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SISSEJUHATUS 

Turismisihtkoha valikul muutub üha määravamaks keskkonna kvaliteet, sealjuures mitte 

ainult puhas õhk ja vesi, vaid ka koha kultuuriline ja looduslik atraktiivsus. Tänapäeva 

turist on aktiivsem tegevustes osaleja ja populaarsust kogub puhkuse veetmine 

väljaspool linnakeskkonda. Turistide huvi Eesti linnade külastamiseks on järjest 

kasvanud. Vastukaaluks oleks vaja arendada maaturismi sihtkohti kasutades ära ühte 

Eestimaa suure potentsiaaliga turismiressurssi, milleks on loodus. 

Sagedasti kasutavad maapiirkonnas asuvad majutusettevõtted oma reklaamis 

müügiartiklina puhast loodust, vaikust ja rahu või siis pakutakse lisateenusena aktiivseid 

tegevusi looduses. Seega on majutusettevõtted kasutanud turisti kohale meelitamiseks 

samuti looduse poolt pakutavaid atraktsioone ja võimalusi. Tänapäeva külastaja otsib 

sageli lisaks majutamisele ka muid tegevusi sihtkohas ja seega annab piirkonna rikkalik 

looduspärand võimaluse maapiirkonnas majutusteenuse pakkujal endal või koostöös 

loodusturismi ettevõtjaga pakkuda loodusressurssidel põhinevaid lisateenuseid.  

Järvamaal külastatakse sageli mõisu ja muuseume, kuid piirkonnas on ka rikkalik 

loodusressurss. Neid loodusressursse saaks kasutada teenuste mitmekesistamisel ning 

piirkonna atraktiivsuse tõstmisel. Uurimuse põhiprobleem kasvab välja asjaolust, et 

Järvamaa maamajutusettevõtted ei kasuta oma teenuste ja pakettide koostamisel 

piisavalt piirkonna loodusressurssi. Samuti vajab vaagimist vähene koostöö ja 

ühisturunduse võimaluste kasutamine Järvamaa maamajutusettevõtete ja piirkonnas 

loodusturismi teenuse pakkujate vahel. 

Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada loodusressurssidel tuginevate lisateenuste 

pakkumine Järvamaa maamajutusettevõtetes ja loodusturismile orienteeritud ettevõtete 

seas ning teha ettepanekuid loodusressursile tuginevate lisateenuste arendamiseks ja 

populariseerimiseks piirkonnas. Ettepanekud suunatakse edasi piirkonna 
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maamajutusettevõtjatele, loodusturismi teenustepakkujaile ning Järvamaa 

Arenduskeskusele (turismiarendaja sihtkohas). 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

 anda ülevaade loodusturismi, loodusressursside, loodusturismiga seotud toodete 

ja teenuste teoreetilistest käsitlustest; 

 koostada ülevaade Järvamaa loodusressurssidest; 

 viia läbi uuring Järvamaa maamajutusettevõtete seas; 

 viia läbi uuring Järvamaa loodusturismi pakkuvate ettevõtete seas; 

 koostada uuringute põhjal tulemusanalüüs; 

 teha järeldused ning ettepanekud loodusressursile tuginevate lisateenuste 

arendamiseks ja populariseerimiseks piirkonnas. 

Lõputöö koosneb kolmest peatükist, mis omakorda jagunevad alapeatükkideks. 

Esimene osa keskendub teooriale, milles autor käsitleb looduskasutusega seotud 

turismivorme. Teoreetilist käsitlust leiab loodusressursile tuginevate turismitoodete ning 

teenuste kasutus maaturismiettevõtetes. Teises peatükis antakse ülevaade Järvamaa 

loodusressurssidest, kajastatakse läbiviidud uuringute meetodit ja korraldust ning 

tuuakse välja tulemused ja nende analüüs.  

Kolmandas osas teeb töö autor järeldused ja ettepanekud, kuidas Järvamaa 

maamajutusettevõtted lähtudes looduskeskkonnast, koostöös loodusturismipakkujatega 

saaks oma teenuseid pakkuda ja neid mitmekesistada. Samuti tehakse ettepanekud 

Järvamaa Arenduskeskusele, et tõhustada koostööd kõigi piirkonna turismiettevõtjatega 

ning kohalike valdadega. Lisaks on tööl sissejuhatus, kokkuvõte, viidatud allikate 

loetelu ja ingliskeelne resümee. Töö juurde kuulub kaks lisa, mis ilmestavad töö sisu.  
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1. TEOREETILINE KÄSITLUS LOODUSKASUTUSEGA 
SEOTUD TURISMIVORMIDEST 

1.1. Loodusressursside ja maaturismiettevõtluse teoreetilised 
käsitlused 

Kuna loodusturismi mõistet käsitletakse ja defineeritakse väga erinevalt, siis annab töö 

autor esiteks ülevaate loodusturismi alla kuuluvatest nn turismivormidest. 

Looduskasutusega seostatakse erinevaid alternatiivturismivorme, mis on omavahel 

seotud: näiteks ökoturism, maaturism, elamusturism jne. Käesolevas töös on käsitletud 

erinevaid loodusturismivorme, mis seonduvad maapiirkonnaga. 

Paljudele turistidele on just maapiirkond atraktiivne turismisihtkoht, kuna nendes 

pakutakse puhast keskkonda, mis on tänapäevase linnaelu vastandpool. Loodusturismi 

puhul on mitmed uurijad püüdnud sõnastada oma nägemust loodusturismist ning selle 

printsiipidest, mille alusel käsitleda nimetatud turismivormi olemust. 

Esile võib tuua kaht omavahel seotud ning osaliselt kattuvat mõistet: loodusturism ja 

looduspõhine turism. Neist esimese – loodusturism all – peetakse enamasti silmas 

niisugust turismi, kus looduse nautimine või tundmaõppimine on turisti esmaseks või 

oluliseks eesmärgiks. Looduspõhise turismi puhul on määravaks turismitoote 

pakkumise keskkond ehk loodus, mistõttu võib seda pidada loodusturismi tootekeskseks 

definitsiooniks (Eesti loodusturismi...2008: 5). Oma töös vaatleb autor laiemalt 

looduspõhist turismi ning selle erinevaid vorme. 

Loodusturism on turismi vorm, mis põhineb looduse vaatlemisel ja väärtustamisel 

(UNWTO). Vill (2007: 6) toob välja, et loodusturism on ettevõtlusvorm, mis kasutab 

looduskeskkonda, kuid peab edukaks toimimiseks tagama loodusväärtuste säilimise. 

Loodusväärtusena võib välja tuua looduslikku mitmekesisust, mida pakuvad piirkonna 

metsad, sood, rabad, veestik, taimestik ja loomastik. 
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Loodusturismi tuumaks on loodusobjektid ja nende tutvustamine, näitamine ja elamuste 

pakkumine. Eesmärkideks on pakkuda inimestele elamusi ja lõõgastumisvõimalusi, 

tutvustada looduskaitsealasid, kultuuri, edendada matkamist ja loodusharidust, õpetada 

inimest looduses käima ja käituma ning arendada säästlikku mõtteviisi (Lõuna- Eesti… 

2009: 63). 

Loodusturismi on defineeritud kui reisimist ja ööbimist piirkonda, mis on lähedal 

looduskaitsealadele, metsadele, järvedele või merele eesmärgiga veeta aega 

maapiirkonnas, ning võttes osa tegevustest, mida kohalik looduskeskkond pakub 

(Fredman, Tyrväinen 2010: 177). 

Weaver (2008: 18) on märkinud, et loodusturismiks peetakse erinevaid turismi vorme, 

mis toetuvad looduslikele atraktsioonidele ning on otseselt seotud loodusliku 

keskkonnaga. 

Teine mõiste – looduspõhine turism – on osaliselt kattuv loodusturismiga. Tyrväinen ja 

Tuulentie (2009: 47) märkisid, et looduspõhise turismi mõiste omab laiemat tähendust, 

kuna loodusel võib olla erinevaid rolle sõltuvalt kliendi vajadustest, ootustest ja 

motiivist. 

Nyaupane jt (2004: 540-555) defineerivad looduspõhist turismi kui võimalust nautida 

puutumatut loodust erinevate tegevuste kaudu: linnuvaatlus, matkamine, looduse 

vaatlemine kavatsusega saada kontakti loodusega, põgenedes igapäevase elu rutiinist 

vaadeldes maastikke ja elusloodust. 

Johnston (2000: 410) toob välja, et loodusturismi, mille eesmärk on kogeda taimestikku 

ja loomastikku loomulikus keskkonnas, peetakse looduspõhiseks turismiks ning 

sünonüümina on kasutusel sõna ökoturism. Suurenenud keskkonnateadlikkus ja parem 

juurdepääs kaugematele aladele on teinud sellest ühe kiiresti kasvava turismivaldkonna. 

Looduspõhine turism on üheks võimaluseks luua aastaringselt toimiv sihtkoht. 

Loodusturistide eelistused on muutunud ning looduses eelistatakse viibida just 

rekreatsiooni või hariduslikul eesmärgil. Eraldi grupp on aktiivsed puhkajad, kuid ka 

nende puhul väärtustatakse üha enam loodushoidu ja jätkusuutlikkust. Mehmetoglu 

arvates (2007:124) võib suurenenud nõudlus loodusturismi järele tuleneda asjaolust, et 
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see on kontrastiks argielule. Autor leiab, et enamik teadlasi tõlgendab looduspõhise 

turismi mõistet kui vaba aja veetmise võimalust, mis toimub looduses ja olulised 

komponendid on loodusest saadav kogemus või elamus. 

Eestlastele on olnud loodusega tutvumine ja looduses liikumine juba pikemat aega 

soositud reisimotiiv. Seega pole meil see turismivormina uus. Eesti Riikliku 

turismiarengukava (2012) kohaselt on looduskeskkond – maastikud, veekogud, 

märgalad, kaitsealad ja pargid – Eesti turismisektori üks tugevaid külgi. Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse uuringus toonitatakse eriti, et Eesti põhiressursiks on 

looduskeskkond, mis loob eeldused loodusturismi arendamisel (Eesti loodusturismi... 

2008: 9). Loodusressursid on turismi hindamatuks varaks ja üheks tähtsaks osaks 

turismi arendamisel sihtkohas (Dodfrey et al 200: 66). 

Priskin (2001: 10) toob välja, et loodusturismi ressursid vajavad mingil tasemel 

juhtimist. Selleks, et tagada loodusvarade säästlikku kasutamist on välja töötatud Eesti 

keskkonnastrateegia, mille põhieesmärgiks on inimesi rahuldava tervisliku keskkonna ja 

majanduse arendamiseks vajalike ressursside tagamine ilma loodust oluliselt 

kahjustamata (Eesti keskkonnastrateegia... 2012). 

Võib väita, et Eesti turismiressursiks on loodus ning loodusturismi eesmärgiks on 

pakkuda looduselamusi ja rekreatsiooni. Turismimajandus on otseselt seotud 

rekreatsiooniga, kuna suurem osa selle tegevusest leiab aset vabal ajal, 

looduskeskkonnas, eesmärgiks personaalse rahulolu saavutamine. Looduskeskkonnal 

põhinevad rekreatsioonilised tegevused on matkamine, lindude vaatlus, kanuusõit või 

kalapüük. Nimetatud tegevustel on inimeste elus järjest olulisem roll. Arenenud maades 

võib tõmmata paralleele rekreatsiooniliste tegevuste ja vaba aja kasvu vahel (Hall, Page 

2006: 33-36).  

Soomlaste ja eestlaste jaoks on vabas õhus toimuv rekreatsioon kõige tähtsam ja 

tavapärasem viis, kuidas hoida ennast füüsiliselt aktiivne. Suurem osa inimesi tegeleb 

mingisuguse rekreatsioonilise tegevusega, millest on kõige populaarsem jalutamine, aga 

ka jalgrattaga sõitmine, ujumine või suusatamine. Oluline on, et nende harrastustega 

saaks tegeleda kodukohas (Neuvonen et al. 2007: 236). 
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Rekreatsiooni kõrval on loodusturismi teiseks oluliseks eesmärgiks 

keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi looduse vahendamise. Sel moel kujundatakse 

loodus- ja keskkonnahoidlikke väärtushinnanguid, pakkudes teadmiste kõrval 

emotsionaalseid kogemusi (Villo 2007: 6). 

