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1. Sissejuhatus
Käesoleva uuringu “Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkide kestliku turismi
ülevaade” on tellinud Pärnu Linnavalitsus ja teostanud ühistööna Aivar Ruukel (OÜ Karuskose)
ning Marika Kose (PhD, Maaülikool) ja Tarmo Pilving (PhD, Maaülikool). Uuring viidi läbi
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
rahastatud projekti "Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht" raames.
Turism on viimastel aastakümnetel muutunud väga oluliseks majandusharuks. Kuigi 2020. aastal
alanud koroonapandeemia on turismivaldkonda olulisel määral mõjutanud, langetades globaalselt
reisijate arvu 72%, oli aastal 2021 näha taastumise märke ja Euroopas kasvas turism aastaga ligi
19% võrreldes pandeemia eelse ajaga (UNWTO, 2022a). Hoolimata ülemaailmsest reiside arvu
langusest on turismivaldkonnas järjest olulisemaks saamas kestliku arengu temaatika ning sellele
on järjest suuremat tähelepanu pööramas nii erinevad turismisihtkohad, -ettevõtjad, -arendajad kui
ka reisijad. Turismi kestlikkuse küsimuse tõstatab ka üleüldine teadlikkuse kasv reisimise suurest
jalajäljest, kus näiteks transport moodustab väga suure osa kasvuhoonegaaside tekkest ja sellest
lähtuvalt kasvab reisija huvi teha turismiteenust tarbides keskkonnasõbralik valik. Varasematest
uuringutest (Gössling, 2002; Hares jt, 2010; Zhang jt, 2015) on teada, et keskkonnaküsimused
mõjutavad olulisel määral nii praegust reisimist, aga eriti oluliselt mõjutavad need reisimist
lähitulevikus. Reisijate nõudlus kestlike turismiteenuste vastu kasvas juba enne COVID-19
pandeemiat. Euroopa turismikomisjoni värskest reisijate uuringust selgub, et pandeemia järgselt
on veelgi kiiremini kasvamas selliste reisijate osakaal, kes võtavad omaks keskkonnasõbralikud
tarbimisvalikuid ning pööravad senisest suuremat tähelepanu oma keskkonnamõjule reisimise ajal
(European Travel Commission, 2022).
Pandeemia on loonud kasvulava uut laadi turismi tekkele, mille alustaladeks on kestliku reisimise
põhimõtted. Lähitulevikus saab järjest olulisemaks, kuidas ettevõtted leiavad tasakaalu
pandeemiast tuleneva majandusliku tulu languse ja keskkonnasõbralike kohustuste vahel (Mamula
Nikolić jt, 2021). Sellest tulenevalt on oluline, et kestliku reisimist käsitlevad teemad oleksid
fookuses nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka turismi katusorganisatsioonide arengu- ja
tegevuskavades kui strateegiates.
Jätkusuutlik ehk säästev või ka kestlik turism ei ole eraldi turismiliik, vaid kõigi turismiliikide,
laiemalt kogu turismisektori parendamine vastavalt säästva arengu põhimõtetele. Kestlikkust
mõistetakse turismisektoris külastusest tulenevate positiivsete mõjude suurendamise ja
negatiivsete mõjude vähendamisena.
Maailma turismiorganisatsioon (UNWTO, 2022b) seab kestlikule turismile kolm peamist
eesmärki:
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1) loodusressursside optimaalne kasutamine, mis aitab säilitada olulisi ökoloogilisi protsesse,
looduspärandit ja bioloogilist mitmekesisust;
2) sihtkoha kogukondade sotsiaalkultuurilise autentsuse austamine, nii materiaalse kui vaimse
kultuuripärandi ja elulaadi säilitamine, ning kultuuridevahelisele mõistmisele ja sallivusele kaasa
aitamine;
3) elujõulise ja pikaajalise majandustegevuse tagamine, mis pakub kõigile sidusrühmadele
õiglaselt jaotatud sotsiaal-majanduslikke hüvesid, sealhulgas stabiilseid töö- ja sissetuleku
võimalusi ning aitab leevendada vaesust.
Käesoleva uuringu eesmärk oli teada saada, kuidas mõistavad, järgivad ning kasutavad kestliku
turismi põhimõtteid oma igapäevategevuses kui ka teenuste ja toodete arendamisel Pärnu linna,
Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkide turismiettevõtjad. Uuring annab sisendi kohaliku
tasandi kestliku turismi strateegia kui ka ettevõtjatele suunatud koolitusplaani koostamisel.
Uuringu käigus hinnati ettevõtjate teadlikkust kestliku turismi põhimõtete ja elementide kohta,
saadi teada millised kestliku turismi indikaatorid on uuritavates piirkondades esiplaanil ning
millised vajaksid veel arendamist, kaardistati kitsaskohad ja väljakutsed, mis pärsivad ja hinnati
võimalusi, mis soodustavad kestliku turismi arendamist. Samuti leiti valdkonnad ja viisid, milles
pakkuda kestliku turismi alaseid koolitusi ja mentorprogrammi ettevõtjatele.
Uuringusse olid kaasatud nii majutus-, toitlustus- kui ka vaba aja ettevõtted Pärnu linnast,
maakonnast kui ka Soomaa ja Matsalu rahvusparkidest. Järgnevates peatükkides antakse ülevaade
uuringus kasutatavast metoodikast, kirjeldatakse tulemusi ning kestliku turismi strateegias ning
koolituskavas sisalduvaid elemente.
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2. Metoodika
Käesolevas uuringus on kasutatud kombineeritud uuringudisaini, milles on ühendatud nii
kvantitatiivne kui kvalitatiivne metoodika. Selline lähenemine võimaldab mõista laiemalt
ettevõtjate arvamusi, hoiakuid ja seisukohti kestliku turismi valdkonnas. Samuti saab läbi selle
hinnata erinevate kestlikku turismi iseloomustavate faktorite tähtsust ja hierarhiat. Kvalitatiivse
metoodika kasutamine võimaldab mõista ettevõtjate kogemust, arvamust, kestlikuse tähendust ja
hoiakut antud temaatikas ning erinevate sektorite rolli kestliku turismi arendamisel.
Andmekogumismeetoditena on kasutatud kvantitatiivset ankeetküsitlust nii suletud kui ka avatud
küsimustega ja kvalitatiivse meetodina poolstruktureeritud intervjuud. Ankeetküsitluses on
küsimused jaotatud erinevate teemade kaupa: (1) ettevõtete üldiseloomustus, (2) kestliku turismi
mõistmine, (3) kestliku turismi indikaatorid ja (4) avaliku, era ning kolmanda sektori roll kestlikus
turismis. Poolstruktureeritud intervjuu kavas jaotusid küsimused järgmistesse teemadesse:
1. avaliku, era ja kolmanda sektori roll kestliku turismi arendamisel;
2. kestliku turismi sõnumid ja väärtused;
3. kommunikatsioon;
4. sisend kestliku turismi strateegiasse;
5. koolitusvajadus ettevõtetes.
Uuringu metoodika on üles ehitatud nii, et esmases andmekorje etapis viidi läbi ankeetküsitlus,
mille tulemused analüüsiti. Peale seda koostati poolstruktureeritud intervjuu kava, et täiendada
ankeetküsitluse tulemusena saadud andmeid ja saada lisateavet aspektide, elemntide ja teemade
kohta, mis ankeetküsitluses ei selgunud või vajasid täpsustamist ning edasi arendamist. Tulemuste
peatükis on nii ankeetküsitlustest kui ka intervjuudest saadud andmed esitatud ühe koondina
vastavalt teemapeatükile, et vältida teksti dubleerimist ja kordusi.
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2.1 Valim
Käesoleva uuringu jaoks koguti andmed ajavahemikul november 2021- veebruar 2022. Peamised
põhimõtted uuringu valimi koostamisel olid, et uuringusse saaks kaasatud võimalikult palju ja
mitmekesiseid turismiettevõtteid nii Pärnu linnast, maakonnast kui ka Soomaa ja Matsalu
rahvusparkidest. Valimi koostamisel võeti arvesse ettevõtja tegutsemise valdkonda, suurust ja
geograafilist paiknemist.
Algselt oli planeeritud uuringu ankeetküsitlusse kaasata 120 Pärnu linna ja maakonna ning Soomaa
ja Matsalu rahvuspargi turismiettevõtet majutuse, toitlustuse ja vaba aja (käsitöö, muuseumid,
erinevad vaba aja tegevused, giidid jne) valdkonnas. Ankeetküsitlusele vastas 105 ettevõtet (Tabel
1). Oluline on siin mainida, et nt Pärnu linnas registreeritud vaba aja ettevõtted pakuvad ka teenust
maakonnas ja vastupidi. Samuti on näiteks Tori vallas paiknevad ettevõtted seotud Soomaa
rahvuspargiga ja Lääneranna valla ettevõtted Matsalu rahvuspargiga. Ettevõtjad, kes Matsalu RP
ja Soomaa RP territooriumil tegutsevad, aga ei ela Pärnu maakonna piirides, said valida oma
paiknemise kohaks vastavalt Soomaa ja Matsalu.
Tabel 1. Kestliku turismi ankeetküsitlusele vastajate jaotus ettevõtte tegevusvaldkonna ja
omavalitsuse järgi.
Vaba aeg
Majutus
Toitlustus
Kokku
Audru osavald
7
2
1
10
Häädemeeste vald
Kihnu vald
Läänemaa (Matsalu)
Lääneranna vald
Põhja-Pärnumaa vald
Pärnu keskuslinn
Saarde vald
Tori vald
Tõstamaa osavald
Viljandimaa (Soomaa)

