat.  

Toit on ennekõike sensoorne (meeltesse või tajumisse puutuv) kogemus, mida võrreldakse toidu 

mõjuga kogemuse terviklikkusele (How does Food…). Toidu jagamisel on ka inimesi ühendav 

funktsioon. Vaistlikult saadakse aru, et toit pole pelgalt söömine vaid ka elamus ja kogemus 

toidust endast. See on midagi oluliselt kompleksemat.  

Reisides on turistid avatumad uutele kogemustele ja võtavad tavapärasest rohkem riske. See 

kandub edasi ka toitumisse, kus elamuse otsimine ja uute asjade maitsmine on tavapärane 

nähtus. (Cohen & Avieli 2004). Toidu unikaalsuse ülemaailmsest mentaliteedist on saamas ka 

Eestis oluline väärtus, mis kajastub ka turismi arengukavades. 
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Eesti riikliku turismiarengukava  järgi peetakse Eesti  kööki omanäoliseks ja atraktiivseks, mis 

tugineb pikaajalistele traditsioonidele (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013).  

Kuna toiduturism on kasvav trend, siis on ka Eestil olemas ressursid, et pakkuda kliendile 

kohalikku elamustoitu. 

Riigi tasandil on teadvustatud, et toiduturism on valdkond, millesse ka tulevikus investeeringuid 

teha. Olgugi, et turistidel pole välja kujunenud kindlat arusaama Eesti köögist, on huvi selle 

vastu suur. (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013) Loodetavasti jätkatakse nende 

eesmärkidega ka uues loodavas arengukavas.  

Varasemalt on Quan ja Wang (2004) loonud mudeli, mille alusel uuriti laiemalt turisminduses 

olulisi komponente nagu toit, transport, ööbimine ja nende omavahelisi toimivaid süsteeme. 

Turistikogemuse loomisel peetakse oluliseks tervikstruktuuri head koostööd. Tipphetke 

kogemuse võib näiteks rikkuda negatiivne kogemus transpordi või ööbimispaigaga. Käesoleva 

töö autor on võtnud Quani ja Wangi (2004) mudeli aluseks ka enda mudeli loomisel (Joonis 1). 

Elamustoitlustuse kontseptuaalne mudel (Joonis 1) sisaldab endas kaht põhilist dimensiooni, 

elamustoit kui teenuse tipphetk ning selle tugisüsteemid. Mõlemad dimensioonid on omakorda 

võrdluses inimeste igapäevaste rutiinsete kogemustega. Elamustoidu kui teenuse tipphetke all 

peetakse silmas teenust, mida minnakse tarbima primaarse teenusena. Esmapilgul võib paista, 

et tugiteenuste osatähtsus ei ole kuigi oluline, kuid teenuse protsessi vältel võivad tugisüsteemid 

mängida nii suuremat kui väiksemat rolli.  

Tugiteenuste all mõeldakse järgnevaid komponente: keskkond, seltskond, uued maitsed, huvitav 

tooraine, ilm, toidu serveerimis viis, teenindus jms. Sealjuures tuleb tähele panna, et elamustoit 

tipphetkena võib tugisüsteemidest nii eristuda kui ka sellega vahelduda. Esimesel juhul on selge 

piir elamustoidu kui teenuse tipphetke ja seda toetavate teenuste vahel. Põhiteenuse ja 

tugiteenuse omavaheline koostöö ei ole piisavalt integreeritud, mistõttu võib juhtuda, et 

tugiteenus võib muutuda hoopis tipphetkeks, samal ajal kui toit jääb tagaplaanile või vastupidi. 

Teisel juhul toimib teenus vahelduvas dünaamikas. Tugisüsteemidel on kindel roll 

elamustoitlustuse kui tipphetke üles ehitamisel ning selle toetamisel. Ent lähtuvalt inimeste 

individuaalsusest on iga inimese jaoks elamuse komponentide tunnetamine erinev. Mõnele 
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võibki jääda tipphetkeks elamustoitlustus, mida tarbima mindi, kuid võib juhtuda, et teine 

inimene on ornitoloogia huviline ja temale jääb meelde huvitava või haruldase linnu nägemine. 

Mõlemad dimensioonid asetsevad suhtes rutiinsete kogemustega. Kontrasti all mõeldakse 

rutiinsele kogemusele millegi täiesti vastandliku pakkumist. Rutiinsete kogemustega 

oponeeringus on oluline mõlemate teenuste tõhusus ehk teenuste eesmärgipärane 

funktsionaalsus. See tähendab, et teenusepakkuja on teadlik oma kliendist ning suudab edasi 

anda midagi uut ja ootamatut. Peale kontrasti pakkumise on teenusepakkujal võimalus ka 

inimese igapäevaseid kogemusi laiendada. Näiteks on klient harjunud grillima liha süte kohal 

oleva resti peal, kuid teenusepakkuja pakub kliendile alternatiivina hoopis grillida liha otse 

sütel. Tihtipeale on tugisüsteemidel laiendava funktsioonina suurem roll. Tugiteenuste 

funktsioon võib olla ka kliendile turvatunde pakkumine - võttes arvesse kliendile tuttavat 

keskkonda. Kui pakkuda kliendile ainult uusi kogemusi, siis võib juhtuda, et klient on üle 

stimuleeritud ja ei suuda kõike omandada. See võib elamuse loomisel saada saatuslikuks. 
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Joonis 1. Elamustoitlustuse kogemuse kontseptuaalne mudel (autori koostatud Quan ja Wang 

2004 alusel). 

 

1.2 Turist ja toiduturism 

  

Hunter ja Green (1995) kohaselt pole turismile üht käibel olevat definitsiooni, sest 

kasutusesolevad terminid nagu “turist” ja “turismitööstus” on jätkuvalt debati all. Aja jooksul 

on arusaamad ja trendid turisminduses muutunud ja seetõttu ka terminoloogia pidevas 

muutumises.  

Elamustoit kui 
teenuse tipphetk 

Tugisüsteemid  

Rutiinsed 
kogemused 

 

Eristuvad 

Vahelduvad 

Kontrast 
Tõhusus 
Laiendus 
 

Kontrast 
Tõhusus 
Laiendus 
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Turismi ja turisti käsitletakse kui kaht erinevat karakteristikut. Turismi peetakse inimeste 

tegevuseks, mis hõlmab endas isikute ja keskkonna interaktsiooni. Selle põhjal keskendub 

turism keskkonna loomulikele või sotsiaalsetele aspektidele. (Hunter & Green 1995) 

Söömisharjumused peegeldavad hästi ka inimeste eluviise ja aitavad turistidel mõista erinevaid 

kultuure, sealhulgas ka nende endi kultuuriruumi. On teada, et eriti lääne turistide teadmised ja 

huvi teiste kultuuride toidu vastu on pidevalt kasvamas. (Henderson 2009)  

Teine karakteristik turismi juures on turist, kes Maailma Turismioranisatsiooni määratlusel on 

inimene, „kes reisib väljapoole tavapärast elukeskkonda jäävatesse kohtadesse kauemaks kui 

24 tunniks, kuid mitte kauemaks kui aastaks puhkuse, äri või muudel eesmärkidel, mis pole 

seotud külastatavas paigas tasustatava tegevusega“ (Collection of Tourism… 1993). Ka 

välisturistide arv maailmas kasvab jõudsalt: 25 miljonit (1950. aastal), 278 miljonit (1980. a), 

674 miljonit (2000. a) ja 1,32 miljardit (2017. a) (UNWTO, 2017). Võrreldes perioodi jaanuar 

- märts aastatel 2018 ja 2019, kasvas rahvusvaheliste turistide arv üle maailma 4% (UNWTO, 

2019). Aastaks 2030 on see maailmprognoositavalt 1,8 miljardit (UNWTO, 2017).  

Käesoleva töö fookuses on toiduturist, kes on valmis investeerima eelkõige toidusse ning 

söömisele (Everett 2016) ja ta eristub selgelt keskmisest turistist. Toiduturisti iseloomustab 

laiem variatiivsus omadusi alates erinevast huvitatutuse tasemest kuni motivatsioonini toiduga 

seotud elamusest osa saada. 

 

Toiduturisti tunnused on järgmised (Abrecht 2011): 

● Otsitakse üllatusi, autentsust ning teenusepakkujate eristumist tavapärastest 

toidlustusettevõtetest.  

● Toiduturistile seostub välja valitud piirkond autentsusega. 

● Eelistatakse kohalikku toorainet importtoidule. 

● Hoolivad keskkonna jätkusuutlikkusest ja peavad tähtsaks ka võimalikult väikest 

ökoloogilist jalajälge. 
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Antud töös peetakse toiduturisti all silmas klienti, kes soovib saada toidu juurde terviklikku 

elamust ehk kliendil on sarnased ootused ka tugisüsteemidele. Reisi jooksul söödud toidud on 

sageli palju jutuainet pakkuvad teemad, mis lähevad inimestele korda. Tihti reisitakse 

eesmärgiga laiendada oma toidu- ja joogialaseid teadmisi. (Tamm 2013) 

Eesti riiklik turismiarengukava aastani 2020 märgib Eesti turismissektori suures osas sõltuvaks 

välisnõudlusest. Üheks põhjuseks peetakse Eesti elanike madalaid sissetulekuid, mis pärsivad 

turismiteenuste kasutamist. Ka suur hooajalisus on üheks märksõnaks, mis Eesti 

turismivaldkonda iseloomustab. Nähakse vajadust turismiteenuste ja -toodete loomiseks, mis ei 

sõltu nii palju ilmastikust. (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013) Eesti koos oma 

loodusega kogub maailmas üha enam tuntust, mis ühtlasi viib ka toitlustuse nõudluse kasvuni. 

2020. aasta jaanuaris külastas Eestit 13% enam turiste kui samal ajal aastal 2019, ning siseturism 

moodustas 42% kõigist turistides (Statistikaamet 2020). 

 

1.3 Turismi seosed elamustoitlustusega 

 
Toidu kui inimese esmavajadust täitva funktsiooni kõrval on gastronoomia kujunemas ka 

võtmeteguriks turisminduses ja peamiseks tipphetkeks ka sihtkoha valimisel.  

 

Tegelikult on kultuuripärand, gastronoomia ja turism tihedalt olnud seotud ka varasemalt. 

Gastronoomiat kui kultuurilist jõudu, peetakse oluliseks kultuuripärandi hoidmisel ja 

turismielamuse kvaliteedi tõstmisel. (Westering 1999)  

Eesti toiduturismi arendamise peamised tegevused on (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium 2013): 

● Eesti kui toiduturismi sihtkohta tutvustamine välisturgudel, tõstes esile Eesti atraktiivset 

ja omanäolist kööki. 

● Teenusepakkujate teadlikkuse tõstmine kohalikul toorainel põhineva ning Eestit ja selle 

piirkondi eristava toidu valmistamisel, serveerimisel ja pakkumisel. 
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● Teenindajate teadlikkuse suurendamine Eesti toidust, toitlustusettevõtete teeninduse 

kvaliteedi tõstmine ning parimate ettevõtjate tunnustamine. 