Loodusturismi eesmärgid (Ibid: 6): 

 tutvustada meie maa loodust ja kultuuri; 

 õpetada inimesi looduses käituma; 

 anda ülevaade looduskeskkonna hetkeolukorrast; 

 tutvustada looduskaitsealasid; 

 edendada loodusharidust, pakkuda võimalust veeta vaba aega matkates; 

 arendada keskkonnasõbralikku mõtteviisi; 

 pakkuda inimestele elamusi ja lõõgastumisvõimalusi. 

Kõik need eesmärgid võib kokku viia ühe nimetuse alla – keskkonnateadlikkuse 

edendamine. Eelpool loetletud eesmärkide saavutamine eeldab heatasemelist looduse 

vahendamist. Looduse vahendamine on tõlge inglisekeelsest terminist Nature 

Interpretation, mis tähendab eelkõige loodushariduslikku tegevust. 

Tegelikult on loodusturismi mõiste palju laiem ja hõlmab endas lisaks ka näiteks 

elamusturismi, ökoturismi, harivat turismi, säästvat turismi, vastutustundlikku turismi ja 

palju teisi vorme suunitlusega veeta aega vabas õhus. Siia alla ei kuulu aga massturism. 

Selgitamaks paremini mõistet „loodusturism“ peame aru saama kolmest seosest: 

looduskeskkond, looduskaitse ja külastajad (Swarbrooke 2003: 203-204). 

Turismi üks põhijooni on see, et turistid otsivad midagi uut – uut kogemust, uut 

tegevust, või uut kohta, mida külastada (Page 2009: 407). Haukeland jt (2010: 249) 

väidavad, et loodust ja rahvusparke peetakse välisturistide hulgas peamiseks 

reisimotiiviks reisimisel Põhjamaadesse. Loodusturistid, eriti väliskülalised, otsivad 

taga ehedust, soovitakse kogeda kohalikku kultuuri, tutvuda antud paiga 

looduspärandiga, nautida kohalikku toitu. Põhja- Norras läbiviidud küsitluse tulemusena 

selgus, et loodusturistid klassifitseeruvad kolme rühma: kultuurile ning lõbule 

orienteeritud, aktiivset tegevust otsivad ning madalale aktiivsusele orienteeritud turistid 
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(Mehmetoglu 2007a: 651). Mehmetoglu (2007b: 112) toob välja asjaolu, et 

loodusturism toob olulist kasu sihtkoha majandusele. 

Järgnev joonis toob näitlikult välja looduturismi erinevad vormid. Turismimajanduses 

esinevad kõik loodusturismi vormid (joonis 1), hõlmates erinevaid alaliike. 

                                                          Safaripargid 

                              

                            Loomaaed                                           Veega seotud atraktsioonid 

 

 Jahindus, kalastamine                                                                Ühte tüüpi loodusturism 

 

    Loodusturismi                                                                                   Looduslikud reservaadid 

      puhkused                                                                                     ja rahvuspargid 

 

         Erilise sündmusega                                                                 Looduse vaatlemine  

          loodusturism 

                                              Liikumisega seotud puhkused 

Joonis 1. Loodusturismi vormid (Swarbrooke et al. 2003: 223). 

Loodusturism on tihedalt seotud sellise mõistega nagu ökoturism. Viimast on vaadeldud 

ka loodusturismi osana, kuid oluline on mõista, et ökoturism on mõtlemis- ja 

käitumisviis. Eesti Ökoturismi Ühenduse (2012) andmetel on ökoturism vastutustundlik 

reisimine mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu. 

Fennell tõlgendab ökoturismi kui kindla eesmärgiga reisimist reostamata ja häirimata 

loodusaladele, et õppida tundma, nautida ja imetleda piirkonna maastikke ja seal elavaid 

loomi ning taimi. Ökoturism on mittesekkuv loodusturismi vorm, mis keskendub 

peamiselt looduse tundmaõppimisele ning peaks olema võimalikult väheste negatiivsete 

mõjudega loodusele (Fennell 2008: 17, 24). 

Ökoturism teeb kättesaadavaks ehedad loodus- ja kultuurielamused, mida oleks omal 

käel väga raske või võimatu kogeda. See on kvaliteetturism, mistõttu seda on 
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traditsioonilise turismiga võrreldes palju raskem korraldada ning see nõuab nii 

turistidelt kui ka reisikorraldajatelt palju enam (Eesti Ökoturismi... 2010: 11). 

Üheks erinevuseks loodusturismi ja ökoturismi vahel on jätkusuutlikkus, mis tähendab 

seda, et viimati nimetatu korral keskendutakse peamiselt looduse tundmaõppimisele 

ning tema negatiivne mõju keskkonnale pole suur. Ökoturismi eemärgiks on kaitsta 

piirkonna looduspärandit. Loodusturism ei pruugi alati olla jätkusuutlik. 

Eraldi vormina võib vaadata ürgse loodusega seotud turismi (wildlife tourism), mis 

hõlmab reisimist eesmärgiga vaadelda kohalikku loomastikku, taimestikku ja linde 

nende looduslikus keskkonnas. Selliste turismielamuste järele on nõudlus kasvanud, 

kuna inimesed eelistavad üha enam kogeda ehedust. Turistide seisukohast on kasvanud 

soov veeta rohkem aega looduskeskkonnas ja kasutada selleks erinevaid tegevusi-

võimalusi. Suurt huvi pakuvad just metsikud loomad, kuna paljudes riikides ei ole enam 

teatud loomaliike vabalt looduses näha (Reynolds et al. 2001: 31, 32). Neid kohti pole 

Euroopas kuigi palju järele jäänud, kus metsas jalutades võib kokku sattuda huntide, 

karude, ilveste või metssigadega. Eestis on selline kogemus võimalik ning sellist 

elamust enam kergesti ei unustata. Järvamaal on antud turismivormi pakkujaid kaks. 

Üheks loodusturismi vormiks on elamusturism, kus elamuste pakkumine on 

maaturismitoote põhiosa (Ardel 2004: 19). Elamusturismi on tõlgendatud väga 

erinevalt, ehk elamusturism on reisikogemus, milles leidub ka hariduslik komponent, 

riskielement või osalemine käelises tegevuses või mõnes sündmuses. Eraldi 

turismivormina võib välja tuua seiklusturismi, mis on füüsiliselt aktiivse sportliku 

iseloomuga harrastused, positiivsed elamused mis on saadud looduskeskkonnas.  

Turismi kasvav mõju on viinud arusaamiseni, et turismiga ei kaasne mitte ainult 

positiivne külg, vaid turism võib tuua kaasa ka keskkonna-, sotsiaal-, kultuurilisi, 

majanduslikke ja poliitilisi probleeme. Oluline on tähele panna, kuidas on võimalik oma 

maad ehk loodusressurssi kasutada efektiivsemalt seda kahjustamata. (Kytzia et al. 

2011: 637-638). Eestimaalased on uhked oma puhta ja liigirikka looduskeskkonna üle, 

seetõttu on oluline tähelepanu pöörata loodusrikkuste säilitamisele. Euroopa Liidu 

liikmena on Eestil kohustused kaasa lüüa globaalsete ning regionaalsete 

keskkonnaprobleemide lahendamisel (Kurs 2007: 204). 
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Keskkonna säästva arengu saavutamisel mängivad suurt rolli pakkujate ja tarbijate 

teadlikkus ning informatsiooni levik. Leidub palju inimesi, kes on nõus oma 

käitumisharjumusi muutma, et säästa loodust. Paraku tuleb siiski arvestada, et enamik 

pakkujaid ja tarbijaid langetavad otsuse keskkonnasäästlike käitumisvariantide kasuks 

eelkõige majanduslikku tulu silmas pidades ehk kui see on neile kasulik (Veinla 2005). 

Selleks, et tagada loodusturismi jätkusuutlikkus on oluline, et inimesed käituksid 

looduses ümbritsevat keskkonda kahjustamata. 

1.2. Loodusressursile tuginev turismitoode 

Eestit teatakse oma eripärase ja mitmekesise looduse poolest. Loodushuvilisel on 

võimalik näha nii haruldasi taimi kui loomi, samuti ka puutumatuid rabamaastike. 

Viimastel aastatel on töötatud selles suunas, et Eesti loodus pälviks laiemat tähelepanu, 

mitte ainult siseturistide, vaid ka välisturistide seas. Käesolev 2012. aasta on 

loodusturismi aasta, sellest tulenevalt pöörab Eesti suuremat tähelepanu piirkonna 

loodusturismi ja loodusväärtuste tutvustamisele. 

Kui eestlase jaoks on inimtühjus täiesti tavaline, siis Euroopa ja muu maailma 

suurlinnastumise taustal on see suur väärtus. Kohati hüljatud ja metsik loodus on 

paljude võõrsilt tulijate jaoks täiesti uus kogemus. Paljudele turistidele on maapiirkond 

atraktiivne turismisihtkoht, kuna nendes pakutakse puhast keskkonda, mida on 

tänapäeva linnastunud ühiskonnas raske leida. 

Sihtkoht on paik, kus turistid on otsustanud veeta aega kodust eemal. Igal huvireisil 

võib olla kas üks või hulk erinevaid sihtkohti. Terminid toode ja sihtkoht aetakse sageli 

segamini. On ka öeldud, et sihtkoht on osa turismitootest. Mõned teadlased arvavad, et 

sihtkoht on siiski vaid geograafiline üksus, mille sees kasutatakse ja kogetakse arvukalt 

erinevaid tooteid. Toodet võib vaadata kui täielikku turismikogemust, mis koosneb 

teenuste kombinatsioonist, mida turist kasutab kodust lahkumise hetkest koju 

saabumiseni (Cho 2000: 144). 

Loodusturismiga on võimalik soodustada maapiirkonna majanduslikku arengut. Selleks 

on oluline loodusturismi arendamiseks piirkonnas välja töötada prioriteedid. 

Loodusturismi arendamise prioriteedid (Eesti loodusturismi... 2008: 7): 
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 looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine külastusobjektideks; 

 matka- ja õpperadade loomine; 

 supelrandade korrastamine; 

 loodusturismitoodete loomise edendamine. 

Eesti jaoks on prioriteediks looduspärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele. 

Selleks, et mõista, mis on looduspärand, tuleb vaadelda erinevate allikate definitsioone. 

Looduspärand – looduslikud mälestised, mis koosnevad füüsilistest ja bioloogilistest 

moodustistest või nende moodustiste rühmadest, millel on väljapaistev ülemaailmne 

väärtus esteetika või teaduse seisukohast; geoloogilised ja füsiograafilised moodustised 

ja täpselt piiritletud alad, mis kujutavad endast ohustatud looma- ja taimeliikide areaale, 

millel on väljapaistev ülemaailmne väärtus teaduse või konserveerimise seisukohast; 

looduslikud vaatamisväärsused või täpselt piiritletud looduslikud alad, millel on 

väljapaistev ülemaailmne väärtus teaduse, konserveerimise või loodusliku ilu 

seisukohast (Riikliku programmi… 2003).  

Looduspärandiks, nagu eelpool öeldud, peetakse looduslikke objekte, mis koosnevad 

füüsilistest ja bioloogilistest vormidest või vastavate vormide rühmadest, millel on 

esteetilisest või teaduslikust vaatenurgast väljapaistev väärtus.  

Catsadorakis (2007: 313) märgib, et looduspärand peab tingimata olema seotud kindla 

koha ja ajaga ning sisaldama teatud kindlaid maastikuvorme, elusorganismide liike ja 

alamliike ning nende mitmekesisust ja elukohti. Nii nagu ökosüsteem ja inimese mõju 

sellele on pidevas muutumises, on ka looduslik pärand jätkuvalt muutuv nähtus.  

Selleks pööratakse tähelepanu piirkondlikele turismiga seonduvatele 

arenguvõimalustele ning riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia prioriteetide 

raames rõhutatakse piirkondlike ressursside – säilinud kultuuripärand, looduslike 

koosluste rohkus ja traditsiooniline oskusteave – kasutuselevõtmist piirkondade 

jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise arengu tagamiseks (Riiklik struktuurvahendite... 