1
4

KOKKU

35

2
2
5
5
5
4

7
5
4
4
2
11
4
5
3
2

5

49

21

1
3
7
3
1

13
9
5
9
4
23
9
13
8
2
105

Poolstruktureeritud intervjuud viidi läbi kuue majutuse, seitsme vaba aja (giiditeenus, käsitöö,
teemapark jne) ja üheksa toitlustuse valdkonna ettevõtjaga. Intervjuudesse valiti võimalikult
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mitmekülgsed ja erinevatest paikadest pärit ettevõtjad. Toitlustusvaldkonna ettevõtjaid
intervjueeriti rohkem, kompenseerimaks vähest ankeetküsitlusele vastajate hulka.

2.2 Analüüs
Ankeetküsitluse andmed analüüsiti programmis MS EXCEL ning mitmene korrespondentsanalüüs ja korrelatsioonanalüüs viidi läbi programmiga SAS. Kõik intervjuudest saadud andmed
transkribeeriti ja kodeeriti ning koodid jagati teemadesse vastavalt uuringu eesmärgile. Saadud
teemad ühildati ankeetküsitluse andmetega ja esitati tulemuste peatükis ühtsel kujul teemade
kaupa.

3. Tulemused
3.1 Kestliku turismi mõistmine

Üldjoontes on uuringus osalenud ettevõtjad seisukohal, et turism on Eestis taasiseseisvumisaja
jooksul kestlikumaks muutunud. Toodi välja, et arendatud on mitmeid turismivaldkondi, mis
toetavad kestlikku arengut nagu kultuuri-, loodus,- ja päranditurism. Samuti mainiti, et
turismiettevõtete kliendid on muutunud antud valdkonnas järjest teadlikumaks. Seoses sellise
arenguga peavad tänapäeval ettevõtjad olema valmis kiireid muutusi turismiturul tunnetama ja
oma teenused vastavalt muutustele üles ehitama, disainima ja edasi arendama. Mitu vastajat tõid
välja, et ettevõtjate seas on taasiseseisvumise aja jooksul teadlikkus ja professionaalsus kestlikkuse
temaatikas järjest tõusnud. Mainiti veel, et ettevõtjad kasutavad järjest rohkem pakendite jms
taaskasutust ning muid jätkusuutlikke lahendusi oma teenuse pakkumisel. Samas mainisid mitmed
vastajad, et nemad suurt muutust ei näe, sest turistide arv on tänapäeval oluliselt suurem kui
taasiseseisvuse aja alguses ning transpordilahendused on suuresti samad, mis aastakümneid tagasi.
Näiteks toodi välja suur jalajälg isiklike sõiduautode kasutamisel turismiteenuseni jõudmiseks.
Negatiivse poole pealt mainiti ka nn "näilist rohelisust", kus ettevõtted kasutavad nt "rohelisi"
sõnumeid turunduses, kuid tegelikult kestliku turismi põhimõtteid ei järgi.
Euroopa Liidu (EL) rohepöörde osas omasid paljud vastanutest hinnangut, et see toob peamiselt
kaasa hindade ja kulude tõusu turismiettevõtjate jaoks ning oli ka palju neid vastajaid, kes arvasid,
et ei ole rohepöörde teemaga ennast hästi kurssi viinud. Väiksem osa vastanutest näeb rohepööret
positiivse fenomenina, mis peaks aitama senisest paremini kestlikke lahendusi, nii sihtkoha kui ka
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ettevõtte tasandil, ellu viia. Osad vastanutest loodavad saada läbi rohepöörde konkreetset tuge, et
oma ettevõttes kestlikke lahendusi juurutada. Arvati ka, et rohepöörde läbi saab külastaja senisest
teadlikumaks ning leiab tee kestlikemate ettevõtete juurde, luues neile seeläbi konkurentsieelise.
Paljud ankeetküsitlusele vastajad leidsid, et COVID-19 pandeemia ei ole nende suhtumist
kestlikku arengusse mõjutanud. Toodi küll välja, et pandeemia on viinud turismiettevõtetelt
väliskülastajad ja mõnel ettevõttel enamus klientuuri, kuid teistel on välisklientide kadu asendunud
siseturistidega. Mõned vastajad mainisid, et pandeemia tõttu on ringlusesse tulnud palju
ühekordset plastikut jms, mida ei taaskasutata. Mitu vastajat tõid välja, et pandeemia on neil
võimaldanud aja maha võtta, oma tegevusi analüüsida, ümberkorraldada ja senisest rohkem
kestlike turismipõhimõtete peale mõelda.
Ehkki ankeetküsitluse vastuste põhjal ilmnes, et üldiselt turismiettevõtjad kestliku turismi
kontseptsiooni mõistavad (Joonis 1), siis intervjuude käigus selgus, et pigem on sellest
kontseptsioonist arusaamine puudulik. Osa sellest probleemist on seotud tõsiasjaga, et eesti keeles
on paralleelselt kasutuses samatähenduslike mõistetena ka jätkusuutlik areng / turism ja säästev
areng / turism. Turismiettevõtjad aga mõistavad säästvust, jätkusuutlikkust ja kestlikkust oluliselt
erinevate tähendustega. “Kõik räägivad sellest, aga igaüks saab omamoodi aru,“ konstateerib üks
hotellijuht. Näitena saab välja tuua, et kui märgiste kriteeriumid on ettevõtjate jaoks selgemalt
mõistetavad (sihtkoht Pärnu tunnustati 2021 aastal Rohelise Sihtkoha sertifikaadiga), siis
igapäevaelus puudutab kõiki Euroopa roheline kokkulepe ehk rohepööre, mis ei ole ettevõtjatele
nii selgelt mõistetav. Välja saab tuua ka, et rohelise turismi ühisosa kestliku turismiga ja nende
erinevused ei ole turismiettevõtjate poolt sarnaselt ning selgesti arusaadavad.

Joonis 1. Vastajate hinnang oma arusaamiele kestlikkuse kontseptsioonist turismis küsimuse 7 põhjal
(n=105).
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Joonis 2. Vastajate hinnang oma ettevõttes kestliku turismi põhimõtete rakendamisele küsimuse 8 põhjal
(n=105).