● Turismitoodete atraktiivsuse suurendamiseks teadlikkuse tõstmine mahetoodetest ja 

koostöö tõhustamine mahetootjate, -töötlejate ja -tarnijate ning turismiettevõtjate vahel. 

Eesmärgiks on seatud, et Eesti turismiettevõtjad peaksid olema oma tegemistes paindlikumad 

ja arvestama erinevate külastajarühmade ootuste ja vajadustega. Eesti peaks oma unikaalsuse 

leidma uuenduslike lahendustega turismitoodete ja -teenuste arendamisel. Samuti peaks 

parandama ka klienditeenindust ja mõtlema lisandväärtuste arendamise peale. (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium 2013)  

Seiklusturismi mõiste on küll aja jooksul muutuv, kuid selle võib jagada kolmeks osaks: 

traditsiooniline aktiivne tegevus, kultuuriturism ning loodusturism. Elamustoitlustuse võib 

liigitada üheks seiklusturismi osaks, kuna see on osa kõigist kolmest eelpool nimetatust. 

Seiklusturismi trendid näitavad järjest laiemat vanusegrupi vahemikku ning samuti on 

kättesaadavam erineva sissetulekuga inimestele. (Eesti Maaturismi arengukava 2015-2020) 

Turupotensiaali tõstmiseks oleks vajalik edaspidi lihtsustada eri sihtgruppide ligipääsu 

elamustoitlustusteenuse juurde ning edendada toitlustuse ja turismi valdkonna paremat 

koostööd.  

 

1.4 Keskkond 

 

„Iga organismi maailm on piiratud sellega, kuidas organism on võimeline maailma kogema“ 

(Arro 2017). Kogemus nähtusena on tõestus inimese võimest maailmaga kommunikeeruda, ning 

keskkonnal on sealjuures suur osa inimese elukvaliteedi loomes.  

Turisminduse valdkonnas peetakse keskkonda silmas kui atraktiivset geograafilist punkti (Hall 

2000), millelt oodatakse teenuse pakkumisel tuge ruumilise terviklikkuse loomist (Tomić & 

Stojsavljević 2013). Hea turismisitkoha komponentideks peetakse kombinatsiooni järgnevatest 
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elementidest: teenus, ressursid, taristu, rajatised (Anuar, Ahmad, Jusoh, & Hussain 2012), koha 

ajalugu, kogukond ja traditsioonid (Seaton & Bennett 2001).  

Huvitav ja eriline looduskeskkond annab klientidele võimaluse puhata, kogeda ja avastada 

(Eesti Maaturismi arengukava 2015-2020). Eestis on loodud selleks ideaalsed tingimused. 

Rajatud on üle 320 avaliku lõkkeplatsi, millest enamus asuvad ka looduskaunis kohas. Samuti 

leidub Eesti looduses palju söödavat, mida saab elamustoitlustuses ära kasutada. Kliendid, kes 

on saanud osaleda tooraine kogumisel, on sama elevil korilusel osalemisel kui nad on lõpp-

produkti saamisel.  

Pealegi on keskkonnavahetusel ka eskapistlik funktsioon. See tähendab, et inimene soovib 

põgeneda tööstuskeskkonnast kuhugi, kus on vaikus, rahu ja kultuuriline ilu, milles klient oma 

vaimseid patareisid laadida saab (Briassoulis, & van der Straaten 2000). Autori arvates on 

eelnevad kriteeriumid ideaalsed kirjeldamaks looduskeskkonda.  

 

1.5 Elamuse olemus 
 

„Pole niivõrd oluline, kuhu reisida või mida süüa. Toit on enamat kui kõhutäide - toit on 

elamus“ (How does Food...)! 

Tänapäeva turismiteenuste tarbijad peavad oluliseks teenuse juures uusi tundeid ja muljeid (Pine 

& Gilmore 1999). Elamuste kõrval otsib kaasaegne turist lisaks ka uusi teadmisi. 

Elamustoitlustus on selleks hea väljund, mis võimaldab pakkuda harivaid toiduelamusi lisaks 

muudele elamust kujundavatele komponentidele. (Tamm 2013) 

Tarbijad kasutavad järjest enam reisi planeerides tehnoloogilisi lahendusi, et saada võimalikult 

informeeritud individuaalseid ja autentseid elamusi. Suurt rõhku pannakse personaalsetele 

soovitustele internetis (nt Tripadvisor).  

Elamus kujuneb füüsiliste aistingute ja vaimsete emotsioonide kaudu, ning on ainulaadne ja 

personaalne kogemus (Tung & Ritchie 2011). Ennustatakse, et „füüsilised kogemused 

autentsetes kohtades“ (Eesti Maaturismi arengukava 2015-2020) on turismis järjest tähtsamal 
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kohal . Inimese aistingulisel tunnetusel on suur roll psühholoogilise ja füsioloogilise kogemuse 

loomisel (Kivela & Crotts 2006), kuna indiviidid kogevad toitu kõigi oma viie toitumisel olulist 

rolli mängivate meeltega. Komplekse elamuse tekitab meie võimekus haista, kompida, kuulda, 

näha ja maitsta nii toitu kui ka teenusepakkuja poolt loodud toitlustust toetavaid teenuseid ja 

süsteeme.  

Loodus ja kultuurilised allikad on meediumiks maailmaga tutvumisel ning vahendiks ka inimese 

enesetunnetuse kujunemisel (Edgell & Swanson 2018). Keskkonna vahetusel inimene väljub 

rutiinist ja võib kogeda kontrastseid tundmusi nii iseenda kui ka maailma kohta, milles ta 

asetseb. 

 

1.6 Elamuse loomine 
 

Elamuse loomise juures peab teenusepakkuja mõtlema ka klientide ootuste ja soovide peale, mis 

võiksid soodustada inimese tajus elamuse esile toomist (Mossberg 2007). On teada, et 

emotsioonidel on tarbimiskäitumisele suur mõju, mis pikas perspektiivis kujundavad kliendi 

rahulolu, teenusepakkuja lojaalsust ning toote lisandväärtust (Yoon, Pohlmeyer & Desmet 

2016). Kuna kliendiprofiil on niivõrd erinev ja küllaltki individuaalne, siis peab teenusepakkuja 

teenuse loomisel olema võrdlemisi paindlik ja innovatiivne. Tuvastatud on siiski mõned 

pidepunktid, mida teenusepakkumisel silmas pidada, ja mis aitavad luua kliendile võimalikult 

positiivset elamust. 

Kliendi kogemuse loomisel on leitud kolm võtmetegurit, mis uurijate Wall-Mullen & Envick 

(2015) hinnangul on järgmised: 

1. Funktsionaalsus - toote kvaliteet ja usaldusväärsus, näiteks värske tooraine ja maitsev 

toit. 

2. Füüsiline keskkond - kliendist sõltumatud elemendid nagu teenusepakkumispaiga üldine 

atmosfäär ja inventar. 
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3. Inimfaktor - teenusepakkuja omapoolne motiveeritus, professionaalsus ja sotsiaalsed 

oskused. 

Yoon, Pohlmeyer ja Desment (2016) on tuvastanud tootearenduse protsessis seitse peamist 

etappi, mis kasutavad ära kliendi emotsioone: 

● kliendi emotsioonide süvitsi mõistmine (vaatlused, intervjuud ja küsitlused); 

● toote emotsionaalse mõju kindlakstegemine (turundus ja disain); 

● organisatsiooni tugisüsteemi ühtse toimimise soodustamine;  

● tootearendaja on motiveeritud hoidma positiivset emotsionaalset mõju teenuse/elamuse 

loomisel; 

● teenuse paindlikkus; 

● tähelepanu pööramine kõikide detailide (emotsionaalse) mõju sidususele; 

● tootearendusmeeskonna kõigi osapoolte ühtsuse hoidmine ja motiveerimine; 

Seega on elamuse loomise juures oluline silmas pidada eesmärki, milleks on saavutada kliendi 

rahulolu söögikogemuse järgselt. Kõigi eelnevalt loetletud komponentide koosmõjul on 

võimalik saavutada unikaalne, meeldejääv ja harmooniline elamus. 
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2.  METOODIKA 
 
Antud uurimistöös on andmete kogumiseks kasutatud nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset 

metoodikat. Tegemist on segameetoodikaga, mis liigitub integratiivseks teaduseks, mis ei lähtu 

niivõrd rangelt kehtivatest teooriatest, vaid püüab esmalt nähtust ehedalt tunnetada ning 

mõtestada seda seejärel erinevatest kontekstidest lähtudes (Õunapuu 2014). Kvantitatiivset 

uurimismeetodina kasutati veebis läbi viidud ankeetküsimustikku (Lisa 1),  mis aitaks aru saada 

potentsiaalsest kliendist ja tema varasemast kogemusest elamustoitlustusega. Kvalitatiivsetest 

uuringumeetoditest teostati 3 intervjuud (Lisa 2) teenuse pakkujatega, 5 osalusvaatlust (Lisa 3) 

ja kolmel osalusvaatlusel saadud kliendipoolset tagasisidet autori koostatud tagasiside 

ankeetidele (Lisa 4).  

 

2.1 Ankeetküsitlus 
  

Ankeetküsitlus (Lisa 1) viidi läbi veebikeskkonnas vahemikus 26.02.2020 - 10.03.2020. 

Küsimustikule vastamine võttis aega keskmiselt 3 minutit.  Ankeetküsitlust jagati erinevates 

sotsiaalmeedia kanalites (Facebook ja Telegram) ja sellele vastas kokku 189 inimest. 

Küsimustikus oli kokku 9 küsimust, millest üks oli lahtine ja teiste puhul oli ette antud 

valikvastused. Ankeetküsitluse eesmärk oli saada võimalikult lai valim, mida saaks kasutada 

kliendiprofiili koostamisel. 

Kahe esimese küsimuse puhul pidid vastajad sisestama oma vanuse ja elukoha, et teada saada 

vastanute üldine taust. Kolmandal ja neljandal küsimusel olid ette antud vahemikud, et saada 

teada inimeste sissetulek ja looduses käimise sagedus. Viienda küsimusega sooviti teada saada 

kellega koos inimesed looduses käivad. Ette oli antud 9 valikut, millest viimasesse võis sobiva 

valiku mitte leidmise korral sisestada oma vastus. Järgnevad kaks küsimust keskendusid toidule. 

Sooviti teada kuidas inimesed looduses toituvad; ette oli antud 5 valikvastust ja viimases võidi 
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sisestada oma vastusevariant.  Seitsmendas küsimuses oli ette antud 8 vastusevarianti, ja sooviti 

teada, mis teeb söömisest elamuse. Viimases küsimuses uuriti vastanute eelnevaid kogemusi 

seoses elamustoitlustusega. Küsiti, kas varasemalt on tarbitud elamustoitlustuse teenust, ning 

varasema elamustoitlustuse kogemusega kliendidel paluti ka täpsustada, kes oli teenusepakkuja. 