2007: 7). 

Selleks, et maapiirkonda külastajatele n.ö. pakkuda, on vaja välja töötada turismitoode. 

Sihtkoha toode koosneb tavaliselt viiest elemendist: sihtkoha vaatamisväärsused, 
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teenused, ligipääsetavus, maine ja hind (Saraniemi et al. 2011: 135). Tooteks võib 

pidada ja nimetada kõike, mida inimene kodust eemal olles ostab. Turismi seisukohast 

on põhilisteks toodeteks teenused ja kohad (Smith 2000: 461). 

Eesti riiklik turismiarengukava toob välja, et turismitoode on terviklik külastuselamus, 

mis koosneb erinevatest toodetest ja teenustest, mida külastaja oma reisi ajal tarbib. 

Turismitoode tugineb füüsilistele, emotsionaalsetele ja elamuslikele elementidele ning 

viisile, kuidas neid külastajale pakutakse. Turismitoode põhineb puhtal keskkonnal, 

kohaliku kultuuri ja kogukonna positiivsel esitlemisel ning pakub külastajale midagi 

unikaalset – identiteeti, mis erineb konkurentidest (Eesti riiklik... 2012). 

Polucha jt rõhutavad (2009: 107), et maapiirkondades turismi arendamisel on oluline 

pakkuda teenuseid ja tooteid ühtse paketina, mis sisaldab majutust, toitlustust ja 

aktiivseid tegevusi. Konkurentsivõimeliste hindadega majutuskohad, huvitavad loodus-, 

kultuuri- ja ajaloo-objektid, vaba aja veetmise kohad, lastemänguväljakud ning kohalik 

käsitöö või talutoodang – need on näited võimalustest, mida maapiirkond võib pakkuda 

turistile meeldiva elamuse saamiseks. Laiaulatusliku valiku arendamiseks vajavad 

kohalikud ettevõtjad pädevaid teadmisi teeninduskultuurist, majutuse 

ettevalmistamisest, raamatupidamisest ning oskama võõrkeeli. Siit tulenevalt võib väita, 

et loodusturismis mängib kohalik elukeskkond väga olulist rolli turismiteenuste ja -

toodete pakkumisel. 

Erinevate turismiga seotud arengukavade eesmärgiks on kindlustada Eesti 

turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng. Looduskaitse arengukava 

kohaselt soodustatakse kohalike loodustoodete kasutamist turismimajanduses; 

reguleeritakse puhkealade ja külastusobjektide koormustaluvust; arendatakse 

spetsiifilistele sihtrühmadele suunatud loodusturismiteenuseid ning kujundatakse 

loodusturismialaseid võrgustikke (Eesti looduskaitse... 2012). 

Fennelli (2008: 27) toob välja, et piirkonda esmakordselt külastavad turistid püsivad 

piirkonnas pikemat aega ning nende kulutused on suuremad, kui piirkond on hästi välja- 

arendatud ning seal leidub rekreatiivseid atraktsioone. See, kuidas inimesed loodust 

tajuvad, sõltub sellest, millise eesmärgiga loodusesse minnakse ning mida seal kogeda 

soovitakse. Loodus võib olla näiteks õppeprotsessi abivahend. Heal turismitootel on 
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suur keskkonnahariduslik mõju, kuna looduse vahendamine kujundab loodus- ja 

keskkonnahoidlikke väärtushinnanguid. Samas pakub see teadmiste kõrvale 

emotsionaalseid kogemusi.  

1.3. Loodusressursside kasutus maaturismiettevõtete 
teenustes 

Loodus annab arvukalt võimalusi, mida saavad pakkuda turismiettevõtjad. Puhkusel 

olles üritatakse maksimaalset lõõgastuda ja end võimalikult hästi välja puhata. 

Rekreatiivne puhkus on tänapäeval osa inimese elust, sellepärast lisandub uusi 

teenusepakkujaid ja inimestel on võimalus valida just enesele sobiv viis paljude 

erinevate seast. (Torkildsen 2005: 105-106). 

Turism sõltub maapiirkonnas pakutavatest teenustest, kohalikust kultuurist, pärandist, 

aktiivsetest tegevustest ja kohalikust kogukonnast. Võib väita, et hästi planeeritud 

turism on majanduslikult kasulik tervele maakogukonnale. Turismisektoris 

domineerivad väikesed ettevõtted, mis on sellele valdkonnale iseloomulik (Hall et al. 

2006: 20). 

Loodusturismis mängib kohalik elukeskkond väga olulist rolli turismiteenuste ja -

toodete pakkujana. Loodusressurssidele juurdepääs ja atraktiivsus tuleneb tihti sellest, 

milliseid tooteid ja teenuseid piirkond pakub, näiteks majutuse, külastuskeskuste, 

matkaradade vallas. 

Samas peavad maamajutusettevõtted arvestama sellega, et turism ei ole vaid majutus ja 

toitlustus vaid kõik teenused, mida tarbides jätab külaline raha maapiirkonda. 

Läbimõeldud tegevus võib olla kohaliku arengu mootoriks ning kultuuri- ja 

looduspärandi säilitamise vahendiks. Oluline on luua ühtseid pakette, mis pakuvad 

külastajale tegevust ning põhjust pikemalt antud piirkonnas viibimiseks. 

Maapiirkonnas tuleb turismi alal edukaks läbilöömiseks saavutada tasakaal kolme 

osapoole vahel: 

(joonis 2) – kohalik kogukond, turistid ja kohalik looduskeskkond. (Nulty 2004: 13) 
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                                                             Turistid  

 

 

 

Looduskeskkond                                                                                     Kohalik kogukond   

Joonis 2. Turism (Nulty 2004). 

2010. aasta uuringust turismiettevõtjate kohta maapiirkonnas selgus, et puhkuse vormi 

osas eelistavad näiteks soomlased nii loodus- kui kultuuripuhkust – 50,2%. Tegevuste 

osas on märgata tõusvat trendi loodusturismi, ratsutamise ja kalastamise suhtes. Oma 

kindel sihtgrupp on jahiturismi huvilistel. Lähinaabrid lätlased eelistavad 

ööbimiskohana pigem maapiirkonda kui linnu. Sarnaselt soomlastele oli nendegi jaoks 

kõige populaarsem puhkuse liik loodus- ja kultuuripuhkus – 56,7% (Uuring 

turismiettevõtjad... 2010: 56-85).  

Populaarsemad puhkuse liigid siseturistide seas on läbi aastate jäänud põhiliselt samaks. 

2010. aastal oli esikohal 57,1%-ga loodus- ja kultuuripuhkus, teisel kohal (väikese 

langusega) – aktiivne puhkus ning kolmandal kohal 46,5%-ga (loodetavasti tõusev 

trend) – tervisepuhkus. Aastate lõikes on tõusutrendiga vorm jahipidamine. 

Piirkondadel, mis oskavad hoida ja väärtustada oma looduslikku ja kultuurilist 

mitmekesisust, on suurepärane eeldus jätkusuutlikuks arenguks (Ibid 56-85). 

Eesti regionaalarengu strateegia aastateks 2005–2015 toob välja üldeesmärgid, milleks 

ongi kõigi piirkondade jätkusuutliku arengu tagamine, tuginedes piirkondade sisestele 

arengueeldustele ja eripäradele ning pealinnaregiooni ning teiste linnapiirkondade 

konkurentsivõime kvalitatiivsele arendamisele. Suurematest linnadest eemal asuvate 

piirkondade jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline arendada kohaliku omapäraga 

seonduvat ettevõtlust. Üheks olulisemaks maapiirkonna ettevõtlussuunaks on 

turismimajandus. Erinevate nišitoodete väljaarendamine soosib piirkondlikke 

investeeringuid, loob täiendavaid töökohti ja edendab turismi väljaspool peamisi 

tõmbekeskusi (Eesti regionaalarengu... 2012). 
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Tavapäraselt on maapiirkonna ettevõtjate näol tegemist väikeettevõtjatega ning sageli 

mõeldakse vaid kindlatele teenustele ja toodetele. Samas on täiendavad teenused väga 

vajalikud, kui soovitakse alus panna edukale ning jätkusuutlikule turismiettevõttele. 

Turistid vajavad erinevaid teenuseid, sh majutust, transporti, toitlustamist, 

meelelahutust ja giiditeenuseid. Iga väikeettevõte ei suuda ise pakkuda kõiki eelpool 

loetletud komponente, mida turusegment nõuab. 

Koostöö partneritega paneb aluse lisaväärtusele, kuna laieneb nii toodete valik kui 

suureneb ka asjatundlikkus toodete väljatöötamisel ning samas on tagatud ühtlaselt 

kõrge kvaliteet. Väikeettevõtjad peavad tegema omavahel rohkem koostööd ja looma 

koostöövõrgustikke, sest see võimaldab pakkuda erinevatele turusegmentidele laiemat 

valikut ning lisaväärtusi. (Villo 2007: 47) 

Loodusturismi määratluse kokkuvõtvaks kirjeldamiseks sobib Leiperi mudel (joonis 3). 

VÄLISED FAKTORID 

Turistid, külastajad, tarbijad , osalejad 

TURISTE LÄHETAV REGIOON 

                                                                                                                         

 

SIHTKOHT 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Loodusturismi printsiibid (Fredman ja Tyrväinen 2010). 

Informatsioon, 

turundus 

 

Transport 

Loodusressurss, atraktsioonid,  

tooted, teenused 

 

KOHALIK KOGUKOND 

Elukeskkond, majandus, kultuur, teenused, infrastruktuur 
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Joonis 3 illustreerib loodusturismi süsteemi põhimõtteid ja tegevust. Nõudluse poolelt 

vaadates on loodusturistid looduslike alade külastajad ehk toodete tarbijad (matkamine, 

suusatamine, ujumine, kanuusõit). Pakkumisena on loodusturismi sihtkohad oma 

loodusvaradega (mäed, järved, jõed, metsad, rannad), mis on piisavalt atraktiivsed, et 

olla oluliseks tõmbenumbriks reisimisel.  

Loodusturismiga seotud sihtkohtade omapära väljatoomisel ja nendele juurdepääsu 

võimaldamisel toetavad kohalikud eraettevõtjad, kes pakuvad turismialaseid tooteid ja 

teenuseid. Samuti toetavad loodusturismi ühiskondlikud asutused ja maaomanikud, 

pakkudes majutust, külastuskeskuseid, giiditeenust ja matkaradu. Loodusturismis on 

kohalik kogukond enamasti turistide eest hoolitsemisega väga tihedalt seotud. (Fredman 

ja Tyrväinen 2010: 178). 

Looduslikud ressursid, mida turistid kasutavad, on osa kohaliku kogukonna 

looduskeskkonnast, mis omakorda on läbipõimunud kohalike traditsioonide ja 

kultuuriga. Infrastruktuuride ja teenuste olemasolu määravad turismi olulisuse ja 

mõjutavad külastajate rahalist panust kohalikku majandusse. Paljud väiksemad 

eraettevõtjad, kes töötavad kaugemates maakohtades, püüavad kasutada turundusvõrku 

ja ühiselt tagada teenuste kättesaadavust. (Ibid: 178) 

Seega võib väita, et loodusel põhinev turism on mõjutatud väga paljudest välistest 

teguritest, millega on seotud mitmed huvigrupid. Lisaks tavapäraselt turismiga seotud 

osalistele on loodusturismi kaasatud looduse kaitsmise, majandamise ja tarbimisega 

seotud huvigrupid.  
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2. UURING JÄRVAMAAL 

2.1. Järvamaa loodusressursside ülevaade 

Inimeste väärtushinnangud (eelkõige elustiilis) on muutunud ning see omakorda viib 

teistsuguste kogemuste otsinguteni. Haridustaseme ja teadlikkuse tõusuga kasvab 

inimeste huvi võõraste kultuuride, loodusliku mitmekesisuse ja erinäoliste inimsuhete 

vastu teistes maades. Maapiirkonnad pakuvad sealjuures inimestele nende soovide 

täitmiseks peaaegu piiramatuid võimalusi, ressursse ja vahendeid. 