Ankeetküsitlusest (Joonis 2) ilmnes, et valdav enamus nii majutuse, toitlustuse kui ka vaba aja
ettevõtetest hindab end oma ettevõttes rakendavat erinevaid kestliku turismi põhimõtteid.
Valdkondlikult eristub toitlustussektor, kus nii arusaamine kestlikkuse kontseptsioonist kui ka
kestliku turismi põhimõtete rakendamine ettevõttes on hinnatud ettevõtjate poolt muust
turismisektorist madalamaks. Intervjuud kinnitasid toitlustusettevõtete väiksemat pühendumist
kestlikkusele. Oluline roll on siin koroonapandeemial, mis on seadnud toitlustusettevõtted suure
surve alla. Olukorda illustreerib üks Pärnu linna toitlustusettevõtja: “Hetkel tegelen ma
ellujäämisega ja kahjuks on praegu kestlike lahenduste arendamine ootereziimil”.
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3.2 Kestliku turismi indikaatorid
Indikaatorite küsimuste vastustest selgus, et kõikide valdkondade (majutus, toitlustus ja vaba aeg)
ettevõtjad pööravad kestlike põhimõtete rakendamisel peamiselt rõhku kohalikkusele,
energiasäästule ning jäätmemajandusele (Joonis 3).
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Joonis 3. Vastajate hinnangud erinevate kestlikkuse põhimõtete rakendamisele oma ettevõttes, küsimuse 9
põhjal.

Ankeetküsitluse vastustest ilmnes, et ettevõtjad on valdavalt seisukohal, et loodus-, ja
kultuuriväärtuste ühildamine turismiga on võimalik ja vajalik (Joonis 4).

Joonis 4. Vastajate hinnang loodusväärtuste säästmise ja kohaliku kultuuripärandi hoidmise ning
turismiettevõtluse ühildatavuse kohta, küsimuste 11 ja 12 põhjal.

Transpordi osas ei pea paljud vastanud ettevõtjad oluliseks, et külastajatel oleks võimalik reisida
nende teenuseid tarbima võimalikult vähe keskkonda koormavaid transpordiviise kasutades või ei
oska nad sellele küsimusele vastata. Põhjus võib olla selles, et ettevõteteni on keeruline
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ühistransporti kasutades jõuda (Joonis 5). Seda mainivad ka intervjueeritavad, kelle hinnangul on
oluline leida piir näiteks kergliiklusteede arendamise ja mitte arendamise vahel. Intervjueeritavad
hindavad olukorda üsna erinevalt: “ega igale poole metsa ei peakski mööda asfaltteed saama;
hetkel on nii, et ega Pärnu linna piirist kuskile näiteks rattaga väga saagi; võibolla tuleks
elektriautode rendile rohkem mõelda; kui klient tahab, siis ta ka meie juurde tuleb”.

Joonis 5. Vastajate hinnang, kas ettevõtteni on võimalik jõuda ühistransporti kasutades, küsimuse 15 põhjal.

Uuringus osalenud ettevõtetest paljud kasutavad kohalikku toorainet (Joonis 6, Joonis 7). Vaba aja
tegevusi pakkuvates ettevõtetes ei ole see kriteerium sama olulisel kohal kui majutus- ja
toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Toitlustusettevõtjad märkisid intervjuudes, et sageli ei
kasvatata piirkonnas vajalikke saadusi või ei ole neid võimalik ametlikult osta. Kui tegemist on
hinnatundliku kliendiga, siis on kõige kuluefektiivsem ja ajasäästlikum ettevõtjal tellida kaup kohale
hulgilaost ja sellest sortimendist, mida sealt pakutakse. Samas toodi näiteid, et eestimaist kaupa saab tellida,
näiteks Liivimaa Lihaveise hulgilaost, samuti Maag AS ja Otepää lihatööstus toovad väikeettevõtjale
värsket eestimaist liha tellimisel kohale ka maapiirkonda. Intervjueeritavad soovitasid, et vähemalt
suvekuudel võiks Pärnu mõni hulgiladu näha vaeva ja võtta sortimenti rohkem eestimaiseid köögivilju ja
muid tooteid, et sellest toorainest suvekülalistele toitu valmistada, sest nemad küsivad kohalikku ja on nõus
selle eest ka kõrgemat hinda maksma.
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Joonis 6. Ettevõtjate hinnang vahetust lähipiirkonnast (100 km) pärineva tooraine osakaalule, küsimuse
16 põhjal.

Joonis 7. Vastajate hinnang Eestist pärit tooraine osakaalule sisseostevata tooraine hulgast, küsimuse 17
põhjal.

Uuringus osalenud ettevõtjad on prügi sorteerimisel keskendunud peamiselt papi, biolaguneva- ja
pakendiprügi sorteerimisele (Joonis 8). Tasub mainida ka, et teadlikkus ühekordsete nõude
kasutamise osas on majutusteenuse osutajate seas poole kõrgem kui toitlustuses. Samas tõid
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ettevõtjad intervjuudes esile, et sageli on jäätmeveo korraldus omavalitsustes selline, et
jäätmevaldajal on keeruline sorteeritud jäätmeid ära anda või pole see maapiirkonnas võimalik
muul viisil, kui kusagile kaugele sõites. Majutus- ja toitlustusettevõttes võib tekkida jäätmeid
sellistes kogustes, et ise liigiti kogudes ei ole võimalik neid lihtsalt ära viia ja ära anda, mistõttu
pannakse kõik kokku sega olmeprügi konteinerisse. Samuti on näiteks suuremates
toitlustusettevõtetes suvekuudel tekkivate biojäätmete kogus 100-200 kg päevas. Kuna
biojäätmeid viiakse ära vaid korra nädalas, biojäätmed aga üle ööpäeva seista ei saa, siis satuvadki
need tavaprügisse kuuel päeval nädalas ning vaid ühel päeval on neid võimalik biojäätmetena ära
anda.
Sorteerin biolagunevaid jäätmeid
Vaba aeg (n=35)
29%
71%
Majutus (n=49)
27%
73%
Toitlustus (n=21) 14%
86%
Sorteerin pakendeid
Vaba aeg (n=35)
31%
69%
Majutus (n=49)
29%
71%
Toitlustus (n=21) 10%
90%
Sorteerin papp/paber
Vaba aeg (n=35) 14%
86%
Majutus (n=49) 10%
90%
Toitlustus (n=21) 5%
95%
Kasutan ühekordseid nõusid
Vaba aeg (n=35)
63%
37%
Majutus (n=49)
84%
16%
Toitlustus (n=21)
52%
48%
Ei Jah
0%
50%
100%

Joonis 8. Vastajate hinnang ettevõttes jäätmete sorteerimisele ja ühekordsete nõude kasutamisele,
küsimuste 18 ja 19 põhjal.
Kestlike turismi tegevustest rakendavad ettevõtted peamiselt toidujäätmete kompostimist ja ka
veesäästu. Samas vett võtavad ringlusesse vaid vähesed ettevõtted (Joonis 9) ning sellisel juhul on
tegemist vihmavee kasutusega kastmiseks ning saunas. Neid meetmeid rakendatakse pigem
maapiirkondade ettevõtetes. Intervjuudest ilmnes, et biojäätmete kompostrid on kallid, ettevõtted
sageli ei saa neid endale hinna tõttu soetada. Samuti oleks vaja nõustamist nende käitlemisel, et
kompostiprotsessid toimima hakkaksid. Soovitakse kohaliku omavalitsuse poolt paremat
korraldamist ja toetust jäätmeveole ja jäätmekäitlusele.
Üldjoontes saab väita, et need ettevõtted, kes tegutsevad loodusaladel on ennast piirkonna kohta
käivate regulatsioonidega kurssi viinud, samas on siin oluline märkida, et paljudele ettevõtetele
see küsimus ei kohaldu (Joonis 10).
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Ringlusse võetud vesi
Vaba aeg
Majutus
Toitlustus
Vee säästmise meetmed
Vaba aeg
Majutus
Toitlustus
Pesuainete ökomärgis
Vaba aeg
Majutus
Toitlustus
Toidujäätmete kompostimine
Vaba aeg
Majutus
Toitlustus

26%
2%
10%

4%

69%
86%

40%
35%
24%

34%

4%
10%

0%

34%

55%
33%
29%
37%

23%

Ei kohaldu mulle

40%
Ei

29%
39%
57%
49%
59%
43%

48%

20%

26%
61%
48%

29%

37%
6%
10%

6%
16%
5%

82%

60%

80%

100%

Jah

Joonis 9. Vastajate hinnang erinevate kestlike turismi tegevuse rakendamisele oma ettevõttes, küsimuste
20-23 põhjal.