 

2.2 Intervjuud  

 
Kvalitatiivset uurimismeetodit kasutati kolme intervjuu (Lisa 2) läbiviimiseks 

toitlustusettevõtetega. Intervjuud tehti Eesti suurima ja tuntuma elamustoitlustusettevõttega 

(Ettevõte 1) , vegan elamustoitlustusega tegeleva ettevõttega (Ettevõte 2) ning lõkketoitu 

valmistava elamustoitlustusettevõttega (Ettevõte 3). Kõik intervjuud viidi läbi vahemikus 

14.11.2019 - 20.02.2020. Kuna ettevõtted eristuvad teineteisest teatud määral, siis annab see 

turu olukorrast parema ülevaate. Kokku esitati ettevõtjatele 15 küsimust, millega sooviti välja 

selgitada ettevõtjate nägemust elamustoitlustusest. Samuti sooviti teada kolme ettevõtte 

erinevaid lähenemisi ja arvamusi antud valdkonna kohta Eesti turul. Kolmest intervjuust kaks 

viidi läbi interneti vahendusel ning üks teostati vahetult peale osalusvaatlust.   

  

2.3 Vaatlused 
 
Autor teostas viis vaatlust (Lisa 3). Vaatluste eesmärk oli võimalikult täpselt kirjeldada 

elamustoitlustuse kui teenuse olemust. Vaatluspäeviku koostamisel lähtuti võimalikult täpsest 

olustiku kirjeldusest, samuti jälgiti nii inimeste kui ka teenusepakkujate käitumist. Kõik viis 

vaatlust olid oma olemuselt erinevad nii keskkonna, toidu kui ka sihtgrupi poolest. 
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2.3.1 Vaatlus 1 

 

Koht: Kiviranna Puhkemaja, Võrtsjärv 

Kellaaeg: 11.30 - 16.00 

Osalejad: 12 töötoast osavõtjat, 2 kokka, perenaine ja peremees 

Osalejate vanuse vahemik: 28-60 

Ilm: 10 kraadi, tugev tuul, vihm, päike 

Esimene vaatlus teostati 15.09.2019 Võrtsjärve Angerjafestivalil (Joonis 2), kus antud töö autor 

oli üks angerja töötoa läbiviijatest. Nimetatud vaatlus andis hea aluse mõistmaks 

teenusepakkujat (antud juhul töö autor), osalejaid ja ka ürituse korraldajat. Läbirääkimised 

ürituse korraldajaga algasid juba 2019. aasta kevadel, mil käesolev uurimustöö ei olnud veel 

formuleeritud. Vahetult enne Angerjafestivali tekkis töö autoril idee kasutada töötuba 

vaatluseks. Antud vaatluse eesmärgiks oli vaadelda inimeste emotsioonide muutusi tuttava toidu 

ja eksootilisema toidu vaheldumisel. Selle tarbeks tehti kaks töötuba, kus esimese viis läbi töö 

autor; osalejad õppisid angerja puhastamist, grillimist ja maitsestamist. Teise töötoa viis läbi 

Vietnamist pärit kokk, kes valmistas vietnamipärast angerja suppi. Töötuba viidi läbi õues, kuid 

tuule ja vihma kaitseks oli pea kohal suur välitelk. Toitu valmistati kahel grillil (söegrill ja 

gaasigrill) ning gaasipliidil. Vaatluse ajal koostati vaatlusprotokoll, mille põhi on leitav töö 

lisades (Lisa 3). 
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Joonis 2. Angerja valmistamise töötuba (Autori erakogu 2019). 

 

2.3.2 Vaatlus 2 

Koht: Riisitunturi Rahvuspark, Soome 

Kellaaeg: 11.50 

Osalejad: 11 tudengit, 2 õppejõudu, giid ja toitlustaja Soomest 

Osalejate vanuse vahemik: 21-55 

Ilm: muutlik, 4-7 soojakraadi, tuul, vihm, päike 
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Teine vaatlus viidi läbi 17.09.2019 Riisitunturi rahvuspargis Soomes (Joonis 3), kus 

toitlustusteenust pakkus matkajuht. Selle vaatluse eesmärgiks oli vaadelda ühe inimese poolt 

läbiviidavat matka koos toitlustusteenusega. Teenusepakkuja sõnul oli antud grupi suurus poole 

suurem kui tavapäraselt, mis võis tema sõnul kujuneda  potentsiaalseks probleemiks elamuse 

tekitamisel. Vaatleja soovis teada ka teenusepakkuja lahendusi kogu vajaliku inventari 

transportimise kohta ning tutvus ajaplaneeringuga.  Tähtsal kohal antud vaatlusel oli ka klientide 

reaktsioon kogu ettevõtmisele. Vaatluse ajal koostati vaatlusprotokoll, mille põhi on leitav töö 

lisades (Lisa 3). 

  

 
Joonis 3. Osalusvaatlus Riisitunturi Rahvuspargis (Autori erakogu 2019). 

  

2.3.3 Vaatlus 3 
 
Koht: Wild Food: Pohjolan Pirtti õhtusöök, Soome 

Kellaaeg: 20.00 - 23.50 

Osalejad:  11 tudengit, 2 õppejõudu, peremees ja perenaine Soomest 

Osalejate vanuse vahemik: 20-55 

Ilm: rahulik, temperatuur kergelt miinuses, tähistaevas, virmalised 
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Kolmas vaatlus teostati 17.09.2019 Pohjolan Pirtti õhtusöögil Soomes (Joonis 4), kus kohalikust 

toorainest valmistati Soome rahvusroogasid ajaloolises talukompleksis. Antud vaatlus toimus 

samal päeval ja täpselt samade osalejatega kui eelnev vaatlus (vaatlus 2). Vaatlusele eelnes 

mitmetunnine saunakompleksi külastus koos saunarituaalidega. Sööma asuti kell 22.00. 

Kolmanda vaatluse eesmärgiks oli vaadelda osalejate emotsioone peale väsitavat ja pikka päeva. 

Sooviti teada, kas tähtsamal kohal oli toit, keskkond või seltskond. Vaatluse ajal koostati 

vaatlusprotokoll, mille põhi on leitav töö lisades (Lisa 3). 

 

     
Joonis 4. Buffee-stiilis toidu serveerimine Pohjolan Pirtti õhtusöögil (Autori erakogu 2019). 

 

2.3.4 Vaatlus 4 

  

Koht: Lahemaa Rahvuspark 

Kellaaeg: 16.00-17.00 

Osalejad: 55 klienti, 3 kokka, 2 matkajuhti 

Osalejate vanuse vahemik: 20-55 

Ilm: muutlik, 5-10 soojakraadi, tuul, päike 
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Neljas vaatlus toimus 27.09.2019 Lahemaa rahvuspargis (Joonis 5). Sellel vaatlusel oli töö autor 

jällegi ise toidu valmistaja. Tegemist oli ehituspoe töötajate ühismatkaga, mille lõppedes ootas 

neid lõkkel valmistatud supp. Kokku osales üritusel ligi 50 inimest ja vanusevahemik oli 35-60. 

Vaatluse eesmärgiks oli läbi mängida päris elamustoitlustuse olukord: planeerida kogu 

vajamineva inventari kasutus, pidada läbirääkimisi toidu eelistuste osas ja jälgida inimeste 

reaktsioone. Vaatluse ajal koostati vaatlusprotokoll, mille põhi on leitav töö lisades (Lisa 3). 

 

 
Joonis 5. Vietnamipärane supp Lahemaa Rahvuspark (Autori erakogu 2019). 

 

2.3.5 Vaatlus 5 
 
Koht: Otteni metsamaja, Põlvamaa 

Kellaaeg: 11.30 - 13.00 

Osalejad: loodusturismi tudengid, matkajuht, 2 toitlustajat 

Osalejate vanuse vahemik: 19-55 

Ilm: muutlik, 4-7 soojakraadi, tuul, vihm, päike 
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Viies vaatlus viidi läbi 14.11.2019 Otteni metsamaja lähistel Põlvamaal (Joonis 6), kus 

elamustoitlustust pakkus Ettevõte 1. Elamustoitlustusele eelnes tõukerattamatk kolme 

loodusturismi õppivate kursuste tudengite osalusel. Vaatluse eesmärgiks oli vaadelda Eesti üht 

tuntumat ja suurimat elamustoitlustuse ettevõtte tegutsemist ja üritusel osalenud inimeste 

reaktsioone ning arvamusi. Vaatluse ajal koostati vaatlusprotokoll, mille põhi on leitav töö 

lisades (Lisa 3). 

  

   
Joonis 6. Ettevõte 1 ülesseatud väliköök (Autori erakogu 2019). 
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 2.4 Vaatlusel osalenud inimeste tagasisideküsimustik  

 
Kolmel vaatlusel viiest paluti osalejatel täita tagasiside vormid, kus küsiti kokku 5 küsimust, 

millest 4 küsimust olid lahtised ja ühe puhul oli ette antud vastusevariandid. Tagasiside 

vormide eesmärgiks oli teada saada, mis osalejatele meeldis ja mis ei meeldinud. Küsiti ka 

söömiselamust mõjutavate tegurite kohta. Tagasisideküsimustik on leitav töö lisadest (Lisa 4). 
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3.TULEMUSED 

 

3.1 Ankeetküsitluse tulemused 
 

3.1.1 Demograafilised andmed 

  

Läbiviidud küsitlusele vastanud 189 inimese seas oli kõige enam vastajaid vanusevahemikus 

26-30 aastat, seda 43 juhul. Vanusevahemikus 31-35 aastat oli 41 vastanut ja vanusevahemikus 

21-25 aastat oli 38 vastanut. Ehk vanusevahemikus 21-35 oli 112 vastanut 189-st inimesest. 

Vanusevahemikku 36-62 aastat jäi 58 inimest 189-st. Kõige vähem vastanuid oli 

vanusevahemikus 18-20, seda 9 juhul. (Joonis 7) 

 

  
 Joonis 7. Ankeetküsitlusele vastanute vanuseline jaotus (n= 189). 

 
92  ankeedile vastanud inimest elab Tartumaal (48,5%), Harjumaal 64 inimest (33,9%) ja 33 

inimest (17,5%) elab mujal Eestis (Joonis 8). 
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Joonis 8. Ankeetküsitlusele vastanute elukoht (n= 189) 

  

Kuni 500€ kuus teenib 34 vastanut, mis on 18% kõikidest vastustest, kuni 1000€ teenib 44 

inimest, mis on 23,3% kõikidest vastustest. Kõige rohkem vastanutest teenib kuni 2000€, seda 

24,3% juhtudest. Kõige vähem vastanutest teenib üle 2000€, ehk 11,1% kõigist vastustest. 