(Maaturismiettevõtted... 2010: 85). 

Teooriast lähtuvalt selgus, et loodusturismi eesmärgiks on pakkuda looduselamusi ja 

rekreatsiooni ning selleks kasutatakse piirkonna looduskeskkonda. Järvamaad võib 

pidada Eestimaa südameks, sest maakonnakeskusest Paidest jäävad ligi tunniajase 

autosõidu kaugusele nii Tartu, Pärnu, Tallinn, Rakvere kui ka Viljandi. Järva maakond, 

mille keskuseks on Paide linn, koosneb üheteistkümnest vallast (Järvamaa loodus… 

2012). Järvamaa turismipotentsiaaliks on: puutumatu loodus – huvipakkuvad 

rabamaastikud, sood ja allikad (Järvamaa turismistrateegia…2008). 

Järvamaa loodusressursside ülevaade on koostatud lähtuvalt külastajate huvigruppidest: 

 loodusvaatlejad ja matkajad; 

 aktiivseid tegevusi otsivad turistid; 

 jahiturismi harrastajad. 

Järgnevalt hinnatakse Järvamaa looduspotentsiaali loodusturismi seisukohalt.  

Iga maakonna loodusel on oma võlu ja eripära. Järvamaa on tasane soode ja rabade maa, 

kus võib leida arvukalt kristallselgeid allikaid. Suurimaks loodusressursiks on 

looduskaitsealad, mis moodustavad 54% Järvamaa pindalast. Suurimad ja tuntumad 

kaitsealad on Pandivere veekaitseala ja Kõrvemaa maastikukaitseala, Endla 
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looduskaitseala, Vulbi taimharulduste kaitseala, Türi voorestiku kaitseala ja Piiumetsa 

sookaitseala. Looduskaitsealustest liikidest võib Järvamaa metsades kohata musta 

toonekurge, kaljukotkast, leida kasvamas pruunikat pesajuurt, kahkjaspunast ja täpilist 

sõrmkäppa ja teisi haruldasi taimeliike. (Järvamaa loodus… 2012). 

Loodusvaatlejatele on huvipakkuv maakonna loodeosas asuv Kõrvemaa piirkond, mis 

on praeguseni kõige vähem inimtegevusest puudutatud maakonna osa. Järvamaa on 

suhteliselt õhukese pinnakattega ja tugevalt karstunud. Suuremad karstialad jäävad 

Järva–Jaani valda (Kagavere – Kuksema), Ambla valda (Lüsingu), Türi valda (Kurla) ja 

Kareda valda. (Ibid: 2012) 

Järvamaa oma arvukate allikate ja soodega on ka suur puhta vee varasalv, kus peitub 

oluline osa Põhja-Eesti veevarudest. Allikaist asuvad tähelepanuväärsemad Endla 

looduskaitsealal. Kümnekonnast suurest allikast koosnev Norra–Oostriku allikate 

piirkond on tähtis mitmeti: Sopa allikas on Eesti sügavaim (4,8 m), Norra mõisa külje 

all asuv allikajärv paiskab tunnis välja kuni 1,3 miljonit liitrit vett (Järvamaa 

loodus…2012). Ka Roosna-Alliku (nagu nimestki võib välja lugeda) on teatud-tuntud 

allikate poolest. Seal asub Eesti suurim allikajärv (2,5 ha), mis on alguseks Pärnu jõele. 

1,4 ha suurusest Prandi allikast saab alguse Prandi jõgi. (Ibid: 2012) 

Piirkonnas on looduskaitsealad, mida läbivad erinevad matkarajad. Neid on Järvamaa 

omavalitsuste ankeetide andmetele tuginedes kokku 15, nendest tähistatud on 9. 

Populaarsematena võib nimetada Kodru raba matkarada, kus matk saab alguse 

Tammsaare väljamäelt A. H. Tammsaare muuseumi juurest ja kulgeb üle endiste 

soostunud rohumaade ning Kodru raba Järva-Madisele. Rabas matkata on võimalik 

huvilistel igal aastaajal ja iga ilmaga, sest raba nägu on igal aastaajal erinev. Teine 

samas piirkonnas pakutav matkarada on 9 km pikkune Simisalu–Matsimäe matkarada. 

Matka jooksul läbitakse erinevaid pinnavorme, kusjuures raskesti läbipääsetavatesse 

kohtadesse on paigaldatud laudtee. (Kõrvemaa... 2012) 

Piirkonna üks suurimaid rabasid on aga Kõrvemaal asuv Kakerdaja raba, kus asub ka 

samanimeline rabajärv. Raba teeb huvitavaks tema kahel erineval kõrgusel paiknev 

laukavöö. Kevadel ja sügisel pakub raba elamusi linnuvaatlejatele, kuna raba laugastikul 

peatub tuhandeid veelinde. Sealgi on matkajate tarvis olemas laudtee. 

http://www.hot.ee/l/loodusmatkale/jalgsi/matsimae.html
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Vastu Harjumaa piiri asuv Epu–Kakerdi raba on tuntud oma arvukate maaliliste 

laugaste ja älvestega. 2400 hektaril laiuv ja kuni 8,5 m paksuse turbakihiga puutumatu 

kõrgraba paikneb maakonna loodenurgas keset suuri metsi. (Järvamaa loodus… 2012) 

Matkamiseks metsamaastikel sobib Tagametsa–Saarjõe matkarada. See on suunatud 

loodushuvilistele, kellele meeldib nautida mitmekesist maastikku, erinevaid 

metsakooslusi ja pärandkultuuriobjekte. 8 km pikkune matkarada on tähistatud mitmete 

kohapealseid objekte tutvustavate infotahvlitega. Rada jääb täies ulatuses Saarjõe 

maastikukaitsealale.(Türile matkama 2012) 

Endla looduskaitsealale on oodatud inimesi, kellel on aega vaikuse jaoks. Tähistatud 

matkarajad annavad külastajatele võimaluse tutvuda erinevate metsakooslustega, 

puisniitude ja soodega, vaadelda linde ja õppida tundma taimi. Kokku on 

looduskaitsealal viis matkarada. Seega saab igaüks valida raja vastavalt oma võimetele. 

(Endla...2012) 

Veeatraktsioone pakuvad piirkonna mitmed jõed ja järved. Üks Eesti pikematest 

jõgedest – Pärnu jõgi – on rahuliku vooluga ja sobib ka algajale kanuutajale. Järvedest 

suurimad on Väinjärv (41 ha) ja Endla (20 ha). Järveäärsed on korrastatud ning pakuvad 

lõõgastust ja sportimisvõimalusi kõigile soovijaile. Piirkonna jõed ja järved pakuvad 

võimalusi ka kalastajatele. Pärnu jõgi on kalanduslikult väga väärtuslik. Jõe ülemjooks 

on enamjaolt ökoloogilistelt tingimustelt ja kalastiku koosseisult suure tootlikkusega 

forellijõgi. 

Üks paremini organiseeritud ressurss Järvamaal on jahiturism. Piirkond on loomarikas, 

esindatud on ilvesed, karud, hundid, metssead ja põdrad. Pakutakse ka metsloomade ja -

lindude jälgimist nende elukeskkonnas kogenud saatja abiga. Jahimeestele korraldatakse 

3-5 päevaseid jahiretki, mis annavad ülevaate Järvamaa metsade loomarikkusest ning 

võimaldavad sisukalt ja aktiivselt oma vaba aega veeta. Kohalik infrastruktuur pakub 

aktiivsematele loodusturismi harrastajatele lisaks matkaradadele kasutada ka tervet 

maakonda läbivaid kergliiklusteid. 

Autori arvates on Järvamaal piisavalt ressursse, mida loodusturismis ära kasutada, kuid 

kõik valdkonnad ei ole veel täit rakendust leidnud. Näiteks jätab soovida piirkonna 
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jõgede kasutamine. Kuigi mitmed maamajutusettevõtted paiknevad jõgede ääres, ei 

pakuta neis lisateenustena kalapüüki. Samas on külastajate huvi selle vastu suur. 

2.2. Uuringute kirjeldused  

Töö käigus viidi läbi kaks uuringut. Neist esimene oli suunatud Järvamaa 

maamajutusettevõtetele ning selle eesmärgiks oli välja selgitada looduskeskkonnal 

põhinevate lisateenuste pakkumine ja saada teavet, kuidas on kasutatud olemasolevast 

looduspärandist tulenevat potentsiaali. Teine uuring oli suunatud loodusturismi 

pakkujaile Järvamaal eesmärgiga uurida, kellele ja milliseid looduspõhiseid teenuseid 

pakutakse. 

Uuringute läbiviimise ajendiks oli asjaolu, et Järvamaa maamajutusettevõtted ja 

turismiettevõtjad ei oma ühtset ülevaadet loodusturismiressursside kasutuse 

hetkeolukorrast ning arenguvõimalustest. Uuringute tulemusena soovib autor välja 

selgitada Järvamaa looduspärandi potentsiaali ning selle kasutuse. 

Uurimistöö käigus viidi läbi kaks kvalitatiivset uuringut kirjaliku intervjuu meetodil. 

Küsitlused, mis toimusid 01.03.–10.04.2012, viidi läbi Järvamaa maamajutusettevõtetes 

ja loodusturismi pakkuvate ettevõtete seas. Küsitlusse ei kaasatud Türi ja Paide 

linnasiseseid majutusettevõtteid, kuna uurimisobjektiks oli maapiirkond. Valimiks on 

kõikne valim. Küsimustikud saadeti kõigile Järvamaa maamajutusettevõtetele ja 

loodusturismi pakkujaile. Valimi moodustamisel lähtuti Järvamaa veebilehel olevatest 

maamajutusettevõtetest ja loodusturismi pakkuvatest organisatsioonidest. 

Diplomitöö raames viidi läbi kirjalikud intervjuud sihtrühmade seas: 

1. Järvamaa maamajutusettevõtjate seas, selgitamaks välja looduspärandil 

tuginevate lisateenuste pakkumise hetkeolukord; 

2. Järvamaal loodusturismi teenuste pakkujate uuring, saamaks teavet milliseid 

teenuseid osutatakse. 

Küsimustik maamajutusettevõtetele koosnes üheteistkümnest küsimusest ja 

loodusturismi pakkujatele koostatud küsimustik sisaldas kolmteist küsimust. 
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Kvalitatiivse intervjuu valiku aluseks olid kõik maamajutusettevõtted ja loodusturismi 

pakkujad piirkonnas. 

Uuringud viidi läbi kirjaliku intervjuu meetodil, kusjuures töö autor leppis eelnevalt 

telefoni teel kokku uuringu läbiviimise põhimõtted. Küsimustikus kasutati avatud 

küsimusi, kuna need andsid vastajaile võimaluse väljendada oma tegelikku arvamust ja 

vastajad said ilmutada oma teadmisi antud teemal. Saadud andmete analüüsiks kasutati 

tekstianalüüsi meetodit, kus uuriti kattuvaid vastuseid ja neist tehti arvuline kokkuvõte. 

Tekstianalüüsis võrdleb ja analüüsib töö autor saadud vastuseid ning annab kirjeldava 

ülevaate, tehes omapoolsed järeldused ja ettepanekud. 

Andmete kogumisel peamiseks puuduseks oli see, et mitmed maamajutusettevõtted ei 

tööta talveperioodil või ei soovitud lihtsalt vastata. Osa Järvamaa turismiettevõtteid ei 

kvalifitseeri end loodusturismi pakkujana, kuigi kodulehel tuuakse välja, et 

korraldatakse matkaüritusi. Mitmel korral tuli vastajatega uuesti ühendust võtta, et 

täpsustada küsimuste vastuseid, selgitades üle, mida täpselt teada sooviti. 

Kokku on maamajutuspakkujaid Järvamaal 14, kuid kahel juhul ei soovitud uuringus 

osaleda ning kahel juhul oli tegemist hooajalise majutusteenuse pakkumisega, mistõttu 

lõplikuks vastanute arvuks kujunes 10 ettevõtet.  