Vastustest ilmneb, et majutusettevõtjad toetavad oma tegevusega kohalike maastike säilimist,
elurikkuse kaitset ja viivad läbi loodushoidu toetavaid tegevusi. Teistes turismivaldkondades see
nii väljapaistev ei ole (Joonis 11).

Joonis 10. Vastajate hinnang enda kursisolekule tegutsemiseks vajalikul loodusalal kehtivate piirangute
osas, küsimuse 24 põhjal.
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Joonis 11. Vastajate hinnang kohalike maastike säilimist, elurikkuse kaitset ja loodushoidu toetavate
tegevuste rakendamisele ettevõttes, küsimuse 26 põhjal.

Üldjoontes saab väita, et kõikide valdkondade ettevõtjad on valmis teatud määral oma tegevuste
läbiviimiseks soetama keskkonnasõbralikke ja kohalike ettevõtjate poolt toodetud varustust,
tooteid, teenuseid ja inventari (Joonis 12). Samuti peetakse oluliseks, et ettevõtte koostööpartner
järgiks säästva arengu põhimõtteid (Joonis 13). Kui aga klientidega tegeletakse või viiakse läbi
töötubasid, siis on kestlikkuse põhimõtted mingil määral asjakohased peamiselt vaba aja ettevõtete
seas (Joonis 14).

Joonis 12. Vastajate hinnang vajaliku varustuse keskkonnasõbralikkuse osas, küsimuse 28 põhjal.
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Joonis 13. Vastajate hinnang ettevõttesse sisse ostetavate, allhankijate pakutavate toodete ja teenuste
kohaliku päritolu ja/või keskkonnasõbralikkuse kohta, küsimuse 29 põhjal.

Joonis 14. Vastajate hinnang klientidega tegeledes, nt töötubades asju valmistades, kestlikkuse
põhimõtete järgimisele, küsimuse 30 põhjal.
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Vastajate tegevusvaldkonnad

Energeetika on valdkond, mis kõnetab enamusi küsitletud turismiettevõtjaid. Paljud (eriti majutuse
valdkonna) ettevõtjad on huvitatud taastuvenergia kasutuselevõtust oma ettevõttes, kuid
käesoleval hetkel ei ole nad veel taastuvenergia lahendusi kasutama hakanud (Joonis 15 ja 16).
Intervjuudest selgub, et sellised lahendused võivad ettevõtte jaoks päris kulukad olla ning
pandeemiaajaga kaasas käiv ebakindlus ei soodusta suuri investeeringuid tegema.
Hüdroenergia kasutamine
Vaba aeg (n=35)
Majutus (n=49)
Toitlustus (n=21)
Tuuleenergia kasutamine 0
Vaba aeg (n=35)
Majutus (n=49)
Toitlustus (n=21)
Päikeseenergia kasutamine 0
Vaba aeg (n=35)
Majutus (n=49)
Toitlustus (n=21)

Ei kohaldu mulle
10-25%
Üle 50%

Alla 10% 0%
25-50%

69%

23%

71%
67%

26%

71%

27%

67%
66%
55%
57%

2%
5%

29%

3%
3%

4%4%8%

33%

60%

3%
3%

29%

29%

40%

2%
2%

33%

69%

20%

3%6%

24%

80%

10%

100%

Taastuvenergialiikide kasutamise osakaal

Joonis 15. Vastajate hinnang taastuvenergia liikide osakaalule oma ettevõttes küsimuse 32 põhjal.

Joonis 16. Vastajate tulevikuplaanid taastuvenergia kasutuselevõtuks tulevikus küsimuse 33 põhjal.
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Vastajad on hinnanud, et nende poolt pakutavad teenused ja tegevused on osaliselt kättesaadavad
ning kohandatud erivajadustega klientidele (Joonis 18). Intervjuude käigus ei selgunud ka olulisi
põhjuseid, miks teenuseid ei disainita erivajadustega isikutele, näiteks vaegnägijatele või
vaegkuuljatele. Seadmete kasutusest on peamiselt valgustus ja kütteseadmed suunatud
energiasäästule (Joonis 17).

Joonis 17. Vastajate hinnang ettevõtte seadmete energiasäästule küsimuse 34 põhjal.

Joonis 18. Vastajate hinnang ettevõtte kohandatusele erivajadustega külaliste jaoks küsimuse 35 põhjal.
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3.3 Avaliku, era ja kolmanda sektori roll kestliku turismi
arendamisel
Turismiettevõtjad näevad endal erinevate kestlikkuse meetmete rakendaja rolli ja avalikul sektoril
toetavat rolli. Samas saab tulemuste põhjal järeldada, et paljud ettevõtjad ise kestlikkusele
tähelepanu ei pruugi pöörata. Seega saaks avalik sektor luua raamistiku, reeglid ja normid ja peaks
looma selle rakendamiseks meetmed ning toetusprogrammid. Üldjoontes oodatakse avalikult
sektorilt visiooni, pikaaegset tegevusplaani ja oskusteavet, mida toetavad innovatsioon ja
uuringud. Samuti ootab erasektor konkreetseid ja selgeid toetusmeetmeid kestlikkuse alaste
investeeringute tegemiseks. Vaid üksikud ettevõtted suudavad investeerida keskkonnamõju
vähendavatesse lahendustesse ainult oma vahendite arvelt. Kestlikkuse alane teave võiks tulla
avaliku sektori poolt ja see võiks olla ettevõtjale sümboolse tasu eest. Teave peaks olema lihtsasti
kättesaadav kõigile olenemata ettevõtte iseärasustest.
Kestlikkusega peaksid tegelema kõik asjast huvitatud osapooled (Joonis 19). Intervjueeritavad
leidsid, et siiani on kestlikkuse sõnumeid edastanud pigem ettevõtjad aga nende hinnangul on selle
valdkonna arendamisel roll nii riigil, KOVil kui ka katuseorganisatsioonidel, kellelt oodatakse oma
liikmete harimist. Vastused erinevad küll valdkondade kaupa, kuid ettevõtjate hinnangul on siiani
katusorganisatsioonidest teinud kestlikkuse alal kõige rohkem tööd MTÜ Eesti Maaturism EHE
märgist arendades.
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Joonis 19. Vastajate hinnang erinevate osapoolte rolli olulisusele kestliku turismi toimimise osas küsimuse
39 põhjal ettevõtete valdkondade kaupa.

Küsitlusele vastanud ettevõtjad hindavad riigi senist tegevust kestlikkuse edendamisel üsna
kesiseks (Joonis 20). Välja saab tuua vaid mõningase tegevuse teabe levitamisel, majutusettevõtete
puhul ka toetuste pakkumisel ja vaba aja tegevuste puhul transpordikorralduse ja taristu loomisel.
Oluline on märkida, et erinevate valdkondade vastajatest veerand kuni kolmandik ei oska riigi rolli
osas kestliku turismi toetamisel arvamust avaldada, ja kolmandik kuni pooled vastanutest leiavad,
et riik ei ole neid kuidagi toetanud kestliku turismi edendamisel. Eriti teravalt tuleb toetuse
puudumine esile toitlustusettevõtjate hulgas. Ka intervjuud kinnitasid seda olukorda.
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Taristu korraldus

24%

Transport

52%

19%

Teave

52%

29%

Toetused

24%

Planeeringud

24%

Seadused

14%
19%

10%

24%

67%

10%

52%

14%

52%

19%

52%

10%

10% 10%
10%

19%

0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toitlustusettevõtjate (n=21) hinnang riigipoolsetele meetmetele
Ei oska vastata
On aidanud

Riigipoolsed võimalused kestliku turismi
toetamiseks

10%

38%

29%

Poliitika

10%

Ei ole aidanud
On palju aidanud

Taristu korraldus

18%

Transport

33%

31%

Teave

24%

Toetused

22%

Planeeringud

35%
18%

0%

20%

6%

14%

27%

6%

22%

18%

10%

27%
24%

40%

4%

20%

37%

20%

47%

22%
14%

14%

31%

41%

Poliitika

Ei oska vastata
On aidanud

22%

49%

Seadused

On vähe aidanud

60%

20%

80%

12%
8%

100%

Majutusettevõtjate (n=49) hinnang riigipoolsetele meetmetele
Ei ole aidanud
On vähe aidanud
On palju aidanud
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Taristu korraldus

31%

Transport

31%
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Toetused
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26%

46%
43%
20%

29%

17% 3%
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26%
40%

43%

17%

6%3%
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6%

14%
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37%

34%

17%
9% 3%

14%
20%

14%
9%

0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vaba aja ettevõtjate (n=35) hinnang riigipoolsetele meetmetele
Ei oska vastata
On aidanud

Ei ole aidanud
On palju aidanud

On vähe aidanud

Joonis 20. Vastajate hinnang riigi toele kestliku turismi põhimõtete rakendamisel küsimuse 40 põhjal
ettevõtete valdkondade kaupa.