(Joonis 9) 

 

 

Joonis 9. Ankeetküsitlusele vastanute sissetuleku vahemikud (n= 189) 
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3.1.2 Kellega ja kui tihti looduses käiakse 

  

Sõbra või sõpradega käib looduses 112 inimest 189-st, mis moodustab 59% vastustest. Üksinda 

käib looduses 99 inimest, mis moodustab 21,6% vastustest. Populaarsed vastused olid ka 

looduses käimine elukaaslasega (19,2%) ja perega (16,8%). Vastusevariant muu alla koondusid 

järgmised variandid: kooliga, ettevõttega ja tasulise teenusepakkujaga, viimast kasutab vaid 2 

inimest 189-st. (Joonis 10) 

 

  
Joonis 10. Kellega ankeetküsitlusele vastanud looduses käivad (n=189). 

  

Mõnel korral kuus käib looduses 65 vastanut, mis on 34,4% kõikidest vastustest. Kuuel või 

enam korral kuus käib looduses 39 inimest, mis on 20,6% vastustest; paar korda aastas käib 

looduses 25 inimest (13,2%) ja 4-5 korda kuus käib looduses 19 inimest (10,1%). Muu alla 

koondusid vastusevariandid iga päev (4 inimest) ja ei käigi looduses (1 inimene). (Joonis 11) 
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Joonis 11. Ankeetküsitlusele vastanute looduses käimise tihedus (n=189). 

  

3.1.3 Toitumine, elamus ja varasemad kogemused 

  

Antud küsimuse puhul oli vastanutel võimalik valida mitu sobivat vastust. Kõige 

populaarsemaks osutus toidu kodust kaasa võtmine; seda võimalust kasutas 152 inimest, mis 

moodustab 37,2% vastustest. Ka poest toidu kaasa ostmine on küllaltki populaarne, seda 

võimalust kasutab 93 inimest 189-st. Looduses toidu valmistamist harrastab 75 inimest, mis on 

18,3% vastustest. Kohalikku toitlustusettevõtet külastab 74 inimest (18,1%). Muu alla 

koondusid järgmised vastusevariandid: tarbin elamustoitlustuse teenust (8 inimest), ei söö 

matkal käies (6 inimest). (Joonis 12) 
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Joonis 12. Ankeetküsitlusele vastanute toitumisharjumused looduses käies. 

  

Antud küsimuse puhul oli vastanutel võimalik valida mitu sobivat vastet, kaasa arvatud ka vaba 

vastusevariant. Keskkonda pidas elamuse loomise juures oluliseks 169 inimest, mis on 27,2% 

vastustest. Seltskonda pidasid tähtsaks 119 inimest. Toidu valmistamise viisi pidas elamuse 

loomise juures oluliseks 85 inimest ja toitu ennast pidas oluliseks 84 inimest. 80 vastanut 

arvasid, et olulisel kohal on ka ilm. Uusi maitseid pidas oluliseks 40 inimest. Muu alla koondus 

ka vastusevariant sööginõud, mida pidasid oluliseks 20 inimest. (Joonis 13) 

 

  
Joonis 13.  Mis loob looduses söömisest elamuse ankeetküsitlusele vastanute arvates (n=189). 
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Elamustoitlustuse teenust on varasemalt tarbinud 60 vastanut ja 129 inimest ei ole varem 

elamustoitlustuse teenust kasutanud (Joonis 14). 

 

 
Joonis 14.  Ankeetküsitlusele vastanute varasem kokkupuude elamustoitlustusega (n=189). 

 

3.1.4 Noppeid inimeste arvamusest elamustoitlustuse kohta 
 
Tabel 1. Küsitlusele vastanute arvamused elamustoitlustusest 

„Pole päris kindel mis kuulub elamustoitluse alla, aga tahaks proovida.” 

  

„Pole kindel, ilmselt mõne põnevama toidu valmistamine elaval tulel nt terve põrsas, lammas 

vms.” 

  

„Pole mõelnudki sellise variandi peale, kuid võiks proovida.” 

  

„Matkamine koos telkides ööbimise ja gurmeetoitude valmistamisega, aga ka päevamatkad koos 

elamustoitlustusega. Siiamaani on suurema elamuse jätnud enda korraldatud 

elamustoitlustused koos pikemate matkamistega. Telgiga matkaja on küllalt isepäine ja teda on 

raskem üllatada, sest tihti ületab tema kogemus elamustoitlustaja oma. Neile tuleb asi 
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keerulisemaks ja toidud vaevanõudvamaks teha. Ja nad tahavad ise kõike teha. Lihtsalt 

vaatamist ei kannata, ja piltlikult öeldes, haaravad ise panni ja asuvad Wellingtoni pirukat 

valmistama.“ 

  

„Teenus kui selline pakub kindlasti huvi, rohkem marketingi, promo, huvitavaid 

kontseptsioone!” 

  

„Kuna töötan Cateringis, siis kõik ideed, mida toodame ja ka ise tarbin, peaksid olema 

unikaalsed.” 

  

„Ma tegelikult ei tea elamustoitlustusest veel midagi, aga kujutan ette :) seepärast arvan, et 

ilmselt plaanin seda teenust kasutada, kui sobiv hetk on. Jätan meelde, aitäh :) “ 

  

„Kohalikust toorainest toidu valmistamine vanu traditsioone järgides.” 

   

„Ei ole veel kursis, milliseid elamustoitlustuse teenuseid on olemas, aga tahaks rohkem teada 

küll :) edu!” 

 

„Ei ole kasutanud ja ise megalt vb ei otsiks seda teenust, aga kui see on mu ees ja toitu teevad 

inimesed , kes seda tegevust naudivad ja armastavad, siis olen kohal ja naudin.” 

 

 
 

3.2 Intervjuude tulemused 
 
Viidi läbi kolm intervjuud elamustoitlustuse teenuse pakkujatega. Eestis on sellise teenuse 

pakkujaid ligikaudu kümmekond. Leiti kolm üksteisest erinevat elamustoitlustuse ettevõtet, 

kellega viidi läbi intervjuud. Ettevõte 1 on Eesti suurim elamustoitlustuse pakkuja. Ettevõte 2  

keskendub peamiselt vegan toitlustusele. Ettevõte 3 on fokuseerunud põhiliselt lõkketoidule. 

Intervjuude aluseks olnud küsimustik on leitav käesoleva lõputöö lisadest (Lisa 2). 
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3.2.1 Kliendid  

  

Grupi suurused jäid vahemikku 10-150 inimest ning olenesid peamiselt teenusepakkuja 

vastuvõtte võimest ning teenuse tüübist. Klientide leidmise osas tehakse pidevat koostööd nii 

EAS-iga ja Visit Estonia platvormiga, kuid tähtsal kohal on ka tutvused ja soovitused. Leiti, et 

sise- ja välisturistide hulk jaguneb üldjuhul pooleks, kuid on ka teenusepakkujaid, kes 

keskenduvad peamiselt siseturistidele. Klientide soove ja eelistusi saab samuti jagada turistide 

päritolu järgi. Välisturistid soovivad tihtipeale saada kultuurilist elamust ning eriti üllatunud 

Eestis pakutava üle on turistid Aasia riikidest. Siseturist soovib näha ja kogeda midagi 

teistmoodi harjumuspärasest. Küll aga on kõik turistid küllaltki aktiivsed katsetama, proovima 

ja tegemistes kaasa lööma. Teenusepakkujad arvasid asjast nõnda:  

„Minu kogemuse põhjal sõltub see vahe pigem sellest, kas inimene on n-ö linnalaps, kellel 

puudub kokkupuude igasuguse looduses toimetamisega. Välismaalaste hulgas on lihtsalt seda 

loodusest lahku kasvamist rohkem, ma leian.” 

„Alati on omal sama hea elamus - kuidas rahvas tuleb pigem umbusklikult ja toitu tegema 

asudes minnakse mõnusasti kaasa, avanetakse ja lõpuks serveerides on kõik oma südame 

protsessi pannud.” 

 

3.2.2 Teenus 

  

Elamustoitlustust tellitakse nii lisa- kui ka põhiteenusena. Üldjuhul eelneb või järgneb 

elamustoitlustusele aktiivne tegevus, kuid on ka olukordi kus elamustoitlustust tellitakse kui 

catering teenust mõnele sünnipäevale või muule koosviibimisele. Intervjuudest selgus, et 

elamustoit käib aktiivse tegevusega käsikäes. Elamustoitlustuse pakkumisel on tähtsal kohal 

koostööpartnerid, kelle ülesandeks on rahuldada klientide muid vajadusi. See loob pinnase 

risturundusele, kuid seab ka kõrgemad nõudmised kõigile osapooltele. Koostööd tehakse nii 

matkakorraldajatega kui ka majutusasutustega. Sagedasti on välja kujunenud kindlad partnerid, 
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keda usaldatakse ja kellega koostöö sujub, kuid avatud ollakse ka uutele koostöö vormidele. 

Tähtis on kliendi rahulolu, mis võib küll olla teenuse vältel muutuv.  Peale rasket matka on 

inimesed tihtipeale kurnatud ja tühja kõhuga. Sellised on olukorrad, kus võib kuulda klientide 

nurinat, kuid kui kõht on täis söödud, ollakse alati teenusega rahul. Teenusepakkuja arvab 

järgmist: 

„Toit on hea olukorra siluja ja paneb asjad hästi perspektiivi.” 
 

3.2.3 Elamuse olemus 

  

Elamus koosneb mitmetest erinevatest komponentidest. Lisaks on elamus ka väga isiklik 

kogemus. Igal väikesel nüansil on oma roll elamuse loomisel. Väga tähtsaks peetakse 

ümbritsevat keskkonda selle ilu või erilisuse poolest. Kuid oluline on ka keskkonna sobilikkus. 

Atmosfäärilist elamust  lisab ka aastaaegade vaheldumine. Klientide suureks üllatuseks saab 

profiköögi tasemel toitu valmistada ka lõkkel, olles ise looduskeskkonnas. Metsast või rabast 

korjatud marjad, seened või söödavad umbrohud on klientidele põnevust pakkuvad 

komponendid, mida teenusepakkujad ka osavalt ära kasutavad. Menüü võiks küll sisaldada 

erilisi tooraineid, kuid levinud on ka arusaam, et lihtsuses peitub võlu. Elamuse loomisel on 

tähtsal kohal ka toiduvalmistamise tehnikad, nõud ja üldine serveerimine. Klientidele meeldib 

näha oma silmadega toidu valmimist; veel parem kui saab ka ise käed külge panna. Toidule 

eelnev matk tekitab väljateenitud kõhutäie tunde, mis paneb toidu paremini maitsema. 