Loodusturismi pakkujate valikul lähtuti ettevõtete looduspõhiste teenuste valikust. Üks 

ettevõtja pakub seiklust õhus ning autor ei kvalifitseerinud seda kui looduspõhist 

teenust, kuna teenuse osutamiseks kasutatakse lennukit. Loodusturismi pakkujate seas 

on Järvamaal tegemist väga väikeste ettevõtetega. Paljud pakkujad tegutsevad 

loodusturismiga lisaks põhitööle hobikorras ning enamikule neist pole loodusturismi 

pakkumine peamine tuluallikas. 

Järvamaa loodusturismi ettevõtted pakuvad suuremas osas ühe või kahe valdkonna 

tooteid, nendest populaarsemateks on loodusvaatlused ehk rabamatkad ja matkad 

veekogudel. Talveperioodil on maakonna suurimaks pakkujaks aktiivsete tegevuste osas 

Valgehobusemäe suusa ja spordikeskus. Eraldi valdkonna moodustavad jahiturismi 

harrastajad.  
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2.3. Majutusettevõtete uuringutulemuste analüüs 

Nagu öeldud, oli Järvamaa maamajutusettevõtetele suunatud küsimustiku (lisa 1) 

eesmärgiks välja selgitada looduskeskkonnast tulenevate lisateenuste pakkumine ning 

olemasoleva potentsiaali kasutamine. Autorile vastas 10 Järvamaa maamajutusettevõtet, 

millest enamik – 8 – pakub lisaks majutusteenusele ka toitlustust. Aktiivset puhkust 

pakub kümnest vastanust seitse. Ülejäänud kolm ei reklaami kodulehel lisateenusena 

aktiivset puhkust või matkade korraldamist, kuid kliendi soovi korral ollakse valmis 

jooksvalt matk organiseerima. Kõik ettevõtted pakuvad telkimisvõimalusi koos 

pesemisvõimaluse või sauna kasutusega. Loodushuvi tõttu majutujate hulka peeti 

väheseks, samas koostöös teiste ettevõtjatega oldi valmis pakkuma loodusturismi 

tooteid koos vajalike vahendite laenutusega. 

Järgnevalt toob autor välja maamajutusettevõtjate arvamused seoses küsimustega 

loodusturismi hetkeolukorrast, pakutavatest toodetest ja koostöö olulisusest. Esimene 

küsimus pidi andma vastuse sellele, millised on kohalike ettevõtjate pakkumised seoses 

telkimise ja puhkekohtadega ning kui suur on loodushuvi tõttu majutuvate külastajate 

hulk ettevõttes. Vastustest selgus, et kõik ettevõtjad pakuvad oma territooriumil 

telkimiskohti ning samuti on enamikes kohtades võimalik parkida haagissuvilaga ning 

selleks on loodud kõik vajalikud lisatingimused. Kaks majutusettevõtet pakuvad 

suuremaid laagriplatse kokkutulekute või laagrite korraldamiseks. Toodi välja, et laste- 

ja skaudilaagrite korraldamine on juba mitmeaastane traditsioon, kus samuti 

lisateenusena pakutakse aktiivseid tegevusi või loodusmatku (taimevaatlus, 

linnuvaatlus, loomajälgede vaatlus, fotojaht). 

Enamik (7) ettevõtjaist väitsid, et loodushuvi tõttu majutujad on üksikud või ei ole 

üldse, põhiliselt tullakse mõne ürituse raames. Ühel korral vastati, et ei oska öelda. See 

võib tuleneda ka sellest, et küsitletav on alles uus pakkuja. Kaks ettevõtet, kelle 

sihtgruppi kuuluvad ainult jahituristid, tõid esile, et nende kliendid on eranditult kõik 

piirkonna looduskeskkonna tõttu majutujad. Toodi veel välja asjaolu, et tavaliselt 

veedavad jahituristid piirkonnas hinnanguliselt 3–5 päeva ning põhihooaeg on nende 

jaoks nn turismi madalhooajal – sügis-talvisel perioodil. 
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Järgnevalt uuriti, milliseid väliseid ressursse loodusturismi seisukohalt piirkonna 

maamajutusettevõtted kasutavad, milliseid tooteid ja teenuseid pakutakse. Kõige enam 

toodi välja metsa- ja rabamatka. Üks ettevõte pakub teistest eristuvat teenust – 

mõttematka rabas. Piirkonna veekogudega seoses oli pakkumiste seas kanuumatk ja 

kalapüük. Kahel korral on nimetatud ratsutamist loodusmaastikul. Paar ettevõtet pakub 

jalgrattamatka, koos omapoolse jalgrataste laenutusega. Talveperioodil on pakutavaid 

tooteid vähe, põhiliselt suusa- ja räätsamatkad rabas.  

Toodi välja, et matkade organiseerimise ja läbiviimise osas tehakse koostööd teiste 

teenusepakkujatega. Kanuu- ja rattamatkade organiseerimisel kasutatakse 

koostööpartnereid, kuna maamajutusettevõtetel ei ole võimalik soetada piisaval hulgal 

varustust. Samuti tellitakse matkajuht või giiditeenus, kuna kohapeal puuduvad vajalike 

oskuste ja teadmistega spetsialistid. Märgiti, et uute toodete pakkumisel lähtutakse 

eelkõige klientide soovidest. 

Mõningal määral kasutatakse olemasolevaid RMK matkaradasid. Kuna Järvamaal on 

mitmeid rabasid, siis on ettevõtjate soov edaspidi pakkuda rohkem rabamatku. Puudust 

tunti korralikust turismikaardist, teeviitadest ja radade märgistusest. Märkimist leidis, et 

mõnedki looduskaunid kohad on raskesti leitavad, ning kohale viivad teelõigud on 

halvas seisukorras. Jahiturismi ettevõtjate sooviks on edaspidi pakkuda rohkem fotojahi 

teenust. 

Järgmise küsimusega sooviti selgitada välja koostöö ulatus teiste turismi- ja 

maamajutusettevõtjatega. Uurides, kui hästi tuntakse teiste ettevõtete pakutavaid 

lisateenuseid, selgus, et enamasti jälgitakse konkurentide tegevusi ning nende poolt 

pakutavaid tooteid ja teenuseid kodulehtedelt. Kuna piirkond ei ole väga suur, siis 

ollakse vähesel määral teadlikud ka teiste ettevõtete poolt pakutavast. 

Kümnest majutusettevõttest viis vastas, et aeg-ajalt vaadatakse üle konkurentide 

kodulehti, sageli saadakse infot reklaamidest maakonna ajalehtedes. Kaks uut 

maamajutusasutust on hästi teadlikud teiste pakutavatest lisateenustest. Küsimus oli ka 

maamajutusettevõtte tegutsemisaja kohta, kus selgus, et pooled maamajutusettevõtted 

on tegutsenud alla viie aasta ja kolm ettevõtet on turul olnud viisteist aastat või rohkem. 

Kaks maamajutusettevõtet on turule alles sisenenud. Autor järeldab, et need ettevõtted, 
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kes on turule alles tulnud, on rohkem huvitatud teiste poolt pakutavatest teenustest, 

kuna uuele pakkujale on oluline oma teenuste väljatöötamisel jälgida juba 

olemasolevaid võimalusi antud piirkonnas. 

Kõik vastanud pidasid väga oluliseks koostööd teiste Järvamaa ettevõtjatega. Avaldati 

arvamust, et koostöö mõjub ettevõttele positiivselt ja aitab mitmekesistada pakutavate 

teenuste osakaalu. Paljudel juhtudel tehakse koostööd toitlustuse- ja transporditeenuste 

pakkujatega, samuti giidide ja matkajuhtidega. 

Mitmel juhul tehakse koostööd kohaliku omavalitsuse, Järvamaa Arenduskeskuse ja 

Lõuna-Järvamaa Koostöökoguga. Seda eelkõige turunduse osas, kuna see hoiab kokku 

kulusid. Märgiti, et väikeettevõtetel on võimalik erinevateks tegevusteks raha taotleda 

projektidest, eriti turundustegevuseks või tegutsemiseks vajalike vahendite soetamiseks. 

Kaks majutusettevõtet, kes asuvad lähestikku, vastasid, et teevad tihedalt omavahel 

koostöö, vajadusel jagatakse ka erinevaid matkatarbeid. Suuremate ürituste 

toitlustamisel kutsutakse appi teise ettevõtte kokk. 

Järgnevalt sooviti teavet, kui oluliseks peetakse koostööd loodusturismi pakkujatega 

Järvamaal. Kõik vastajad pidasid koostööd oluliseks, kuid samas märgiti, et koostöö on 

siiani olnud vähene, kuna huvi loodusturismi vastu piirkonnas on väike. See võib 

tuleneda asjaolust, et piirkonna loodusega tullakse tutvuma, kuid ei kasutata 

majutusettevõtete teenuseid ja päeva lõpuks lahkutakse maakonnast. Kaks 

majutusettevõtet tõid välja, et koostööd tehakse naabervallas tegutsevate loodusturismi 

pakkujatega. Märgiti, et lastelaagrite läbiviimisel kasutatakse loodusturismi pakkujate 

teenuseid, seda matkade läbiviimisel ja erinevatel orienteerumismängudel.  

Veel leidis äramärkimist, et Järvamaal on mitmeid oma eriala spetsialiste, kes viivad 

läbi loodusmatku (taimevaatlus, metsloomavaatlus, fotojaht) hobikorras ega ole end 

registreerinud loodusturismi pakkujaiks. Autor järeldab eelnevast, et koostöö 

vajalikkusest ollakse teadlikud ja mingil määral seda ka tehakse kuid tänapäeval ei ole 

see enam piisav. Rohkem tuleks pöörata tähelepanu teenuste eristumisele. Leida oma 

spetsiifiline pakkumine tulenevalt kohalikust looduspärandist ja teha rohkem koostööd 

piirkonna teiste pakkujatega. 



 26 

Uurides, millisel määral ja kuidas saadakse tagasisidet külastajatelt loodusturismi 

toodete/teenuste sobivuse kohta selgus, et neli ettevõtet küsib suusõnaliselt tagasisidet, 

ülejäänud kuus ei tegele klientidele lisateenuste pakkumisel tagasiside saamisega. Kaks 

küsitlusele vastanut tõid põhjendusena välja, et kui klientidele oli teenus põnev ja 

meeldejääv ning kuna jäädi pakutavaga rahule, siis tullakse ikka tagasi ja soovitatakse 

ka sõpradele. Eelöeldust võib järeldada, et tagasidet ei peeta oluliseks või on 

loodusturismi teenuste pakkumine antud konkreetses piirkonnas nii vähene, et sellele 

suuremat tähelepanu ei pöörata. 

Järgneva küsimusega püüti välja selgitada, milline on loodusturismi hetkeolukord ja 

väärtused Järvamaal, paludes vastajail hinnata, kuidas loodusturismi areng aitaks kaasa 

maamajutusettevõtte külastatavusele. Selgus, et igasugune lisateenus tõstab 

külastatavuse taset. Loodusturismis nähakse kõrget potentsiaali, kuid kliente on vähe. 

Märgiti, et loodusturismi seisukohalt on piirkondlik loodus mitmekesine oma taimede, 

lindude ja loomade poolest, kuid vastava eriala spetsialiste on puudu.  

Puudusena toodi ära asukoht Kesk-Eestis, kuna enamus loodusturiste külastab piirkonda 

ühe päeva jooksul ning ööbima Järvamaale ei jääda, vaid sõidetakse edasi. Märgiti ära, 

et asjakohane info kodulehel, hästi viidastatud teed ning kaardid objektide ja 

matkaradadega oleksid loodusturismi seisukohalt tugevaks tõmbefaktoriks jääda 

piirkonda kauemaks. Erinevad paketid motiveeriks külastajat pikemaks piirkonda 

jääma. 

Järvamaa loodusturismi väärtustena toodi välja puhas ja puutumatu loodus, rabad ja 

allikad. Kaks jahiturismile spetsialiseerunud ettevõtet märkisid, et just see turismi vorm 

toob Järvamaale rohkelt kliente. Kahel korral toodi välja puuliikide rohkuse poolest 

mõisaparke. Ühel korral mainiti meie metsloomi, kuna enamikes Euroopa riikides ei ole 

enam looduses näha vabalt liikumas karu, hunti, ilvest, põtra ja metssigu. Seega on 

metsloomade vaatlus välisturistide jaoks huvipakkuv. 