Kohaliku omavalitsuse tuge kestliku turismi arendamisele tunnevad ettevõtjad rohkem, kui riigi
poolt tulevat initsiatiivi (Joonis 21). Välja saab tuua, et kohaliku omavalitsuse tegevuses
hinnatakse positiivselt jäätmemajandusega tegelemist ja ka teede arendamisega seonduvat. Samas
erinevad vastused mõningal määral ettevõtete tegevusvaldkondade osas ja suuremat tuge tunnevad
majutusettevõtjad. Intervjuude käigus küsimust täpsustades tekkis kohati arusaam, et ettevõtjad
vastasid küsimustele pigem “turismi toetamise ja arendamise” seisukohast kui “kestliku turismi
arendamise” vaatenurgast. Seega vastuste osas ei saa kindlalt väita, kas vastajad on ikkagi silmas
pidanud just kestliku turismi arendamist, mitte turismi arendamist üldiselt.
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Joonis 21. Vastajate hinnang kohaliku omavalitsuse toetuse kohta kestliku arengu põhimõtete
rakendamisel küsimuse 41 põhjal ettevõtlusvaldkondade kaupa.
Kuna erinevatest omavalitsustest oli vastajaid väga erineval hulgal ning mõnest üsna vähe, siis ei olnud
mõistlik omavalitsuste kaupa küsimusi analüüsida, sest valimi väiksus ja ebaühtlikkus võiks anda eksliku
tulemuse. Mitmese korrespondentsanalüüsi (Multiple Correspondence Analyse) abil saab aga hinnata, kas
erinevates küsimustes on erinevatest omavalitsustest pärit vastajad ühel meelel või eristuvad need kuidagi.
Riigi toe osas ei eristu erinevatest omavalitsustest vastajad kuid valdade puhul nähtub, et vastajad hindavad
erinevates valdades toe olemasolu erinevalt (Joonis 22).
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Joonis 22. Vastajate hinnangud riigi ja omavalitsuse toele kestliku turismi arendamisel, küsimuste 40 ja 41
põhjal (Mitmene korrespondentsanalüüs).

Ettevõtjate hinnangul peaks loodav Pärnu turismisihtkoha organisatsioon olema kestliku turismi
kohapealne eestvedaja. Seda küll eeldusel, et kestlikkuse alased kokkulepped sünnivad ühiselt ja
need viiakse ka üheskoos ellu. Selline organisatsioon peaks looma ettevõtjatele platvormi, millel
nemad saaksid tegutseda, et kestlikud lahendused realiseeruksid.
Enamus intervjueeritavaid mainis, et nii riigilt kui ka kohalikelt omavalitsustelt oodatakse ka
ettevõtjatele suunatud motivatsioonipaketti, mis paneks neid kestlikumate valikute suunas rohkem
pingutama. Toodi välja ka, et selline meede või süsteem peaks olema ettevõtja jaoks võimalikult

OÜ Karuskose 2022

24

Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkide kestliku turismi uuringu aruanne 2022

lihtne ja arusaadav. Teise olulise elemendina toodi välja, et ettevõtjad vajaksid ka senisest rohkem
oma tegudele tunnustust. Tunnustamine ei pea alati väljenduma mingi konkreetse auhinna või muu
sellise näol aga võib olla ka lihtsalt ettevõtja külastus uurimaks, kuidas tal läheb. Läbi sellise
tegevuse saaks kestlikkuse teemad paremini ettevõtja jaoks arusaadavaks ja tasuvaks teha ning ka
ihaldusväärseks muuta. Kuna teema on uudne ja tegevused kõigile võib - olla arusaamatud, siis
pakuti intervjueeritavate poolt välja, et piirkonnas võiks algatuseks koondada teema vastu tõsiselt
huvi tundvad ettevõtted ning nendega alustada ettevõtte tegevuse kestlikumaks muutmist.
Motivatsioonina toodi välja näiteks ühiseid õppereise või preemiareise osalenud ettevõtete
töötajatele sarnase teemaga tutvumiseks, kasvatamaks teadlikkust ja “meie” tunnet.
Kestliku turismi põhimõtete juurutamisel sihtkohas peetakse oluliseks, et ettevõtjal oleks
konkreetne isik kelle poole ta saaks pöörduda kestliku turismi puudutavate küsimuste, murede ja
soovidega. Samas ei pea ettevõtjad vajalikuks uue ametikoha loomist vaid kestlike teemade
lisamist vastava töötaja ametiülesannete hulka. Selline töötaja peaks olema võimeline ettevõtjaid
ühendama ning looma ühtekuuluvustunnet.
Väga oluliseks peetakse, et kestliku turismi põhimõtete juurutamisel ei kasutataks projektipõhist
lähenemist vaid jätkusuutlikumaid lahendusi. Ettevõtjate hinnangul peaks selles teemas olema
märksõnaks pidevus ja kestlike teemade pidev fookuses olemine. Ettevõtjate hinnangul on ka neil
kõige lihtsam kestlike tegevuste kasu näha, sest omavad otsekontakti kliendiga. Riiklikul ja ka
sihtkoha tasandil on kestlikke tegevusi märksa keerukam rakendada ning väljapaistvust saavutada.
Intervjueeritavate hinnangul peaksid erinevad turismi katusorganisatsioonid kestliku turismi
teemadega senisest rohkem tegelema. Ka ankeetküsitlusest selgub, et kestlikkuse teemad ei ole
katuseorganisatsioonide puhul eriti fookuses olnud (Joonis 23) või ei ole uuringus osalenud
ettevõtjad seda märganud. Katusorganisatsioonidelt oodatakse oma liikmete harimist, teadlikkuse
tõstmist ja abistamist kestlike turismipõhimõtete rakendamisel. Ettevõtjate hinnangul peaks olema
ka rohkem koostööd nii riikliku turismi juhtimise, kohaliku tasandi kui ka katusorganisatsioonide
tegevuste vahel, et vältida dubleerimist. Erinevate katusorganisatsioonide seast tõuseb esile Eesti
Maaturismi Ühing, mille puhul kõige rohkem vastajaid igast tegevusvaldkonnast omab arusaama,
millega organisatsioon tegeleb, sealhulgas kestliku turismi osas (Joonis 23). Organisatsioonid, mis
on nooremad (Eesti Loodusturismi Ühing) või puudutavad väga kitsast sektorit (Spaaliit, Eesti
Hotellide ja Restoranide Liit ja Eesti Turismifirmade Liit) ei oska enamus vastajaid seisukohta
võtta.
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Joonis 23. Vastajate hinnang katusorganisatsioonide tegevusele kestliku turismi edendamisel küsimuse 42
põhjal.

OÜ Karuskose 2022

26

Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkide kestliku turismi uuringu aruanne 2022

Ankeetküsitlusele vastajad on hinnanud, et riigi tasandil on kestlikkuse teemasid enim kajastatud
Visit Estonia/Puhka Eestis lehel. Samuti on kestlikkuse teemasid kajastanud Pärnu linnavalitsus ja
kõige vähem infot on leitud erialakirjandusest (Joonis 24). Konverentside ja erialakirjanduse
vähest osakaalu kestliku info allikana võib põhjendada selliste konverentside ja kirjanduse
puudumisega või siis küsitluses osalejate madala huviga nende allikate vastu.