Loomulikult peab toit ka maitsema väga hästi ja ka omavahel kokku sobima; siinkohal 

järeleandmisi teha ei saa. Kõik komponendid annavad kokku terviku elamuse. Küll aga ei ole 

selge, millisel komponendil on suurem mõju. Ettevõtja kirjeldab olukorda:  

„See ei olnud küll spetsiaalne teenus, aga kunagi, kui ise veel laps olin, tehti ühel matkal 

värskelt püütud ahvenat lõkke peal. Ma olin täiesti hämmingus, kuidas nii lihtsalt, ainult soola 

ja pipraga maitsestatult ja nii kiiresti saab nii hea maitse kätte. Ühtlasi tekitas see ka mõistmist, 

kuidas värske tooraine loob tohutu vahe.” 
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3.2.4 Motivatsioon 

  

Tihtipeale on elamustoitlustuse pakkujad ise lähedalt seotud nii kokanduse, looduse kui ka 

aktiivsete tegevustega, nagu matkamine. Tähtsaks peetakse ka pärandkultuuri, mida on läbi 

toidu valmistamise  hea edasi anda.  Ühendades oma hobid, elu arusaamad ja õpitu on mitmed 

ettevõtjad leidnud tee elamustoitlustuseni; seda võib koondada sõnaga jagamisrõõm. Eeskuju 

on võetud Skandinaaviast, kus elamustoitlustusel on pikem ajalugu ning teenusepakkujaidki on 

kordades rohkem. Tähtsal kohal on ka soov tegeleda ettevõtlusega ja olla oma valikutes vaba. 

Teenusepakkujad kirjeldavad oma teekonda elamustoitlustuseni järgnevalt:  

„Mulle on lapsest saadik meeldinud süüa teha, õppisin kokaks ja olen eluaeg matkanud. Mingi 

hetk sain aru, et matkatoit ei peagi  olema pudruks keenud makaronipläust, mille ainuke “võlu” 

on kõrge energiasisaldus. Tekkis arusaamine, et see toit pole selline mitte sellepärast, et see 

kuidagimoodi vajalik oleks vaid inimesed lihtsalt ei oska ja viitsi mõelda rohkem. Sealt see 

vaikselt arenes, paralleelselt minu n-ö hariliku catering-teenusega.” 

„Kuna Soomes, Norras ja Rootsis on välitoitlustamine väga populaarne ja tehakse väga palju 

erinevaid huvitavaid asju nii lõkkel kui grillidel. Siis mõtlesin, et Eestis sellist teenust keegi ei 

paku ja miks mitte proovida.” 

 

3.2.5 Toidu valmistamine ja tooraine 

  

Toidu valmistamine on väga mitmekülgne ja kindlasti mitte raamidesse surutud tegevus. Kohad, 

kus elamustoitlustust valmistatakse, muutuvad alatasa. Muutuvad on ka grupi suurused, 

klientide soovid, ilmastik, allergiad ja palju muud. Elamustoitlustuse pakkujad peavad olema 

oma tegemistes väga paindlikud, ning kõiki neid aspekte arvesse võtma. Selleks on olemas 

ettevalmistusköögid, kus saab teha suurema ajakuluga ettevalmistused enne toidu pakkumist 

looduskeskkonnas. Kuid alati proovitakse teha võimalikult palju klientide nähes. Ette tuleb ka 
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olukordi, kus toit tehakse kogu ulatuses välitingimustes. Seda juhtub just mitmepäevastel 

matkadel, kus valmistoidu kaasas kandmine ei ole mõistlik. Olukorrad, kus hakkama peab 

saama olemasolevate vahenditega, on teenusepakkujale pigem meeldivad väljakutsed. 

Keerulisse olukorda võib teenusepakkuja jääda toidu erisuste või allergiate korral. Kui suurt 

rõhku elamustoitlustuse pakkuja sellele valdkonnale paneb, on väga erinev. On ettevõtteid, kes 

võtavad toidu erisusi tõsiselt ja on koostanud või on koostamas täielikult veganmenüüd, aga on 

ka  ettevõtteid, kes seda tähtsaks ei pea. Küll aga suhtutakse tõsiselt erinevatesse allergiatesse 

ja talumatustesse, mis võivad inimelu ohtu seada. Menüüsid koostades mõeldakse juba eos 

allergiate peale ja püütakse menüüd vastavalt sättida, et kõigil oleks midagi süüa. Inimene, kellel 

on allergiad, on üldjuhul väga meeldivalt üllatunud, kui saab teada, et ka tema peale on mõeldud. 

Ollakse ka arvamusel, et veganmenüü peab olema paremini läbimõeldud, kuna taimsel 

toitumisel olevad inimesed on nõudlikumad. 

Suurt rõhku pööratakse ka tooraine kvaliteedile ja päritolule. Selleks on kasutusele võetud oma 

kasvuhooned, aiamaad ja ürdiaiad. Eesti kliimas on ise kõike aastaringselt keeruline kasvatada; 

küll aga leitakse viise kuidas oma kasvatatud toorainet aastaringselt kasutada. Selleks on 

mitmeid võimalusi: kuivatamine, külmutamine või konserveerimine. Tegeletakse ka korilusega 

korjates seeni, marju ja ürte. Kui enda aiasaadustest ei piisa, siis proovitakse leida mõni kohalik 

talunik või tootja, kellelt toorainet saada. Kui täielikult kohaliku tooraine pealt Eestis hakkama 

ei saa, siis on vaja kasutada ka toidupoodide kaupa. Sel juhul proovitakse leida kallim ja 

kvaliteetsem tooraine. Eesmärgiks on olla järjest rohkem keskkonnasõbralikum ja 

maksimaalselt ära kasutada Eestist kättesaadav. Ettevõtjad kirjeldavad olukorda järgnevalt:  

„Elamustoit pole väga toiduga valijate teema üldse!!!!!!!!!” 

„Osad menüüd on meil sellised, kuid ettevalmistuse teeme igal juhul ära. Kohapeal toorest 

kartulit ei valmist, et ennem peab need ära keetma. Kui kõik metsas teha siis see võtaks oma 3-

4 h aega. Ma ei tea kas see efekt siis oleks selle võrra parem. Iseenesest menüüsid koostades, 

üritame teha nii, et võimalikult palju teeme kohapeal, aga see pole alati võimalik. Näiteks 

metsas pole ahju, elementaarne asi, mida ei saa seal kasutada.” 

„Kui lähen ühekordset toitlustust pakkuma, teen enamasti mingid asjad enne valmis, et saaksin 

kohapeal võimalikult efektiivne olla. Mitmepäevaste matkade ajal ei toimu eelnevad 
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ettevalmistusi ja teen kõik kohapeal. Teine variant on laagri tüüpi üritused, kus on aega 

rahulikult tundide viisi “köögis” toimetada (olen sellist varianti teinud arheoloogilistel 

väljakaevamistel, kus  ollakse nädalaid kusagil metsavahel samas kohas). Mulle meeldib 

leiutada variante, kuidas olemasolevate vahenditega hakkama saada, nt fooliumi ja kuumade 

sütega saab paljud asjad ära teha, milleks tavalselt ahju on vaja.” 

„Enamasti teengi toite, mis on algusest peale täistaimsed, gluteeni- ja suhkruvabad või 

vähemalt on võimalus need selliselt serveerida. Arendan seda vaikselt koguaeg edasi. 

Ülejäänud allergeenide/toitumiseelistuste puhul teen korrektuurid vastavalt konkreetsele 

tellimusele.” 

„See on äge väljakutse, kui saadakse nimekiri toiduainetega, mida inimene süüa ei saa - paneb 

mõtte kohe jooksma.” 

 

3.2.6. Konkurents 

  

Hetkel ei ole antud valdkonnas suurt konkurentsi. Arvatakse, et kõigil on oma erisugune 

väljund, mis inimesi köidab. Soovitakse, et teenus oleks inimestele järjest rohkem kättesaadav; 

seega on konkurents teretulnud. Usutakse ka, et koostöö erinevate elamustoitlustuse pakkujate 

vahel on tervitatav ja pigem edasiviiv jõud. Ettevõtjad on välja on käidud mõtte, et üksteist võiks 

abistada alternatiivide leidmisel allergiate ja talumatuste korral. Uued ettevõtted peavad 

arvestama välitoitlustuse komplikatsioonidega, milleks võib olla halb ilm, keeruline keskkond 

või toitlustusteenuse pakkumiseks  vajamineva varustuse planeerimine. Teenusepakkuja 

arvamused konkurentsi kohta: 

„Ei ole samaväärset. Paar aastat tagasi on proovitud ja tehtud, aga tegelikult selle teenuse 

pakkumine on väga keeruline. Seal on nii palju erinevaid nüansse, mida sa saad teha ja mida 

sa ei saa teha. Liivarannal sa ei saa seda toitu valmistada, siis on veel see talv. Talvel on külm 

ja siis pead jälle mõtlema, et kuidas toitu soojana serveerida. Hästi palju erinevaid asju. Asjad, 

mis tuleb kaasa võtta, näiteks ma unustan vee maha, ma ei saa teed teha. Või ma unustan noa 
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ja soola maha, kõik väga lihtsad asjad, aga kui ma olen 20-30 km poest või kuskil metsa sees ei 

ole mul võimalusi muuta seda.” 

 

3.3 Vaatlused 

 

3.3.1 Vaatlus 1 

   

Vaatleja hinnangul olid enamik töötoast osa võtnud inimest suuremal või vähemal määral 

toiduhuvilised. Seda näitas elav huvi kokkade tegemiste vastu ja osalejate teadmised 

gastronoomia vallas.  

Ühtegi allergiat küsimise järgselt ei tuvastatud. Küll aga hirmutas mõnd osalist aasiapärane 

lähenemine angerjale kui põhitoorainele. Huvipakkuvaks osutus ka wakame kasutamine 

esimeses töötoas. Mõlema töötoa vältel oli grupi meeleolu hea ja kuulati tähelepanelikult. Toitu 

serveeriti keraamilistest kaussidest, et ei peaks kasutama ühekordseid nõusid. Iga osaleja sai 

võimaluse töötoa lõpus enda toiduports ise kokku panna. Selleks olid kõik komponendid pandud 

eraldi anumatesse. Peale söömist paluti osalejatel ise oma nõud puhtaks pesta. Enamikel sellega 

probleeme ei olnud, kuid leidus ka inimesi, kes sellest palvest ei hoolinud. Toidu valmimisel 

märkas vaatleja kaht meesterahvast, kelle arvates oli see toit nende jaoks liiga eksootiline ja 

nemad seda maitsta ei soovinud. Seevastu olid mõlema meesterahva partnerid asjast väga 

huvitatud ja kirjutasid hoolega retsepte üles. Palju huvi pakkus ka eksootilise päritoluga kokk 

Vietnamist, kellelt küsiti palju küsimusi ja arutati ka valjemal häälel tema päritolu kohta. Töötoa 

lõppedes olid kõik osalised tehtuga rahul ja mitmed jäid ka pikemaks muljetama.  