Hispaanlastega on algatatud ühisprojekt, mis katab loodusgiidide koolitusi, ning 

toetusrahasid ettevõtjatele, aedade ehituseks lammaste kaitseks. Leitakse, et huntide ja 

teiste kiskjate areaal peab samuti säiluma. Toodi välja asjaolu, et toodet tuleks pakkuda 

välja ühtse paketina, see aitaks pakkuda tegevusi kliendile mitmeks päevaks. Tänasel 
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päeval on terviklik pakett kahjuks välja töötatud ainult jahiturismis. See sisaldab kõike, 

alates kliendi Eestisse saabumisest kuni lahkumiseni – transporti, majutust, toitlustust, 

tegevusi. Pakette saab välja töötada ainult koostöös kõigi osapooltega, hetkeseisuga teeb 

igaüks, mida oskab, kuid sageli kannatab selle all pakutava teenuse kvaliteet. 

Paludes hinnata loodusturismi hetkeolukorda Järvamaal selgus, et kõik ettevõtted 

hindasid Järvamaa hetkeolukorda rahuldavaks. Puudusena toodi välja loodusturismile 

orienteeritud spetsialistide vähesust. Väliskülastajates nähakse küll suurt potentsiaali, 

kuid välisturistide teenindamiseks puudub vajalik keeleoskus. Veel märgiti, et 

piirkonnas puuduvad loodusturismi tutvustavad infomaterjalid, matkarajad on halvasti 

märgistatud, osad laudteed on mädanenud ning rabadele ligipääsuteed on halvas seisus. 

Veel märgiti, et vähene loodusturismi turundamine on üheks põhjuseks, miks 

loodusturism piirkonnas ei ole heal tasemel ja populaarne. 

Maamajutusettevõtete uuringutulemustest lähtuvalt järeldab autor, et ettevõtjad ei paku 

looduspärandist tulenevaid teenuseid piisavalt. Majanduslikust seisukohast tuleks aga 

pakutavaid lisateenuseid arendada, et tagada kliendile põhjus ja võimalus pikemat aega 

piirkonnas viibida. Loodusturismis nähakse potentsiaali, kuid puudub motivatsioon, 

samas ollakse avatud uutele ettevõtmistele ja uuendustele. Loodusturismi pakkumine 

võimaldab suurendada maamajutusettevõttel põhitoodete läbimüüki. Teenuste 

arendamisel tuleb ettevõtetel lähtuda piirkonna eripäradest ja paremini rakendada 

looduslike ressursside võimalusi. Oluline on teha koostööd erinevate ettevõtjatega ning 

luua terviklikud tootelahendused. 

2.4. Loodusturismi teenustepakkujate tulemuste analüüs 

Aktiivse puhkuse pakkujaid on Järvamaal üksteist, nendest viit saab kvalifitseerida 

loodusturismi pakkujaks. Valitud said need ettevõtted, kes pakkusid oma kodulehel 

loodusel põhinevat teenust või toodet. Uuring oli suunatud loodusturismi pakkujaile 

Järvamaal eesmärgiga uurida, kellele milliseid teenuseid pakutakse. Küsimustik 

koosnes kolmeteistkümnest avatud küsimusest (lisa 2). Kõik küsitluse saajad ka vastasid 

töö autorile. 

Esimene osa küsimustikust annab ülevaate loodusturismi pakkuvate ettevõtjate poolt 

olemasolevatest võimalustest nende toodete ja teenuste vallas. Loodusturismi teenuste 
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pakkumisega on kaks pakkujat tegelenud kakskümmend aastat, üks kümme aastat ja üks 

ettevõtja on alles alustanud uue pakkujana, tegutsedes esimest aastat. Üks vastaja 

märkis, et on viimased kolm aastat aktiivne teenuse pakkuja, kuid varasema kümne 

aasta vältel on üksikjuhtudel olnud loodusgiid hobikorras. Viiest pakkujast kolm tõid 

välja, et on tegelenud loodusmatkade pakkumisega järjepidevalt, kuid seda algselt 

põhitöö kõrvalt, olles matkajuhiks oma tuttavatele, sõpradele või kohaliku piirkonna 

üritustel (külapäevad, koolilaste matkapäevadel õppe eesmärgil). Aastatega on vastavalt 

nõudlusele edasi arendatud ka oma pakkumisi. 

Püüdes välja tuua, milliseid tooteid Järvamaa loodusturismi ettevõtjad pakuvad, selgus 

et põhilisteks toodeteks on raba- ja metsamatkad. Jahiturismi pakkuja nimetas peale 

tavajahi ka nn vereta ehk fotojahti, kolm pakkujat nimetasid metsa- ja rabamatka ning 

talveperioodil räätsamatka. Üks pakkuja on spetsialiseerunud lisaks metsa- ja 

rabamatkadele ka taimekoolitustele. Üks vastanust esindab suusa- ja puhkekeskust, kus 

peale matkade on võimalused loodud pea kõikideks talvisteks spordiharrastusteks.  

Lisaks metsa- ja jalgrattamatkadele pakutakse talveperioodil suusatamise, uisutamise ja 

mäelaskumise võimalusi. Kohapealt on võimalik laenutada vajaminev varustus. Täiesti 

teistest eristuva lähenemisena pakub üks ettevõtja mõttematka, mis kujutab endast Fred 

Jüssiliku mõtisklust koos matkajatega rabamaastikul, mille tulemina saab inimene 

matkarada läbides teistsuguse kogemuse osaliseks. 

Lisaks toodete pakkumisele sooviti teada saada, milliseid loodusturismi tooteid tänane 

külastaja soovib tarbida. Neljal korral ehk põhilisena toodi välja loodus- ja rabamatku. 

Märgiti ära, et külastajad soovivad traditsioonilisi matkateenuseid: jalgsi, ratta ja 

kanuuga, kuid oodatakse ka juurde samas midagi väga atraktiivset ja huvitavat, näiteks 

jõeületusi või nn metsikus looduses ellujäämiskursusi. Maakonnas tegutseb aktiivselt 

Kaitseliit kellega koostöös oleks võimalik pakkuda eelnimetatud tegevusi. 

Loodusmatkade puhul märgiti eraldi ära linnu- ja taimekoolitusi ning metsloomade 

vaatlust. Endiselt valitseb suur huvi veematkade ja kalapüügi vastu.  

Atraktiivsetena toodi välja Norra allikate piirkonda ning suurenenud on huvi fotojahi 

vastu. Kuna piirkonnas on mitmeid rabasid ning huvitavaid allikate kooslusi, siis on 

autori arvates loomulik, et suurem huvi on raba- või metsamatkade osas. Kasvavaks 
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trendiks on koolilaste õppematkad, mis mitmekesistavad piirkonna loodustundmist läbi 

õues õppe. Suureks eeliseks peetakse piirkonna hõredat asustust ning sellega kaasnevat 

vaikust ja rahu. 

Olles selgitanud välja toodete pakkumise ja nõudluse, oli vaja teada saada, kas ja kuidas 

saadakse tagasisidet külastajatelt loodusturismi toodete/teenuste sobivuse kohta. Kolm 

vastajat viiest väitsid, et tagasisidet saadakse otseselt kas meili teel või suusõnaliselt. 

Üks ettevõte jagab tagasisidelehti, kuna antud ettevõtja on turul alles uustulnuk ning 

oluline on saada esmast tagasisidet teenuste ja toodete osas, kuna selle järgi saab teha 

uusi pakkumisi või kohandada juba olemaolevaid tooteid. 

Üks ettevõtja ei küsi tagasisidet, kuna ei pea seda vajalikuks. Autori arvates ei 

tähtsustata tagasisidet piisavalt, osalt võib põhjuseks olla ettevõtete väike personal. 

Vähese arvu teenindajatega firma jõuab tegelda põhitööga, lisaväärtustega tegelemiseks 

napib aega. Sellega puudub ettevõtjal ülevaade, milliseks hindab klient pakutavat toodet 

ja sellest tulenevalt ei osata teinekord oma tegevust suunata ning kliendi soovidest 

lähtuvalt uusi tooteid pakkuda. 

Järgnevalt oli vaja välja selgitada, kuidas toimub uute teenuste väljatöötamine ja 

turistidele pakkumine. Vastustest selgus, et teenuse arendus toimub lähtuvalt klientide 

soovidest. Märgiti, et kõige olulisemaks peetakse olemasolevaid huvilisi ja nende 

ettepanekuid. Samuti nimetati, et kui ettevõtjal tekib idee ning tundub, et seda piirkonda 

ei ole tutvustatud vajalikul määra, siis töötatakse välja uus pakkumine. 

Osa ettevõtjaid pakuvad oma teenused välja vastavatele sihtrühmadele, arvestades seda, 

kuidas nende vajadused muutuvad. Selleks korraldatakse küsitlusi, kus soovitakse teada 

saada, millised on klientide ootused matkade ja muu osas. Autori arvates tuleks 

suuremat tähelepanu pöörata tagasisidele, sest siis saadakse ülevaade, kas olemasolevad 

tooted rahuldavad nõudlust või on vaja välja töötada mõni uus pakkumine. 

Veel sai uuritud, kuidas toimub uute teenuste ja toodete väljapakkumine. Vastustest 

selgus, et ettevõtete kodulehtede kaudu ja teiste internetiportaalide (puhkaeestis.ee, 

maaturism.ee) vahendusel ning maakonna reklaamvoldikute abil. Oluliseks peeti ka 

suust-suhu turundust, väites, et kui kliendid on saanud positiivse elamuse, räägitakse 
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sellest sõpradele või vahetatakse muljeid internetis (näiteks facebooki keskkond). 

Samas sooviti, et maakonnas võiks välja anda eraldi loodusturismi propageerivat 

infomaterjali. Hea näitena märgiti Lõuna-Eesti piirkonna loodusturismi pakkumisi 

tutvustavat paberkandjal teejuhti loodushuvilisele, kus pakutakse vastavalt huvidele 

kõiki teenuseid ning tooteid grupeeritult. Sellisena sooviksid ka Järvamaa loodusturismi 

pakkujad näha turunduse ja reklaami osa. Autori arvates peaksid ettevõtjad kohalikele 

omavalitsustele ja Järvamaa Arenduskeskusele aktiivsemalt oma seisukohti ja soove 

esitama, et töötada üheskoos välja kogu piirkonna loodusturismi propageeriv 

pakkumine 

Edasi uuriti teenuste pakkumise ja nõudluste osa loodusturismi seisukohalt. Olukorraga 

telkimise ja puhkekohtade pakkumise osas piirkonnas ei olda rahul. Neljal juhul viiest 

toodi välja, et telkimise ja puhkekohtadega on olukord halb. Põhiliste telkimiskohtade 

pakkujatena nimetati maamajutusettevõtteid. Ühel juhul märgiti, et piirkonnas on üks 

korralik telkimiskoht, koos puhta vee, WC ja lõkkekohaga. Suurem osa vastajaist tõid 

välja asjaolu, et telkimiskohti piirkonnas on vähe, peamiselt vaid RMK loodud. 

Matkaonnid on sageli risustatud või lõhutud, ning vajaka jääb turvalisusest. 

Märgiti, et mitmel juhul pakutakse küll telkimiskohta, kuid puudub puhas vesi ja tualeti 

kasutamise võimalus. Üldiselt oli valdav osa puudujääkidest seotud just telkimise 

probleemidega. Autori arvates parandaks olukorda loodusturismi puudutavate kõikide 

pakkumiste kogumik või infovoldik, kus oleks eraldi välja toodud kõik piirkonna 

telkimiskohad. Piirkonna turismipakkujatel tuleks need üle vaadata, luues vajalikud 

tingimused. Läbi on mõtlemata telkimiskohtade koristuse ja turvalisuse probleemid. Nii 

maamajutusettevõtjad kui loodusturismi pakkujad on ühel arvamusel, et antud probleem 

on lahendamata või poolikult teostatud, ehkki on tehtud lõkkeplatsid ja antud 

telkimisvõimalus, kuid puudub tualett ja joogivesi. 