Joonis 24. Vastajate hinnang erinevatel tasanditel säästva turismi põhimõtete kajastamisele küsimuse 47
põhjal.
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3.4 Kommunikatsioon kestliku turismi arendamisel
Vaid üksikud turismiettevõtjad ei hinnanud kestliku turismi teemal infovahetust väheseks ja olid
rahul teabe edastusega antud teemas. Enamus vastajatest tõi välja infopuuduse kui takistuse
kestliku turismi arendamisel. Tulemustest selgub, et Eesti turismis tervikuna ei ole kestlikkuse
teemad väga esiplaanil olnud ja selliste sõnumite edastamine on olnud pigem üksikute ettevõtjate
töö. Kommunikatsioonis sihtkoha ja klientide vahel peaks kestlikkus rohkem esiplaanil olema ja
ettevõtjad ootavad nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste panustamist ühtse
kommunikatsiooniplatvormi loomiseks, mis oleks hästi ühendatud nii riigi kui ka kohaliku
omavalitsuse tasandil. Mitmed ettevõtjad mainisid, et kui vaadata struktuuri, kuhu kuuluvad nii
riiklikud, kui ka kohalikud turismiinfo kanalid ja ettevõtja enda infokanalid, siis hetkel ei valitse
nende vahel ühtsust. Info on küll kuskil olemas aga kaob laia infovälja ära ja ei ole nii ettevõtja
kui ka kliendi jaoks kergesti leitav. Kommunikatsiooni osas sihtkoha ja kliendi vahel arvatakse, et
kestlikkuse teemad peavad olema ajas pidevalt kajastatud ja neid ei saa edastada ühekordsete
kampaaniate korras. Kampaaniad saaksid küll kommunikatsiooni toetada aga põhialused, millel
kampaaniad toimuvad, peavad olema selged ja pidevalt fookuses. Ettevõtjate hinnangul võiks
kestlikel turismiteenustel olla ka nii riiklikus kui ka kohalikus turismiveebis oma alamleht.
Kestliku turismi kommunikatsioonis oodatakse kõigilt huvitatud ja kaasatud asjalistelt rohkem
ühtsust ja selgust. Ettevõtjate hinnangul peaks riik omama selget visiooni, millised elemendid on
kestliku turismiarengu puhul esiplaanil ning nende mõistmise tegema ettevõtjatele võimalikult
lihtsaks. Kommunikatsioonis riigi, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtja vahel peaks moodustuma
selge raamistik, milles oleks arusaadavalt esitatud seadusandlikud ja majanduslikud põhimõtted
kestlike lahenduste elluviimisel. Ettevõtjad ootavad, et nii piirangute, kohustuste kehtestamisel kui
ka toetavate meetmete arendamisel oleksid ka nemad protsessi kaasatud nii, et nende ettepanekuid
võetakse arvesse.

Ettevõtjad tõid välja ka asjaolu, et kestliku turismi arendamisel ei peaks tegevused olema sellised,
et ettevõtjatele kehtestatakse norme ja reegleid, “mille osas tuleb pabereid täita ja aru anda, et
kuskil keegi saab linnukese kirja”, vaid tegevus peab olema sisuline, ettevõtja jaoks mõistlik,
arusaadav ja põhjendatud.
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3.5 Kestliku turismi sõnumid ja väärtused
Kestlikku turismi puudutavate väärtuste osas leidsid ettevõtjad, et oma olemuselt on kõik uuringu
all olevad piirkonnad (Pärnu linn, maakond, Soomaa ja Matsalu rahvuspargid) üsna rohelise
kuvandiga. Samas leiti, et Pärnu linnal olev ranna- ja spaakuvand ei ole hästi kestlikkust esile toov
ja seal kõrval peaks veel olema rohkem esiplaanil ka linnast väljas asuvad kohad. Spaasid ja randu
pidasid ettevõtjad küll Pärnu linna tugevuseks, kuid arvati, et see ei saa olla ainukene teema, mis
on pidevalt fookuses. Samas leidsid vastajad, et Pärnu linn oma parkide ja linnas asuva
matkarajaga edastab teatud määral kestlikkuse sõnumit, kuid näiteks uued prügikastid
renoveeritud rannapiirkonnas on küll kenad vaadata, aga ei täida oma funktsiooni, sest
pakendikonteinerid on väikesed, saavad ruttu täis ja prügi on ikka tänaval maas või vales
konteineris. Toodi ka välja, et Pärnu linnal oleks võimalus end kuvada turistile sihtkohana, kus
autot igapäevaselt tarvis ei lähe, kuna linn on väike ja justkui oleks suvel võimalik rattaga, jala
ning taksoga liigelda, kuid toodi välja, et lahendused on olemas vaid kohati ja tervikust jääb puudu.
Oluline on ka märkida, et ettevõtjad enda kommunikatsioonis eriti kestliku turismi puudutavaid
sõnumeid ei kajasta (Joonis 25).

Joonis 25. Ettevõtte hinnang veebilehel, trükistes ja muus turunduskommunikatsioonis keskkonnahoiu ja
kestlikkuse sõnumite kajastamise osas küsimuse nr 48 põhjal.

Avaldati arvamust, et kestlikkuse sõnumid ei peaks ainult turismiga seostuma vaid need peaksid
käsitlema Pärnu linna ja maakonda tervikuna, kattes kõiki majandus- ja eluvaldkondi. Sõnumite
levitamist aitaks edendada ühine infoväli ja nii, et need oleksid samad läbi erinevate tasandite. See
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tähendab, et Visit Estonias olevad kestlikku reisimist iseloomustavad sõnumid oleksid samad ka
piirkondlike turismiorganisatsioonide, katuseorganisatsioonide kui ka kohalike omavalitsuste ja
ka ettevõtjate kodulehtedel. Kestlikku turismi iseloomustavate sõnumite väljatöötamist saaks
juurutada läbi erinevatele turismivaldkondadele suunatud ja kõiki osapooli kaasavate töötubade.
Üldiselt saab väita, et ettevõtjad ootavad rohkem alareklaamitud kohtade ja paikade esiletõstmist,
mis võimaldaks paremat turistide hajutatust, turismist tuleneva tulu ühtlasemalt jaotumist ning
külastaja pikemat sihtkohas viibimist, mille kaudu jääks piirkonda rohkem raha. Selle kaudu võiks
piirkonda meelitada ka teist tüüpi klienti ning see muudaks seeläbi piirkonna rikkalikumaks.
Selliseks arenguks on vajalik kestlikku turismi puudutavate sõnumite väljatöötamine ja
rakendamine.
Mitmed intervjueeritavad tõid välja, et kestliku turismi arendamise kontekstis on oluline leida
mõõdikud, mida kasutada selle valdkonna hindamisel ja kindlasti ei saa mõõdikuteks olla käibening kasuminumbrid ja külastusarvud. Hinnati, et tõeline kestlikkus saab peamiselt
turismiteenustesse liikuda läbi kvaliteedi tõusu. Samas leiti ka, et kestlike väärtuste esindatus
turundussõnumites ei pruugi tuua kohest rahalist kasu, kuid läbi selle saab parandad nii sihtkoha
kui ka ettevõtete mainet ja kuvandit ning ka tõsta ettevõtjate enesehinnangut. Mitmed
intervjueeritavad arvasid, et kestlikkuse sõnumid ei peaks liikuma läbi linna vaid maapiirkondade
ja rahvusparkide kaudu.
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3.6 Kestliku turismi märgised
Ettevõtjate seas ei valitse ühist meelt kestlikku turismi puudutavate märgiste arendamise osas.
Mõned intervjueeritavad toonitasid, et märgised on äärmiselt vajalikud ja need võivad olla kasuks
nii ettevõtte sisemisele arengule, sihtkoha kui ka ettevõtte mainele ning aitavad kliendil
teadlikumaid valikuid teha. Märgiste arendamisesse positiivselt suhtujad mainisid, et Pärnumaa
piirkonnas võiks olla oma kestliku turismi märgis. Intervjuudest ilmnes, et ettevõtjad ootavad
märgise omamisel teatud privileege nagu soodustusi maksude näol ning esikuvamist riigi ja
maakonna turismiportaalides.
Märgiste arendamisesse negatiivselt suhtujad tõid välja, et kuna klient ei tee oma valikuid märgist
omavate ettevõtete järgi, siis ei ole ka nendest suuremat kasu. Nii märgiste pooldajad kui ka
vastased leidsid, et olemasolevate kestliku turismi puudutavate märgiste juurutamisel on palju
projektipõhist hüplikku lähenemist, ebaselgust ning arusaamatust, et milline organisatsioon nende
väljaandmisega ja arendamisega täpsemalt tegeleb. Väiksemad ettevõtted nimetasid märgiste
puuduseks ka ajamahukat taotlemisprotsessi ning kulukust ettevõtja jaoks.
Eriti majutuse ja vaba aja ettevõtjad peavad keskkonnamärgiste kasutamist enda ettevõttes
oluliseks, kuid on ka neid, kelle jaoks see ei ole oluline. Samuti hinnatakse, et ka koostööpartner
võiks kestlikke sõnumeid kanda (Joonis 26).