 

3.3.2 Vaatlus 2 

 
Kuna tegu oli loodusturismi tudengitega, siis võib öelda, et enamik osalejaid olid 

matkahuvilised, kes ootasid ka suure huviga pannkookide valmistamist lõkkel. Esimene 
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tähelepanek vaatleja poolt oli teenusepakkuja (siinkohal nii matkajuht kui ka toitlustaja) 

lahendus vajamineva inventari kaasa võtmiseks. Lahendus seisnes inventari laialijagamises 

osalejate vahel - kõik said enda seljakotti mõne osa vajaminevast inventarist. Teenusepakkujal 

olid kaasas ka mõned lisaseljakotid juhuks kui kellelgi see puudus.. Kui asjad kenasti laiali 

jagatud, tutvustati eesolevat matka ja asuti teele. Teada oli, et matka pikkus on ligikaudu 10 km, 

kuid esimese 1,5 km läbimiseks kulus seekord juba 2 tundi. Esimesse lõkkekohta jõudes 

otsustati valmistada pannkooke. See lahendus oli mõnevõrra üllatav just nimelt seetõttu, et oldi 

alles matka alguses. Siiski jäädi paikseks ja hakati toitlustust ette valmistama. Selleks oli kaasa 

võetud 2 suurt veekeedukannu, millega valmistati kohvi ja teed. Kõigile osalistele oli kaasa 

võetud puidust kruus. Pannkooke valmistati kahel malmpannil. Pannkoogitaigen oli pandud 

plastikpudelitesse, et oleks mugav seda otse pannile valada. Kogu ettevalmistuse ajal olid 

osalised teenusepakkuja ümber ja küsimusi tegevuste kohta küsiti usinalt. Kui esimesed 

pannkoogid valmis said, serveeriti neid küpsetuspaberilt. See oli kõigile meeldivaks üllatuseks, 

sest nõnda ei jää prügi maha, kuna küpsetuspaberi saab lõkkes ära põletada. Peale mõne 

pannkoogi küpsetamist võtsid osalejad ohjad üle ja küpsetasid ise kõik ülejäänud pannkoogid. 

Teenusepakkuja oli sellise olukorraga silmnähtavalt rahul, ning ka osalejad nautisid sellist 

võimalust käed külge panna. Väga palju räägiti pannkoogitaigna koostisosadest, sest see ei 

sisaldanud gluteeni. See-eest sisaldas nõgest, mis osalejatele väga meeldis, kuid mainiti ka, et 

nõgese maitset on raske tuvastada. Vaatleja hinnangul oli kogu ettevõtmine väga hästi 

õnnestunud, kuid ajaplaneerimist oleks saanud paremini korraldada, valmistades pannkooke 

mõnes järgnevas lõkkeplatsil. 

 

3.3.3 Vaatlus 3 

 
Kolmanda vaatluse peamiseks eesmärgiks oli vaadelda osalejate emotsioone peale väsitavat ja 

pikka päeva. Vaatlusele eelnes matk, husky-farmi külastus, saunatseremoonia ja siis hiline 

õhtusöök, mis algas kell 22.00. Osalejad juhatati vanasse talukompleksi, kus asus hubase 

atmosfääriga söögituba. Perenaine rääkis hoone ajaloost, ettevõttest ja toiduvalmimise 

protsessist. Kuulda oli nurinat väga tühjast kõhust. Toitu valmistati kinnises köögis, kuhu 

osalejatel asja ei olnud. Söögilaud oli kaetud buffee-stiilis ja igaüks võis endale tõsta sobiva 
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portsjoni. Eelnevalt oli täpsustatud info allergeenide kohta. Taimetoitlastele oli toit eraldi laual, 

et keegi teine seda juhuslikult ära ei võtaks. See oli osalejatele meeldiv üllatus. Toiduvalik oli 

küllaltki lai ja erinevaid maitseid oli palju; samuti ei puudunud toidud, mis olid osalejatele täiesti 

uued. Välja võib tuua peedipasteedi, mida kiideti terve õhtu jooksul. Terve õhtu vältel kiideti ka 

kokkasid, erilist ja maitsvat toitu, autentsust, atmosfääri, teenindust, külalislahkust ja ka 

perenaise põnevaid lugusid. Negatiivse poole pealt toodi välja, et õhtusöök oli liiga hiline, mida 

ta tõepoolest ka oli. Kuid see ei olnud otseselt teenusepakkuja süü, vaid grupi hilise jõudmise 

tagajärg. Samuti mainiti, et magustoidu söömiseks ei olnud enam kõhus ruumi. Vaatluse käigus 

selgus, et olulisel kohal olid nii keskkond, toit kui ka seltskond. Mainiti ka mitmel korral nende 

komponentide koosmõju olulisust. 

 

3.3.4 Vaatlus 4 

 

Vaatlusel osalenud kliendid olid kõik ühe ettevõtte töötajad ja ei pidanud teenuse eest ise 

maksma. Suure grupi puhul oli raske tuvastada grupi üldist huvi, kuid leidus inimesi, kes olid 

teiste grupiliikmetega võrreldes nii matkamisest kui ka toidust rohkem huvitatud. Leidus ka 

inimesi, kes olid kõige suhtes küllaltki passiivsed. Seltskonnas leidus nii eesti kui ka vene keelt 

kõnelevaid inimesi.  Neljanda vaatluse korral sai töö autor teha läbi kogu protsessi; sealhulgas 

planeerimise, toidu valmistamise kui ka suhtluse klientidega. Toitlustusele eelnes matk, kus 

grupp oli kaheks jaotatud, söök pidi valmis olema kell neli. Mõned minutid enne kella nelja ei 

olnud veel kedagi paista. Kuid täpselt kell 16.00  hakkas esimene grupp jõudma ja kohe järgnes 

neile ka teine grupp. Seejärel asuti kibekiirelt toitu jagama. Eelnevalt oli ürituse organiseerijale 

antud valida kolme supi vahel, milleks olid seljanka, hakkliha-tomati supp ja vietnamipärane 

kanasupp, millest valik langes viimase kasuks.  Toitu valmistati kahel lõkkel ja kahes erinevas 

potis, ülejäänud ettevalmistused tehti lõkkapaigas oleva laua peal.  

Eelnevalt küsiti ka tooraine sobivuse kohta kus selgus, et kõik sobib ja kellegil allergiaid ei ole. 

Siiski otsustati kindluse mõttes liha supist välja jätta ja serveerida see eraldi. Toidujagamisel 

serveersid , et kaks inimest suppi ja ülejäänud komponendid sai igaüks endale ise juurde tõsta. 

Lisaks lusikaga söömisele sai kasutada ka söömispulki, mille võimalust ei kasutanud mitte 
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keegi. Supi saamiseks moodustati järjekord - julgemad eespool ja vähem julgemad tagapool. 

Järjekorras olevad inimesed arutasid üsna valjult supi koostisosade üle, mis neile meeldis ja mis 

mitte. Väga paljud inimesed palusid suppi serveerides välja jätta näiteks seened, sibula, 

ananassi, kuigi eelnevalt oli teenusepakkuja poolt tehtud päring sobimatute koostisosade kohta. 

Oli ka inimesi, kes üldse toitu ei proovinud. Loomulikult oli inimesi, kes tulid ja tõstsid endale 

lisa, kuid oli ka neid, kes jätsid toidu alles. Üldiselt oldi viisakad ja tänati kokkasid. Peale 

söömist tehti ühispilt ja kella viieks olid kõik läinud. 

 

3.3.5 Vaatlus 5 

 

Kuna tegemist oli loodusturismitudengitega, siis võib väita, et enamik osalejatest olid 

matkahuvilised. Vaatlus toimus tõukerattamatka kestel. Otteni metsamaja juurde jõudes ootas 

ees lõke, suitsev grill, kaetud laud, sõbralikud inimesed ja meeldivad lõhnad. Kui kõik osalejad 

olid kogunenud, tutvustati ettevõtet ja räägiti lähemalt menüüst. Menüü oli kolmekäiguline ja 

lisaks oli ka arvestatud inimestega, kes ei söö liha või on gluteenitalumatud. Näha oli, et tegemist 

on väga professionaalse ettevõtmisega ja kogu ettevõtmine on hästi läbimõeldud. Palju 

kõneainet pakkusid puidust nõud, mis olid väga huvitavalt lahendatud (Joonis 6). Kõigepealt 

serveeriti supp, mis oli eelnevalt valmis tehtud; kõrvale pakuti parmesaniga iseküpsetatud saia. 

Pearoaks oli pardifilee, mida grilliti kohapeal kaasavõetud grillil; lisaks pakuti juurvilju, mis 

valmistati kohapeal lõkkel. Magustoiduks oli panna cotta, mis oli samuti varem valmis tehtud. 

Oli kasutatud huvitavaid komponente kui ka ise korjatud ürte. Kuulda oli nurinat toitlustuse 

ajastuse kohta; kõhud polevat veel tühjaks läinud. Söök maitses kõigile ja sellega mingeid 

probleeme ei olnud. Näha oli, et tegelikult oli kohapeal valmistatud üsnagi vähe, kuid kogu asi 

oli üles seatud niimoodi, et jääks mulje väliköögist (Joonis 6). Kõige suuremad kiidusõnad sai 

kindlasti magustoit, kuhu peale oli tehtud jõhvikatest kaste. Peale söömist tänati kokkasid ja 

asuti uuesti ratastega teele. Peale rattamatka mainiti mitmel korral, et toitlustus oleks võinud 

olla matka lõpus, et saaks seda suuremal määral nautida. 
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3.4 Osalejate tagasiside 

 

3.4.1 Keskkond 

  

Looduskeskkonnas toidu pakkumine koosneb erinevatest komponentidest. Nendeks võib olla 

nii keskkond, toit, teenuse serveerimine kui ka inimfaktor. Keskkonna puhul peetakse tähtsaks 

mõnusat miljööd ja hubast olemist. Sellise keskkonna loomise juures on oluline ka ilm. Halb 

ilm võib rikkuda kogu elamuse või hoopis lisada ekstreemsuse näol elamust juurde. Tähtsaks 

peetakse ka paiga ajaloolisust ja kohaga seotud lugusid. Meeldejäävaks teeb elamustoitlustuse 

võimalus näha toidu valmimist ja võimalusel ka ise selle valmimisprotsessist osa võtta. Küll aga 

võib elamust rikkuda liialt inimesi lõkkeplatsil või matkale kaasa võetud koduloomad.  

 

3.4.2 Toit 

 
Elamustoitlustuse teenuse tarbijad peavad samuti oluliseks kohaliku tooraine kasutamist. Palju 

kiitust teenivad ettevõtted, kes on arvestanud toidu erisustega ja on vastu tulnud taimetoitlastele 

või gluteenitalumatutele. Ka üllatav tooraine pakub lisaelamuse; selleks võib olla näiteks nõges, 

mis on segatud pannkoogi taignasse. Enamjaolt ollakse rahul kõigega ja kiidetakse 

teenusepakkujat. Kiidetakse toite, mida ei olda varem söödud, nagu peedipasteet. Kuid häid 

sõnu jätkub ka tuntud toidugruppidele nagu püreesupp või magustoit. Elamust mõjutab ka toidu 

presenteerimine ja serveerimisviis. Inimestele meeldib, kui laud on stiilselt kaetud ja sobib hästi 

toiduga. Puidust nõud, mille pealt on ka mugav süüa, osutub tihtipeale elamuse komponendiks. 