Uuriti infot ka selle kohta, millisel määral praegused pakkumised rahuldavad nõudlust. 

Neli ettevõtjat vastasid, et nõudlus on oluliselt suurem pakkumistest. Üks vastanu 

märkis, et hetkel pakkumised rahuldavad nõudlust, kuna Järvamaal pole loodusturismi 

eriti propageeritud. Ometi oleks oluline, et see suund elujõudu juurde saaks. Üks 

ettevõtja arvas, et Järvamaal on ruumi üheks korralikuks ettevõtteks igasse piirkonda. 
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Praegu on aktiivselt tegutsevad ettevõtted esindatud Põhja- ja Ida-Järvamaal, seega 

Lõuna- ja Lääne-Järvamaal võiks mõni veel tegutseda.  

Seejärel uurisin, millised on need teenused, millega saaks tõsta Järvamaa kui 

turismisihtkoha konkurentsi. Üks uuritav pakkus välja, et kvantiteedi kasvatamisega 

väga palju tegelema ei peaks, kuna looduse taluvusel on omad piirid, samas peaks aga 

tegelema teenuse kvaliteediga. Konkurentsi eelisena nähakse niisiis teenuste kvaliteeti 

ja mitmekesisust, samas aga kirjutati, et teenuse kvaliteet on piirkonnas ebaühtlane. Siin 

aitaks koolituste korraldamine piirkonna turismiettevõtjatele. Märgiti ka, et suuremat 

rõhku tuleb panna igale kliendile individuaalselt, sest oluliseks on muutunud lisaks 

looduses viibimisele ka teadmiste omandamine. 

Juhiti tähelepanu ka sellele, et turismisihtkoha konkurentsi aitavad tõsta kohalikud 

elanikud, väärtustades turismi kui olulist majandusharu ning aidates kaasa selle 

arengule. Lahendustena pakuti matkaradade korralikku tähistamist ning matkaradade 

korda tegemist RMK poolt, kuna enamikku neist korrastati viimati üle kümne aasta 

tagasi. Väga oluliseks hinnati radade kirjeldusi trükistes ja veebilehtedel, et matkaja 

saaks reaalselt raja läbimiseks vajaliku kaardi, samuti peeti vajalikuks anda välja 

piirkonna tervikkaart, millel oleksid tähistatud matkarajad ning telkimis- ja puhkekohad.  

Küsiti uuritavatelt sedagi, milliseks nad hindavad kohaliku omavalitsuse panust, et 

looduses liikumine oleks mugav. Selgus, et midagi on selles suunas tehtud, kuid seda ei 

peetud eriti märkimisväärseks. Vastustest torkas silma, et vähesel määral on parandatud 

küll infrastruktuuri ning tänu erinevatele projektidele on paigaldatud juurde viitasid ja 

infostende, aga piisavaks seda ei peetud. Üks küsitletuist märkis, et kohaliku 

omavalitsuse panus ei ole oluline. See võib tuleneda ka sellest, et vastaja tegeleb 

jahiturismiga ning jahi organiseerijana on ta ümberkaudsete piirkondadega tuttav. 

Antud valdkondki ei nõua kindlaid märgistatud radasid. Samas on töö autor seisukohal, 

et jahiturismis on oluline taristu olemasolu. Märgiti veel, et kohalik omavalitsus arendab 

vastavalt võimalustele ka seda struktuuri, kuid kindlasti ei peeta seda esmatähtsaks. 

Küsimuses, milline on koostöö teiste Järvamaal asuvate ettevõtetega, sealhulgas 

majutus-, toitlustus- ja transpordiettevõtjatega, läksid vastajate arvamused lahku. Kaks 

vastajat pidas koostööd väga oluliseks, kuna üksi on keeruline head teenust/toodet 
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pakkuda. Ühe vastaja jaoks on koostöö oluline, kuid ta väitis, et saab ka üksi hakkama. 

Kaks vastanut ei pea koostööd väga oluliseks, kuna senise turistide arvukuse juures ei 

mängi see rolli. Erinevad arvamused võivad tuleneda sellest, et kõik oleneb konkreetsest 

pakkumisest. Kui ettevõte pakub ainult matkade läbiviimist, siis ei ole lisateenuseid 

vaja, samas need, kel on pakett, teevad meelsasti koostööd teiste ettevõtjatega. 

Saamaks teada Järvamaa perspektiivi loodusturismi osas, tuli selgitada, kuivõrd on 

Järvamaa suutnud ära kasutada oma loodusressurssi turismi arengus. Kõik vastajad olid 

üksmeelele, et praegu on kohaliku looduse potentsiaali kasutatud minimaalselt. Üks 

vastaja märgib, et kasutatud on ehk napilt 10%, sest loodusturismi vastu on vähe huvi 

tuntud või puudub asjakohane reklaam. Vähe on kasutust leidnud Pärnu jõgi, mis on 

rahuliku vooluga ning sobib algajale kanuutajale või kalameestele. Näitena toodi, et 

kanuuga võiks jõe peal sõita, kuid paketina ei ole antud teenust välja pakutud ning 

enamasti soovitakse peale kanuusõidu ka toitlustust, pesemisvõimalusi ja muid 

teenuseid. 

Ühe vastaja arvates on nõudlus praegustest pakkumistest oluliselt suurem. Märgitakse, 

et viimastel aastatel on huvi loodusturismi vastu kasvanud ning vastavalt sellele on ka 

pakkumisi piirkonda lisandunud. Tuuakse ka veel põhjendus, et praegu on rohkem 

rõhutud Järvamaal ajaloo ja kultuuriga seotud paikadele, kuid puudu jääb 

looduspõhistest pakkumistest. Autori arvates on olemas kõik eeldused loodusturismi 

pakkumisteks, kuid puudub reklaam ning selle valdkonnaga seotud pakkujaid võiks 

piirkonnas olla palju enam. 

Uuringust selgus, et Järvamaal leidub piisavalt kasutamata loodusressursse – metsi, 

jõgesid, järvi, allikaid, soid, veekogude kallasalasid. Toodi välja, et rabade külastatavust 

annaks suurendada, rajades korralikud laudteed, paigaldades infotahvlid, kaardistades 

kogu piirkonna matkarajad. Samas märgiti, et loodusressursse ei saa lasta ka üle tarbida, 

vaid see tuleb kindlalt reglementeerida. Veel toodi kasutamata ressursina välja 

talveperioodil pakutavad aktiivsed tegevused, kuna piirkonnas on vaid üks suurem 

pakkuja. Väiksemaid suusaradu ja uisuväljakuid leidub küll mitmeid, kuid neid ei 

reklaamita. 
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Viimasena võis esitada ettepanekuid loodusturismi tarbija ja teenusepakkuja tegevuse 

paremaks organiseerimiseks, et raha jääks piirkonda. Kõige olulisemaks peeti ikkagi 

pakettide väljatöötamist ning koostööd. Positiivse näitena toodi ära jahiturism, kus 

teenusele lisaks pakutakse majutust, toitlustust ning transporti kompaktse tervikuna. 

Märgiti, et ei saa lihtsalt pakkuda mingit loodusmatka välja ja jätta loodusturist seejärel 

omapead, selleks on vaja luua kompleksne teenus. 

Peeti oluliseks ehitada välja tasemel ööbimis- ja toitlustuskohad, kuna praegused 

pakkumised ei rahulda kõiki vajadusi. Vaja on võõrkeeli valdavaid giide, samuti 

spetsiifiliste teadmistega (linde, taimi ja loomi tundvaid) matkajuhte. Üks ettevõtja 

märkis: tuleb jõuda arusaamiseni, et loodus ja kultuur on ühe pärandväärtuse kaks 

haru, mis liiguvad paralleelselt, kohati põimudes, mitte üksteist välistavad. 

Ettepanekud tehti peamiselt kolmes valdkonnas: matakaradade ülevaatus ja 

korrastamine, info kättesaadavus peale eesti keele ka võõrkeeltes ning koostöö 

tõhustamine teiste piirkonna turismiasjalistega. Loodusturismi teenuste paremaks 

organiseerimiseks tehti seoses matkaradadega järgmised ettepanekud: 

 viia läbi matkaradade ülevaatus, selgitada radade seisukorrad ja kaardistada; 

 luua vajalik infrastruktuuri matkaradadeni pääsemiseks; 

 matkarajad korrastada, tähistada ja paigaldada infotahvlid. 

Ettepanekud seoses info olemasolu ja kättesaadavusega: 

 koostada korralikud matkaradade komplekskirjeldused;  

 koostada matkaradade tutvustus trükisena, kaardina ja internetikeskkonnas; 

 info tuleb esitada lisaks eesti keelele ka inglise ja vene keeles. 

Ettepanekud piirkonna turismiasjaliste paremaks koostööks: 

 tihendada koostööd piirkonna ettevõtjate, giidide ja omavalitsuste vahel; 

 pakkuda ettevõtjatele koolitusi;  

 korraldada ümarlaudu, kus kõik saaksid oma mõtted ja ettepanekud välja öelda. 

Uuringute tulemuste põhjal teeb autor järeldused ja ettepanekud järgmises peatükis. 
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3. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

Uuringutest järeldub, et loodusturismi potentsiaal on Järvamaal suur, kuid seda ei ole 

piisavalt ära kasutatud. Maamajutusettevõtted pakuvad looduspärandist tulenevaid 

lisateenuseid vähesel määral, kuna põhirõhk on majutusel, toitlustusel või ürituste 

korraldamisel. Kitsaskohana tuleb rõhutada ettevõtete väiksust, kuna personal koosneb 

enamasti pereliikmetest, samuti vähest nõudlust loodusturismi järele. Probleeme tekitab 

ka professionaalsete giidide nappus ja võõrkeelte oskamatus. 

Veel kritiseeriti matkaradade puudulikku viidastamist ja taristu halba olukorda, samuti 

ühtse võrgustiku ja tiheda koostöö puudumist. Enamus maamajutusettevõtteid pakuvad 

lisateenuseid vähesel määral, puuduvad terviklikud paketid, kus klient saab kõik ühest 

kohast. Positiivseks erandiks on piirkonnas jahiturismi pakkujad, kuna neil on oma 

kindel sihtgrupp ning loodud on terviklik toode. 

Autori arvates on Järvamaa loodusturismiettevõtjad spetsialiseerunud vastavalt nende 

poolt pakutavatele teenustele kaheks:  

 loodushuvilisele turistile on mõeldud näiteks linnuvaatlus, taimevaatlus, 

rabamatk; 

 aktiivse puhkuse turist, kes otsib eeskätt seiklust ja ekstreemseid kogemusi. 

Tulenevalt välja toodud probleemidest esitab töö autor omapoolsed ettepanekud, kuidas 

Järvamaa maamajutusettevõtted lähtudes looduskeskkonnast saaks oma teenuseid 

pakkuda, neid mitmekesistada ja hooajalisust vähendada. Samuti tehakse ettepanekud 

piirkonna turismiarendajale Järvamaa Arenduskeskusele.  

Ettepanekud maamajutusettevõtjaile ja loodusturismi pakkujaile: 
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 läbi koostöö mitmekesistada loodusturismi pakkumisi ja kasutada paremini ära 

olemasolevaid loodusressursse; selleks töötada välja ühised paketid, luues uued 

teenused tulenevalt piirkonna looduskeskkonnast; 

 viia kurssi valdkonnaga seotud kõigi osapoolte ettevõtmistega; 

 ettevõtete kodulehtedele lisada eestikeelsele infole ka võõrkeelne; 

 korraldada ümarlaudu kõigi turismiettevõtjatega koostöös piirkonna valdadega; 

 kaasata kohalikke elanikke teenuste pakkumisse. 