Joonis 26. Vastajate hinnang keskkonnamärgiste olulisusele ettevõtluses ning koostööpartneri kestlike
arengu põhimõtete järgimise olulisusele küsimuste 49 ja 50 põhjal.

OÜ Karuskose 2022

31

Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkide kestliku turismi uuringu aruanne 2022

Mitu majutusettevõtet nimetas, et nad on end Rohelise Võtme (Green Key) tingimustega viinud
kurssi ja neile meeldiks rakendada erinevaid keskkonnasäästlikkuse meetmeid, aga rahaliselt ei
saa nad käesoleval hetkel seda endale lubada.
Rohelise sihtkoha sertifikaat (Green Destinations), millega Pärnut 2021. aastal tunnustati tuli
turismiettevõtetele üllatusena, nad ei olnud kaasatud taotlemise protsessi ja ei tea ka täna, mida
see lisaks deklaratiivsele rohelusele veel tähendab.
Pärnumaa mõlemad rahvuspargid omavad EUROPARC rahvusvahelist kestliku turismi sertifikaati
Charter 1. Käesoleval talvel osalevad Matsalu piirkonna ja Soomaa piirkonna ettevõtted
Keskkonnaameti poolt korraldatavas kestliku turismi koolitusprogrammis. Pilootgruppi kuuluvate
turismiettevõtetest programmi läbinute tunnustamine EUROPARC rahvusvahelist kestliku turismi
sertifikaadiga Charter 2 leiab aset 2022. aasta kevadel.
Ökoturismi kvaliteedi märgisest EHE (Joonis 27) teatakse vähe. Mitme turismiettevõtja poolt
pakuti välja ideed Pärnu oma märgise osas. See oleks näiteks rohemärgis Pärnu ettevõtetele, aga
ka laiemalt Pärnu eramajadele. Sarnaselt “kauni kodu” märgile võiks seda püüelda ka eramu
omanikud. Skeem arvestaks kõigi keskkonnasäästmise aspektidega: energiatõhusus ja –tarbimine,
veekasutus, haljastus, prügikäitlus jne. Piirkondliku keskkonnamärgise osas on mitmekümne
aastane kogemus Hiiumaal (“Hiiumaa roheline märk”).

Joonis 27. Kestliku turismi märgised: Rohelised sihtkohad, EHE, Roheline võti, EUROPARC
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4. Kestliku turismi arengustrateegia elemendid
Pärnu turismistrateegia aastani 2025 (Visit Pärnu 2021) käsitleb rohepööret ühena viiest
strateegilisest eesmärgist ja tegevussuunast. Kestlikku turismi ei peaks aga käsitlema eraldi ühe
turismiliigina, vaid kõigi turismiliikide, laiemalt kogu turismisektori parendamine vastavalt
säästva arengu põhimõtetele. “Linnas on meil nii palju hotelle ja hotellides nii palju voodeid, igal
juhul on see massiturism, Pärnu on massiturismi sihtkoht. Kas massiturism saab olla kestlik
turism?”, küsib üks intervjueeritav hotellijuht. “Jah saab, see on pidev parendamise protsess”
vastab ta ise, “, iga turismiettevõte, nii väike kui suur saab ome tegevust kestlikumaks muuta.”
Pärnu sihtkoht ei vaja eraldi kestliku turismi strateegiat vaid olemasoleva turismistrateegia
uuendamist ja täiendamist moel, mis enam arvestaks kestlikkuse nõuetega ja lõimiks need
strateegia elementidega ning konkreetsete tegevustega. Sobivaks töövahendiks ja kestlikkuse
raamistikuks sihtkohale on rahvusvaheline kestliku turismi sertifitseerimise süsteem Green
Destinations. Pärnu sihtkoht osales 2020 – 2021 roheliste sihtkohtade pilootprojektis.
Pärnul tuli täita ja kaitsta sajast kriteeriumist koosnev raport, mis kaardistas olukorra kestliku
turismi jaoks olulistes valdkondades ning mille põhjal valmis Green Destinationsi hinnang (Green
Destinations 2021). Pärnu tase rahvusvaheliselt tunnustatud rohelise sihtkohana hinnati 2021.a.
juunis pronksi vääriliseks. Kestliku turismi arendamise näol on tegu järjepideva tööga – et taset
hoida või tõsta, on Pärnu sihtkohal vaja kahe aasta järel, 2023.a. kevadel läbi teha uus
auditeerimine.
Kestlikkus seondub otseselt sihtkoha terviklikuna tajumise, käsitlemise ja juhtimisega. “Pärnu on
laiem kui linn. Tuleb võtta arvesse kõik maakonna (ja ka lähikonna Matsalu ja Soomaa
rahvusparkide) võimalused”. “Konkureerime Eesti teiste piirkondadega, mitte Pärnu sees”, arvab
enam kui veerand sajandit tegutsenud turismiettevõtja. Turismi vaatest on killustatus samuti Pärnu
linna üheks mureks, kus eraldi toimivad tükid: rannapiirkond, jõeäär, südalinn ja jahtklubi piirkond
vajavad ühtseks tervikuks sidumist.
Transpordi osas on uuringus osalejate valdavaks arvamuseks, et autoliiklust kesklinna piirkonnas
tuleks vähendada. Leiti, et uus sild saab sellele kaasa aidata. Katsetused lennutranspordiga on
turismiettevõtete poolt põnevusega oodatud, kuid nagu illustreerib üks ettevõtja, siis “lennujaama
ja Rail Balticu arendamised on Pärnu suunast levitanud mitte just väga kestlikke sõnumeid”.
Intervjueeritavad leidsid ka, et erinevatel turismiarenduse kohtumistel on väga palju rõhku pandud
lennujaamale ja Rail Balticule, kuid muud teemad, kaasa arvatud kestlik turism, on jäänud nende
varju.
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Ettevõtjad leiavad, et nii riik kui ka kohalik omavalitsus peaks neid aitama kestlike lahenduste
elluviimisel. Toodi välja, et siin ei piisa ainult ettevõtjate harimisest vaid kõik turismiasjalised
erinevatel tasanditel peaksid ennast kestliku turismi põhimõtetega kurssi viima. Ettevõtjad tõid ka
välja puudusi riiklikus turismijuhtimises. Näiteks vastas üks vaba aja teenuseid pakkuv ettevõtja,
et: "meil toimub pidev pakendi ilustamine aga sisuga ei tegele väga keegi". Intervjueeritavad tõid
välja, et olukorda saaks muuta kui asjasse puutuvad institutsioonid võtaksid konkreetse vastutuse
kestliku turismi arendamise eest.
Ettevõtjad toovad konkreetse sammuna esile, et kestlikku turismi peaks nii riiklikul kui ka
kohalikul tasandil vedama konkreetne isik, kelle poole nad saaksid oma küsimustega pöörduda.
Sellisel ametikohal töötaja tööülesandeks peaks olema muuta kestlikkus ettevõtja jaoks
majanduslikult tasuvaks pakkudes ettevõtetele nii rahalist tuge kui ka teavet, kuidas kestlikke
lahendusi ellu viia. Vaba aja ettevõtja toob välja praeguse olukorra: "mulle väga meeldib kogu see
kestlikkuse teema, sest see loob minust hea kuvandi ja ma tunnen ennast seda tehes parema
inimesena. Paraku hetkel sellest kõigest veel mingit erilist majanduslikku kasu ei ole ja ma pigem
maksan nende tegevuste eest natukene peale kui, et sealt tulu teenin".
Pärnul oleks palju võita erinevate rahvusvaheliste sündmuste toomisest linna (ja maale). Näiteks
on pakutud ideed loodusteemalisest festivalist, mis toimuks iga-aastase maikuise suursündmusena
üle kogu piirkonna, haaraks looduselamused, -hariduse, -vaatluse, -fotograafia, -filmid ja -matkad.
Toitlustajate hinnangul on keeruline kestlikke põhimõtteid rakendada, sest seadusandluses on
keeruline järge pidada lubatud ja keelatud tegevuste vahel ning nad ei oska iseseisvalt kestlikku
raamistikku oma ettevõttele luua. Siin oodatakse abi Põllumajandus- ja Toiduametilt, kes võiks
iga ettevõttega personaalselt tegeleda ja välja töötada kava, mis aitaks ettevõtjal kestlikuid
lahendusi ellu viia.
Soomaa rahvuspargi ettevõtjad hindavad Keskkonnaameti initsiatiivi, mille raames peavad nad
korra aastas oma tegevustest ametile aru andma. See soodustab kestlike turismipõhimõtete
juurutamist rahvuspargi tasandil. Küll nentisid nad, et kaitsealadel peaks kindlasti vältima
külastajate kuhjumist ühte konkreetsesse kohta ja nende hinnangul peaks senisest rohkem rõhku
panema külastamise hajutamisele ning suunamisele. Hajutatuse printsiibile viitasid ka teiste
valdkondade ettevõtjad. Vaba aja ettevõtja tõi välja, et "Pärnumaal on nii palju põnevaid kohti,
millest rannapuhkusel olija midagi ei tea. Suvist Pärnusse kuhjumist saaks kindlasti leevendada
kui ka teisi piirkondi rohkem esile toodaks. Näiteks Romantiline Rannatee võiks rohkem esiplaanil
olla".
Ettevõtjad toonitasid, et kui kestliku turismi strateegia näeb ette toetuste maksmist ettevõtetele
kestlikumaks muutumisel, siis ei tohiks olla mõõdikud ainult kasvust, külastajate numbritest ja
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teenitavast tulust lähtuvad. Selliste meetmete rakendamise puhul peetakse oluliseks, et kõigil
huvitatutel oleksid toetuste saamiseks võrdsed võimalused.