Ka serveerimise juures on inimestele tähtis, et toitu saaks endale ise tõsta. Olulisel kohal on ka 

taaskasutus ja nullkulu (zero-waste). 
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3.4.3 Inimfaktor  

  

On asju, mida teenusepakkuja mõjutada ei saa, selleks võib olla näiteks ilm. Kuid on hulgaliselt 

komponente, mida on võimalik kontrollida. Väga oluline on teenusepakkuja koostööpartneriga, 

olgu selleks matkakorraldaja või mõni muu. Õigesti ajastatud toidukord mõjutab elamust suurel 

määral. Kui toidukord on liiga vara või liiga hilja, võib see tekitada teatavaid probleeme. 

Teenusepakkuja karakter ja olek võivad samuti elamust suuresti mõjutada. Inimestele meeldib, 

kui neile räägitakse toidu valmistamise protsessist või tooraine päritolust. Kui teenusepakkujal 

sujub kõik plaanipäraselt, on ka kliendid rahul. Olukorras, kus kliendid peavad kiirustama või 

kahe toidukorra vahele jääb liiga suur ajaline distants, võib hakata kostma nurinat. Loomulikult 

võib kogu elamuse rikkuda ka enesele varem teadmata mõne toidu sobimatus.  

 

3.4.4 Elamuse komponent 

 
Küsiti, milline elamuse komponent meeldis osalejatele kõige rohkem (Joonis 15). Võrdselt on 

mainitud seltskonna ja keskkonna olulisust, mõlemat siis vastavalt 20.9%. Sööki pidasid kõige 

tähtsamaks 16.5% vastanutest. Toiduvalmistamise viisi pidasid kõige olulisemaks 13.2% 

vastanutest. Erilist toorainet pidasid kõige olulisemaks 9.9% vastanutest. 5.5% vastanutest 

arvas, et kõige olulisem on miski muu, selleks võis olla näiteks teenindus, sööginõud, giidi 

professionaalsus või ise tegemise võimalus. 
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Joonis 15. Elamuse komponendid vaatluste tagasiside ankeetide põhjal (n=92). 

 

3.4.5 Elamuse loomine  
 

Nagu eelnevalt selgus, peeti ka selle küsimuse juures tähtsaks keskkonda, kus toitlustust 
pakutakse. Eelistatakse looduskeskkonda. Usutakse ka, et peale aktiivset tegevust  värskes õhus 
on toitlustusel teistsugune elamus. Peeti oluliseks ka erinevate komponentide koosmõju, nagu 
seltskond või uued maitsed ja ümbritsev keskkond. Osalejate arvamus:  

„Koha puudutus” 

„Looduses  oli hea süüa” 

„Keskkond ja seltskond” 

Elamuseks peeti toitu, mis on uus ja mida varem ei ole proovitud. Arvati ka, et söögi 
valmistamisel on iga väike nüanss eriline ja oluline ning väikestele asjadele tähelepanu 
pööramine annab palju juurde. Loomulikult peavad toidu maitsed omavahel kokku sobima. 
Elamust lisas ka toidu valmistamise viis, mainitud on toidu valmistamist lõkkel. Oluliseks peeti 
ka kohaliku tooraine kasutamist, veel parem kui see on ümbritsevast loodusest korjatud või 
kogutud. Erilise elamuse annab võimalus ka ise käed toiduvalmistamise protsessi külge panna. 
Osalejad arvasid järgmist:  

„Mällu talletuv emotsioon” 

„See kuidas seda pakutakse/räägitakse sellest oma lugu” 

„Sõpradega  koos olemine” 
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„Ainulaadne ja uus asi” 

„Näed,  kuidas inimesed südame ja hoolega asja teevad” 

„Jahtida  uluk ja seda siis ise metsas valmistada” 

 

3.4.6 Mis mõjutas vastuseid? 

 
Töö autor uuris küsimustikus ka faktoreid, mis mõjutasid enim vastajate vastuseid. Peamiselt 

toodi välja, et samal päeval kogetu mõjutas vastuseid suurel määral. Selgusid ka inimeste 

personaalsed kogemused - varasemad kogemused toiduga, maitse-eelistused ja huvid üldiselt. 

Vastuseid mõjutas suurel määral ka toit ise, inimesed, kes seda pakkusid ja kõik mis seondub 

toidu serveerimisega. Ka ilm, keskkond, seltskond ja meeleolu olid vastuste loomise juures 

tähtsal kohal. 

 

3.5 Tulemuste kokkuvõte 

 
Antud peatükis on kokku koondatud kahte tabelisse kõige olulisemad tulemused. 
 
Tabel 2. Tulemuste kokkuvõte elamuse loomise ja elamustoidu kohta 

Elamuse loomine Elamustoit 

● Keskkond ja seltskond olulisemad kui 
toit 

● Tähtis on unikaalsus 
● Elamuse kogemine on igal indiviidil 

erinev 
● Tähtis on väikestest osadest terviku 

loomine 
● Ajaplaneerimine on tähtis 
● Eelnevad hirmud võivad muutuda 

elamuseks 
● Süüakse silmadega 
● Toidu roll siiski oluline 

● Oluliseks peetakse tooraine erilisust, 
päritolu ja  värskust (ise 
korjatud/kasvatatud, kohalik, 
hooajaline, eksootiline) 

● Arusaamad matkatoidust on muutumas 
● Alati peab olema üllatusmoment 
● Eelistatakse tarbida peale aktiivset 

tegevust 
● Meelde jääb üks eriline toit või tooraine 
● Vähese ajaga paljude inimeste 

toitlustamine ei pruugi olla 
elamustoitlustamine 

● Taaskasutusel järjest olulisem roll 
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● Juurde räägitavad lood ja kogemused 
suurendavad elamust 

● Üldine atmosfäär kohas kus toitu 
pakutakse (suitsev grill, elav tuli, 
lõhnad jne) 

● Isetegemise võimalus 
● Inimestele on esmajoones tähtis kellega 

loodusesse minnakse 
 

 

● Toidu serveerimisel ja presenteerimisel 
tähtis roll 

 

 

Tabel 3. Tulemuste kokkuvõte teenusepakkuja ja potentsiaalse kliendi kohta 

Teenusepakkuja Potentsiaalne klient 

● Gruppide suurused varieeruvad 
suuresti 

● Teenus oleneb tellija soovidest 
● Peavad olema head koostööpartnerid 
● Teenusepakkuja peab olema oma 

tegemistes väga paindlik  
● Suuremate gruppide tarbeks peab 

olema ettevalmistusköök 
● Allergeenid ja toiduerisused olulisel 

kohal 
● Teenusepakkujaid pole palju, turul 

ruumi on 
 

● Looduses käiakse peamiselt üksinda, 
perekonnaga või sõpradega 

● Elamustoitlustuse tellimise peale ei 
mõelda palju 

● Looduses käimise tihedus on küllaltki 
erinev 

● Leitakse ise võimalusi looduses 
söömiseks 

● Täpselt ei teata, mis on 
elamustoitlustus kuid huvi selle vastu 
siiski on 

● Sise- kui välisturist 
● Elamustoitlustusteenust tarbiv kliend 

on tavapärasest suurem toidu- ja 
matkahuviline 

● Kliendid on huvitatud kõigest uuest 
kuid ka kõige uue ees võib olla ka hirm 

● Kliendile meeldivad huvitavad 
karakterid ja nende lood 

● Soovitakse olla ajaliselt täpsed 
● Tahetakse ise toiduvalmistamises 

kaasa lüüa 
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4. JÄRELDUSED JA ANALÜÜS 

 

4.1 Metoodika analüüs 

 

Uuring viidi läbi mitmeid meetodeid kasutades, mis aitas luua väga laiapõhise infoallikate 

kogumi. Ankeetküsitluse toel sai autor luua kliendiprofiili, mille alusel kujunes üldistatum pilt 

keskmise Eesti inimese tarbimisharjumustest ja tema teadmistest elamustoitlustuse kohta. Ka 

intervjuud teenuseosutajatega toetasid kliendiprofiili koostamist, andes sealjuures parema 

ülevaate turu olukorrast. Vaatlustega oli võimalik uurida kliendi ja teenusepakkuja omavahelist 

dünaamikat. Vaatluste käigus õppis töö autor tundma kõiki osapooli, mille põhjal kujunes ka 

isiklik professionaalsem nägemus elamustoitlustuse teenuse olemusest. Tagasiside vormid 

aitasid kontrollida terviku toimimist ja funktsionaalsust kliendile. Autori hinnangul on meetodid 

omavahel hästi toimivad ning teineteist täiendavad.  

 

4.2 Kliendiprofiil  

 

Uuringust selgus, et elamustoitlustust tarbiva kliendi tunnused kattuvad suuresti Abrechti 

(2011) toiduturisti omadega. Ka elamustoitlustuse tarbija otsib oma rutiini midagi üllatavat ja 

autentset ning ootab tellitud toitlustusettevõttelt omanäolisust. Eelistatakse kohalikku toorainet.  

Autori poolt läbiviidud uuringus selgus lisaks, et eriti meeldib klientidele, kui teenusepakkuja 

on ise tooraine kasvatanud või küttinud. Samuti leiti, et keskkonda säästev tarbimine on ka 

elamustoitlustusklientide jaoks oluline. Antud töö tulemustes tuli välja, et kliendid hindasid 

teenusepakkuja poolt pakutud keskkonnasäästlikke lahendusi. Käesolevas töös ei selgunud,  et 

Eestis oleks välja kujunenud konkreetseid autentseid toidukultuuri keskuseid, ent Eesti riiklik 

turismiarengukava (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013) näeb ette selle 
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valdkonna parendamist. Seega paistab, et klientide arusaamad ning arengukava eesmärgid on 

omavahelises seoses.  

Kui Eesti riiklik turismiarengukava (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013) 

märgib, et Eesti turismisektor on suures osas sõltuv välisnõudlusest, siis antud uuringu 

tulemused näitasid, et elamustoitlustuse tarbijad on jaotunud sise- ja välisturistide vahel 

võrdselt. Seega on riskid paremini hajutatud ja loodud soodsad tingimused teenusega 

tegelemiseks.  

Vaatluste tulemusena leiti, et mida väiksem on inimeste grupp, seda personaalsem on elamus. 

Suuremate gruppide (vaatlus 4 ja vaatlus 5) puhul jäi vaatlejale pigem cateringi teenuse mulje 

looduskeskkonnas. Seega võib kahelda, kas suuremate gruppide puhul on elamustoitlustus üldse 

võimalik. Parema elamuse loomiseks oleks otstarbekam teenust läbi viia optimaalsema grupi 

suurusega (vaatleja hinnangul võiks maksimaalne arv mitte ületada 15 inimese piiri). See-eest 

ei välista autor, et elamustoitlustust võib läbi  viia ka suuremates gruppides, kuid teenuse 

protsessi planeerimisel oleks vaja suuremat tähelepanu pööramist detailidele ja toitlustuse 

ajastamisele.  