Ettepanekud Järvamaa Arenduskeskusele: 

 tõsta turismiteenuste ja -toodete kvaliteeti ning loodusturismi alast kompetentsi 

(erialased teadmised, turundus/müük, tootearendus, klienditeenindus) läbi 

koolituste; 

 reklaamida internetis, reklaamvoldikutes loodusturismipakkumisi ühiselt 

(Järvamaa vallad, JAK ja Lõuna Järvamaa koostöökogu); 

 piirkondlikel kodulehtedel avaldada reklaami ka võõrkeeltes; 

 anda välja Järvamaa loodusturismi voldik ja kaart, mis sisaldaks matkaradu, 

puhkekohti, radade juurdepääsuteid ja jalgrattateid; 

 koostöös valdade ja RMK-ga viidastada looduslikud atraktsioonid, matkarajad, 

sissesõiduteed ning paigaldada tutvustavad infotahvlid; 

 efektiivsemalt turundada internetis, näiteks eraldi loodusturismi alagrupina; 

 julgustada loodusturismi pakkujaid uuenduslikele ideedele ja põnevatele 

algatustele; 

 informeerida ja harida turiste, et nad kaitseksid, säilitaksid ja austaksid loodust 

paikades, mida nad külastavad; 

 edendada turismi arendamist ja planeerimist „säästliku arengu“ põhimõttel; 

 edendada koostööd avaliku ja erasektori vahel, soodustada teadmiste- ja 

kogemuste vahetust sektorite vahel. 

Autor leiab, et loodusturismi puhul on tegemist spetsiifilise valdkonnaga, ning 

tulenevalt sellest ei ole eesmärgiks massturismi propageerimine, vaid kvaliteetse 

teenuse pakkumine pigem väiksematele gruppidele. 
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Autori arvates, tuleks rajada juurde telkimise ja lõkke tegemise võimalustega 

puhkekohti. Nendeks sobivad piirkonnas asuvad järve- ja jõeäärsed alad, kuhu on 

osaliselt ka loodud puhkealasid. Julgemalt külastajatele välja pakkuda piirkonna 

loodust, huviväärsusi ja vaba aja veetmise võimalusi. See eeldab infovahetuse 

parandamist, reklaami ja turundust, koostööd ajakirjanike ja reisikorraldajatega. Palju 

saab ära teha ka kohalikule omavalitsusüksusele toetudes. Koolituste ja nõustamiste 

osas on abiks Järvamaa Arenduskeskus, korraldades ettevõtjatele koolitusi. 

Autor leiab, et loodusturismi arendamiseks peab kasutama looduslikku omapära, 

säilitades puutumatut loodust. Aktiivsemalt tuleks pakkuda välja teistest eristuvaid 

tooteid, pakette. Näiteks tutvustades meie piirkonna loodust läbi loodusretkede, nagu 

hommikused või õhtused linnulauluretked, liblika- või taimemääramise retked. 

Loodushariduslikud retked aitavad märgata piirkonna loodusväärtusi, parandada 

loodusteadlikkust, see annab võimaluse õpetada inimesi looduses käituma ja loodust 

mõistma. Selliselt edendades loodusharidust, vaba aja tegevust ja matkamist looduses 

arendame ühtlasi keskkonnasõbralikku mõtteviisi.  

Targalt majandades saavad kasu nii kohalikud elanikud, turismiteenuste pakkujad kui ka 

kliendid. Võib väita, et linnastumise kõrval on inimestel kasvanud soov rohkem aega 

veeta looduses, ning sellest lähtuvalt nähakse loodusturismis kasvavat trendi. Suurem 

osa Järvamaal tegutsevatest turismiettevõtjatest on väikeettevõtted ning paljudel neist ei 

ole võimalik luua piisaval hulgal erinevaid teenuseid iseseisvalt, mida saaks 

külastajatele pakkuda tervikliku paketina. Selleks on oluline kõikide osapoolte koostöö 

ja ühine nägemus sektori arenguperspektiividesse. Uuringust selgus, et loodusturismi 

pakkujad suhtuvad sektori tulevikku optimistlikult. 
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KOKKUVÕTE 

Loodusturismi võib pidada kõrge kasvupotentsiaaliga turismisektoriks, kuna nõudlus 

loodusturismiteenuse järele on kasvamas. Loodusturismi mõiste on väga lai ja hõlmab 

endas palju erinevaid vorme, kuid selle põhieesmärk on vaba aja veetmine 

looduskeskkonnas. Diplomitöös on autor andnud ülevaate loodusturismist ning sellega 

seonduvatest turismivormidest ning loodusturismi hetkeolukorrast Järvamaal. 

Probleemina toodi välja, et maamajutusettevõtted ei kasuta terviklikult potentsiaali, 

mida pakub Järvamaa looduskeskkond, lisateenuste arendamiseks. Samuti jääb napiks 

loodusturismi teenuste pakkujate ja maamajutusettevõtete koostöö ja ühisturundus. 

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli välja selgitada looduspärandist tulenevate 

lisateenuste pakkumine Järvamaa maamajutusettevõtetes ja loodusturismi 

teenuspakkujate seas ning teha ettepanekuid loodusressursile tuginevate lisateenuste 

arendamiseks ja populariseerimiseks piirkonnas.  

Diplomitöö raames viidi läbi kirjalikud intervjuud sihtrühmade seas:  

 Järvamaa maamajutusettevõtjate seas, selgitamaks välja looduspärandil 

tuginevate lisateenuste pakkumise hetkeolukord. 

 Järvamaal loodusturismi teenuste pakkujate uuring, selgitamaks välja milliseid 

teenuseid osutatakse.  

Töös on välja toodud Järvamaa loodusturismi pakkujate ning maamajutusettevõtete 

hinnangud piirkonna loodusressurssidele ja nende kasutusele. Küsitluste tulemustest 

selgus kohalike teenustepakkujate arvamus loodusturismi arendamise kohta ning selle 

tuleviku perspektiivid Järvamaal. 

Püstitatud ülesanded said täidetud. Teoreetilistest käsitlustest anti ülevaade kasutades 

internetipõhiseid andmebaase ning Pärnu kolledži raamatukogus olevaid raamatuid, 
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mille abil selgitati teemaga seotud mõisteid. Anti ülevaade Järvamaa 

loodusressurssidest ning viidi läbi kaks uuringut. Uuringutulemusi analüüsiti ning tehti 

järeldused ja ettepanekud. 

Uuringute tulemusena selgus, et Järvamaal on suur loodusturismi potentsiaal, kuid seda 

ei ole piisavalt ära kasutatud. Toodi välja, et ettevõtjad pakuvad looduspärandist 

tulenevaid lisateenuseid vähesel määral, samas nõustuti, et loodusturismi pakkumine 

võimaldab suurendada maamajutusettevõttel põhitoodete läbimüüki. Edaspidise arengu 

eesmärgil oleks vaja luua kompaktne turismiteenus, mis aitaks mitmekesistada 

pakutavaid võimalusi. 

Tõstmaks loodusturismi populaarsust piirkonnas nähakse lahendusena Järvamaa 

loodusturismi aktiivsemat turundamist internetikeskkonnas ja infovoldikutes. Teenuste 

arendamisel tuleks lähtuda piirkonna eripäradest ja paremini rakendada looduslike 

ressursside võimalusi. Oluline on teha koostööd piirkonna ettevõtjate, kohalike valdade 

ja Järvamaa Arenduskeskusega. 

Autori arvates on loodusturism kõrge kasvupotentsiaaliga turismisektor ning nõudlus 

loodusturismiteenuste järgi on kasvamas. Kokkuvõtvalt võib väita, et loodusturismis 

nähakse potentsiaali, kuid ei osata kõiki omi teenuseid-tooteid selle turismivormiga 

seostada. Olenemata piirkonna võimalustest ja ressurssidest on loodusturismi 

pakkumine suhteliselt vähene ja ühekülgne.  
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Lisa 1. Maaturismiettevõtjate uuringu küsimustik 

1. Mitu aastat olete tegutsenud maamajutusettevõttena? 

2. Kuidas on olukord telkimise ja puhkekohtadega Teie ettevõttes? 

3. Kui suur on hinnanguliselt loodushuvi tõttu majutavate külastajate hulk Teie 

ettevõttes?  

4. Milliseid loodusturismi tooteid pakute ja milliseid soovite edaspidi pakkuda? 

5. Kui hästi olete teadlikud teistes maamajutusettevõtetes pakutavatest lisateenustest? 

6. Kui oluline on Teie arvates koostöö teiste Järvamaa majutusettevõtetega? 

7. Kui oluline on Teie arvates koostöö loodusturismi pakkujatega Järvamaal? 

8. Kuidas loodusturismi areng aitaks kaasa Teie ettevõtte külastatavusele? 

9. Kuidas saate tagasisidet külastajatelt loodusturismi toodete/teenuste sobivuse kohta? 

10. Mis on need väärtused mis  meelitavad Teie arvates loodusturisti Järvamaale? 

11. Kuidas hindate loodusturismi hetkeolukorda Järvamaal? 
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Lisa 2. Loodusturismiettevõtjate uuringu küsimustik 

1. Mitu aastat olete loodusturismi teenuste pakkumisega tegelenud? 

2. Mitu erinevat teenust/toodet pakute, palun nimetage. 

3. Kuidas toimub uute teenuste väljatöötamine ja turistidele pakkumine? 

4. Milliseks hindate kohaliku omavalitsuse panust, et looduses liikumine oleks mugav? 

5. Milline on olukord telkimise ja puhkekohtadega? 

6. Milliseid loodusturismi tooteid tänane külastaja soovib tarbida, palun loetlege? 

7. Kuivõrd on Järvamaa suutnud ära kasutada oma loodusressurssi turismi arengus? 

8. Millised on Teie arvates Järvamaal kasutamata loodusressursid? 

9. Millisel määral praegused pakkumised rahuldavad nõudlust? (loodusturismi 

kontekstis) 

10. Kuidas saate tagasisidet külastajatelt loodusturismi toodete/teenuste sobivuse kohta? 

11. Kuivõrd oluliseks peate koostööd teiste Järvamaal asuvate ettevõtetega, sealhulgas 

majutus- toitlustus ja transpordiettevõtjatega? 

12. Milliste teenustega saaks teie arvates tõsta Järvamaa kui turismisihtkoha 

konkurentsi?(loodusturismi kontekstis) 

13. Millised oleksid Teie ettepanekud loodusturismi tarbija ja teenusepakkuja tegevuse 

paremaks organiseerimiseks, et raha jääks piirkonda?  
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SUMMARY 

EFFEKTIVE USE OF NATURAL RESOURCES IN ACCOMODATION BUSINESS 

IN RURAL AREAS OF JÄRVA COUNTY 

Erika Jaanhold 

The world becomes increasingly critical to the environmental quality of the destination 

choice. The environmental quality which besides clean air and water includes social, 

cultural and natural attractions of a place becomes more decisive in tourism destination 

selection. In addition to accommodation frequent visitors look for different activities in 

the destination area which rich natural heritage gives an opportunity for hosting 

providers themselves or in cooperation with natural tourism entrepreneurs provide 

additional services based on the natural heritage. 

The problem is that entrepreneurs providing accommodation in Järva County do not use 

the potential of natural environment for the development of additional services. Also, 

cooperation and joint marketing between nature tourism service providers and 

accommodation business in the countryside is limited. 

The purpose of this study is to identify the additional services based on the natural 

heritage which are provided by nature tourism services and accommodation providers in 

Järvamaa. Another aim is to make proposals for additional services based on natural 

resources to develop and popularize the region. 

Te research involved 15 sample members, 10 of which were accommodation businesses 

and 5 ecotourism providers. The survey was conducted by two qualitative written 

interviews. As a result it appears that there is a great potential for nature tourism in 

Järva County but it has not been sufficiently exploited. It was pointed out that the 

companies provide additional services based on ecotourism slightly. However it was 
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accepted that the provision of nature tourism enables the accommodation business in 

rural regions to increase the sales of main products. 

As a result the more active marketing on the Internet and in leaflets are suggested. The 

development of services should be based on the peculiarities of the region and ways to 

make better use of natural resources. It is important that ecotourism businesses of the 

area cooperatively provide the services and establish integrated product solutions. In 

spite of the capabilities and resources of the region the offer of nature tourism is 

relatively low and one-sided.  

As a summery it can be claimed that nature tourism has potential and as whole the 

future seems optimistic. Author’s opinion is that in the tourism sector nature tourism 

has high growth potential and the demand for nature tourism services is continuously 

growing. 
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