Antud uurimusest selgus, et kuna elamustoitlustust tarbiv klient on ka keskmisest suurem  

matkahuviline, siis peetakse toidu kõrval peaaegu võrdväärselt oluliseks ka toimivaid 

tugisüsteeme. Ka elamustoitlustuse pakkujad peavad oluliseks head koostööd teiste 

teenusepakkujatega (matkajuhid, ööbimiskohad, transport jms). See kinnitab Quani ja Wangi 

(2004) järgi koostatud mudeli (Joonis 1) toimivust, kus tugisüsteemidel on elamuse loomisel 

oluline roll. Teenusepakkujad peaksid seega arvestama, et puhtalt toitlustusest ei pruugi 

kliendile piisata ja oluline on toitlustuse sidumine teiste teenustega.  

Westering (1999) nägi toidus suuremat kultuurilist jõudu, mis kannab edasi kultuuripärandit ja 

tõstab turismielamuse kvaliteeti; sama järelduse võib teha ka antud töö tulemuste põhjal, kus nii 

kliendid kui ka teenusepakkujad pidasid oluliseks kultuuri seostatust kogetavaga. Lisaks selgus 

töös, et tähtsaks peetakse teenusepakkuja omanäolisust, karakterit ning oskust lugusid edasi 

anda. Klient ei oota pelgalt maitsvat toitu, elamuse tekitamisel on teenusepakkuja ülesandeks 

ka olla osav suhtleja ning pakkuda kultuuriloolist tausta nii keskkonna kui toidu kohta.  
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4.3 Turupotentsiaal Eestis 

 

Uuringust selgus, et kliendil puudub veel ka täpne arusaam nii elamustoitlustuse olemusest kui 

ka teenuse kättesaadavusest Eestis. Turismi arengukava (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium 2013) järgi puudub turistil täpne arusaam Eesti köögist, millest 

võib järeldada, et teenusepakkujate ja turisminduse arendajate hulgas on oluline jätkata selle 

valdkonna populariseerimisega.  

Teenusepakkuja saab Wall-Mulleni & Envicki (2015) järgi omalt poolt mõjutada kolme tegurit 

- funktsionaalsus, füüsiline keskkond ja inimfaktor - kuid peab arvestama ka tema mõjuväljast 

olenematuid ilminguid näiteks kliendi erisoovid (veganmenüü, toitlustamine rasketes 

tingimustes või tavapäratutel kellaaegadel). Selles valdkonnas läbilöömiseks peab 

teenusepakkuja olema küllaltki paindlik, kuid sealjuures säilitama enda teenuse isikupära. Kuna 

Eestis on teenusepakkujaid veel vähe, siis unikaalsetele lähenemistele elamustoitlustuses on 

turul ruumi küllalt.  

 

4.4 Elamuse loomine 

 

Elamuse loomise kõige olulisemaks komponendiks on (Joonis 1) teenuse kontrastsus rutiinsete 

kogemustega. Kliendi jaoks on oluline väljuda igapäevast ning kogeda ja õppida midagi uut.  

Võiks arvata, et elamustoitlustuse juures on kõige tähtsam toit ise, kuid tulemustest selgus, et 

tihtipeale peeti olulisemaks näiteks ümbritsevat keskkonda või seltskonda, kellega 

elamustoitlustuse teenust tarbiti. Seda toetab ka autori poolt loodud mudel (Joonis 1), kus 

elamustoitlustuse kui tipphetke kõrval asetsevad (eristuvad või vahelduvad) tugisüsteemid 

mängivad olulist rolli elamuse loomel. See näitab, et elamustoitlustus teenusena on väga 

kompleksne ja hea teenuse tunnusmärgiks on kõigi komponentide vaheldumine. Kliendi jaoks 
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võib elamuse luua nii toit kui ka mingi tugiteenus, kuid oluline on see, et teenus tervikuna töötab 

ladusalt, mis suurendab potentsiaalselt kliendi rahulolu. Tähtis on kliendi jaoks elamus ja 

teenusepakkuja paindlikkus selle loomisel. Näiteks kui klient valib teenuse läbiviimiseks 

keskkonna, mis ei pruugi teenusepakkuja jaoks olla ideaalne, siis tuleb teenuseosutajal 

kompenseerida elamuse loomist teiste komponentidega (huvitav tooraine, uued maitsed, 

karismaatiline grupijuht, klientidele isetegemise võimaluse pakkumine jms).   

Mossbergi (2007) väitel on teenusepakkujal kohustus mõelda kliendi ootuste ja soovide peale, 

mis soodustavad inimese tajus elamuse teket. Antud töö tulemustest selgus, et iga inimese jaoks 

on rutiin väga erineva tähendusega ja see, mis loob kontrasti tavapärase ja uudse vahel, on iga 

inimese jaoks väga individuaalne. Elamuse loob küll teenusepakkuja võimekus kliendile uudset 

ja üllatavat pakkuda, kuid see, mis kliendil talletub elamuseks, on väga personaalne ja 

emotsionaalsest seisundist sõltuv.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada aspektid, mis toitlustusest elamuse loovad, kes 

on potentsiaalne klient ning mis on elamustoitlustuse turupotentsiaal Eestis. 

Enne uuringu läbiviimist ei olnud veel selge, mis loob teenusest elamuse ning mis on kliendi 

ootused. Teenuse elamuslikkus sõltub tervikuna teenusepakkuja arusaamisest oma kliendist. 

Teenusest loob elamuse teenusepakkuja võimekusest kliendile pakkuda emotsiooni, mis on 

kontrastis kliendi igapäeva kogemustega. Iga klient on indiviid oma unikaalse aistingulise 

vastuvõtuvõimekuse ja arusaamaga elamusest.  

Esimeses suuremas peatükis avas autor teoreetilise tausta ning defineeris kesksed mõisted ja 

teemad nagu turist, turism, elamustoit, turismi seosed elamustoitlustusega, keskkond, elamuse 

olemus ja elamuse loomine. Keskseks fookuseks asetus elamuse loome, mille tarbeks lõi autor 

elamustoitlustuse kontseptuaalse mudeli. Selgus, et elamus on individuaalne kogemus, mis 

elamustoitlustusteenuse pakkumisel kujuneb tugisüsteemide (keskkond, seltskond, uued 

maitsed jms)  koosmõjul.  

Teises peatükis keskenduti metoodikale. Autor viis läbi ankeetküsitlused klientidega, intervjuud 

teenusepakkujatega, osalusvaatlused , mille järel palus osalejatel täita ka tagasisideankeete. 

Kõik meetodid olid teineteist täiendavad ning olulised uurimuse eesmärkide saavutamiseks. 

Autor sai segametoodikat kasutades mitmetahulise perpektiivi elamustoitlustuse kirjeldamiseks. 

Kolmandas peatükis avaldati uuringu läbiviimisel selgunud tulemused, mis neljandas peatükis 

arutelu käigus lahti seletati. Selgus, et elamuse loome aluseks on kontrasti tekitamine rutiiniga. 

Toitlustusele lisaks selgus arutelus, et niisama oluliseks võivad elamustoitlustuse teenuse juures 

kujuneda tugisüsteemid. Toitlustus peaks elamustoitlustuse valdkonnas olema tihedalt seotud 

heade koostööpartneritega.  
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Edasiselt pakub töö autor välja järgnevad uurimisküsimused:  

● Kas elamustoitlustust on mõtet eraldiseisva teenusena pakkuda? 

● Kas elamustoitlustuse pakkumine suuremate gruppide puhul on võimalik? 

● Kas on võimalik tuvastada täpsemalt need stiimulid, mis toimivad kõige efektiivsemalt 

elamuse loomisel? 

● Milliste teenustega oleks kõige parem elamustoitlustust siduda? 

● Kui suur on Eesti elamustoitlustuse potentsiaal maailma mastaabis? 
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Lisa 1. Ankeetküsimustiku küsimused 

 
1. Vanus 

2. Elukoht 

3. Sissetuleku vahemik eurodes 

4. Kui tihti käite looduses? 

5. Kellega käite looduses? 

6. Kuidas toitute, kui käite looduses? 

7. Mis teeb looduses söömisest teie jaoks elamuse? 

8. Kas olete tarbinud või plaanite tarbida elamustoitlustuse teenust? 

9. Kui jah, siis millist teenust? 
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Lisa 2.  Teenusepakkujatega tehtud intervjuude küsimused 

  

1) Milline on teil peamiselt grupi suurus? Millest see oleneb? 

2) Kas te pakute teenust peamiselt sise- või välisturistile? Palun kirjeldage. 

3) Kas elamustoitlustus on enamasti lisateenus või tellitakse seda ka nö. põhiteenusena? 

4) Millised on peamised elemendid, mis toiduelamuse juures inimestele meeldivad? Kas 

oluline on keskkond, toit ise, huvitav tooraine või miski muu? 

5) Millistel põhjustel hakkasite sellise valdkonnaga tegelema? 

6) Mis teeb söömisest elamuse? 

7) Kas olete mõelnud ka toitu valmistada kogu ulatuses looduses? 

8) Millised load on vaja taotleda VTA-st? 

9) Kas ja mida olete pidanud muutma oma kontseptsiooni juures? Kuidas olete oma 

tegutsemisaja jooksul pakutavaid toiduelamusi arendanud? 

10) Kuidas lahendate allergiate või toidu erisuste küsimusi? 

11) Kes on teie konkurendid? 

12) Kui palju panete rõhku tooraine kvaliteedile ja selle päritolule? 

13) Kuidas inimesed suhtuvad uutesse maitsetesse või toitudesse? 

14) Kas on juhtunud olukordi, kus elamustoitlustus on tellitud kui lisateenus, kuid on 

osutunud põhiteenuseks või põhi elamuseks? 

15) Teie eredaim mälestus elamus toitlustamisest? 
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Lisa 3. Vaatlusprotokolli põhi 

 

  

VAATLEJA NIMI 

VAATLUSE KOHT 

KELLAAEG 

AASTAAEG 

GRUPI SUURUS 

OSALEJATE KULTUURILINE TAUST 

OSALEJATE VANUSE KIRJELDUS 

OSALEJATE EELNEV KOGEMUS??/OOTUSED 

TOIDU VALMISTAMISE VIIS (LÕKE, GRILL, POTT, 
KÜLM) 

OSALEJATE OSAVÕTT TOIDU VALMISTAMISEL 

ALLERGIAD 

OSALEJATE HIRMUD 

MILLE PEALT SÖÖDI/NÕUD? 

TOIDU HIND INIMESE KOHTA 

ERILINE TOORAINE? 

KORILUS? 

HÜGEEN? 

ÜLLATUSMOMENT 

OSALEJATE REAKTSIOON 

VAATLEJA HINNANG OSALEJATE ELAMUSE 
KOHTA 
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Lisa 4. Vaatlusel osalenud inimeste tagasiside küsimustik 

 

1. Mis meeldis ja mis ei meeldinud? 

 

2. Mis meeldis kõige rohkem? (võib olla mitu varianti) 

● Söök 

● Keskkond 

● Seltskond 

● Uued maitsed/nipid 

● Valmistamise viis 

● Tooraine erilisus 

● Miski muu 

  ……………………………………………………………………….. 

 

3. Mis teeb söömisest elamuse? 

 

4. Mis mõjutas sinu vastuseid kõige rohkem? 

 

5. Mida teeksid teisiti? 
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