Tabel 2. Pärnu sihtkoha kestliku turismi tegevuskava ettepanekud perioodiks 2022-2025.
Teema ja tegevus
2022 2023 2024 2025
Green Destination programmi koordineerimine
X
X
X
X
Piirkonna turismiasjalistega pideva kestlikkuse teemalise
X
X
X
X
kommunikatsiooni korraldamine
Kestlikkuse aruandlus, korra aastas poliitikutele, turismisektorile,
X
X
X
X
elanikele, avalikkusele
Piirkonna turismiasjalistega töötubade jm kokkusaamiste
X
X
X
X
korraldamine kestliku turismi puudutavate sõnumite
väljatöötamiseks
Kestlikkuse indikaatorite nagu loodusressursside säästmine,
X
X
X
X
kliimaneutraalsus ja energia säästmine, jäätmed, ringmajandus ja
taaskasutus kinnitamine, teavitamine kõikide seotud osapoolte
seas ja pidev mõõtmine
Pärnumaa kohaliku toidu programmi arendamine

X

X

Pärnu sihtkoha kestliku turismi märgise arendamine

X

X

X

Keskkonnasõbraliku transpordi arendamine
Külastajate kestlikuse alase teadlikkuse uuringud,

X

Kestlikuse uuringud, teadlikkuse kampaaniad, kestlikkuse
saadikud piirkonna elanike seas

X

X

X

X

Ettevõtete sertifitseerimine, Roheline Võti, Europarc Charter 2,
EHE märgis
Ligipääsetavuse projektid

X

X

X

X

X

X

Looduspäev ja Loodusfestival – rahvusvaheline kogu sihtkohta
hõlmav kestlikkuse suursündmus
UNESCO võrgustikes Kihnu ja Soomaa kommunikatsioon ja
turundus
Matsalu rahvuspargi EUROPARC sertifikaadi uuendamine

X

X

X

X

X

X

X

X

Soomaa rahvuspargi EUROPARC sertifikaadi uuendamine
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5. Kestliku turismi koolituskava Pärnumaa
turismiettevõtjatele
Peamiste takistustena, miks käesoleval hetkel ei saa kestlikkuse põhimõtteid ettevõtluses
rakendada, nimetasid ankeetküsitlusele vastanud turismiettevõtjad kõige sagedamini rahapuudust,
mis ei võimalda investeerida, turistide mittesäästlikke tarbimisharjumusi, aga ka ettevõtjate endi
madalat teadlikkust antud valdkonnast. “Tahaks kestlikkuse erinevatest aspektidest rohkem
teada”, avaldavad vastustes soovi mitmed turismiettevõtete juhid.
Pea kõik intervjueeritavad vastasid, et koolitused kestliku turismi valdkonnas on vajalikud, kuid
oluline on, et need ei jääks liiga üldiseks, vaid arvestaks piirkonna ja ka ettevõtjate eripäraga.
Kaardistamisel tulid välja teatud erinevused vaba aja-, majutuse- ja toitlustusettevõtjate
koolitusvajaduse vahel. Samas olid erinevate valdkondade ettevõtjad ühel meelel, et koolitus peaks
olema praktiline ja kaasav ning üles ehitatud nii, et see ei oleks ainult inspiratsiooniseminar vaid,
et ettevõtja saaks sealt praktilise lahenduse või idee, mida enda ettevõttes koheselt juurutama
hakata. Ankeetküsitlusest selgub, et siiani on ettevõtjad ennast ja töötajaid kestliku turismi osas
vähe koolitanud (Joonis 28). See võib tulla sellest, et kestliku turismi alaseid koolitusi ei ole
turismiettevõtjatele just palju tehtud. Samas, ettevõtjatel on valmidus koolitustel osalemiseks.

Joonis 28. Vastajate hinnang enda või ettevõtte töötajate senisele koolitamisele ja koolitusvajadusele
kestliku turismi valdkonnas, küsimuste 43 ja 45 põhjal.

Tähtis faktor, mida kestliku turismi alasel koolitusel tuleb kindlasti arvestada on ettevõtte suurus.
Kui piirkonna suured ettevõtted on paljude töötajatega, siis väiksemad liigituvad pigem mikro-,
pere-, ja hobiettevõteteks, kellel on hoopis teised vajadused kui suurtel. Näiteks toitlustuse
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valdkonnas toimib suure restorani köök rohkete töötajatega hoopis teistmoodi kui pisikese
toitlustusettevõtte oma. Seega tuleks koolituskava välja töötades arvestada valdkonnapõhisusega
ning kindlasti ka ettevõtte suurusega ja ka paiknemisega.
Oluline on koolituskava planeerimisel kindlasti ajaline perspektiiv (Tabel 3). Nimelt soovitakse,
et koolitused oleksid madalhooajal. Toodi välja ka, et koolitus võiks keskenduda ka mõnele
hooajalisele teemale. Näiteks metsaandide korje, hooajalised toidud jne. Enamus
intervjueeritavaid vastas, et koolitus peaks toimuma läbi ettevõtja poolse vaate ning olema
võimalikult mugavalt üles ehitatud ning läbiviimisel võiks kasutada ka osalist veebiõpet.
Ettevõtjad soovivad ennast kindlasti täiendada läbi parimate praktikatega tutvumise. Ettevõtjate
hinnangul tuleks sellisel õppevormi kasutusel kaaluda ka õppereise välisriikidesse, sest kestliku
turismi osas ei pruugi Eestist alati häid näiteid käepärast võtta olla. Seda argumenti kinnitasid
mitmed toitlustusettevõtjad. Majutuse ja vaba aja tegevuste puhul võiks parimaid praktikaid leida
nii Eestist ning ka Pärnumaalt. Sellise õppe puhul pidasid ettevõtjad oluliseks lisaks õppimisele ka
omavahelist sotsialiseerumist, koostöövõrgustiku loomist ning uute kontaktide teket.
Leiti ka, et parimate praktikate kõrval võiks tutvuda ka negatiivsete näidetega, et milline üks
kestlik ettevõte kindlasti olla ei tohiks. Sellise õppevormi kasutamise puhul tuleks samuti arvestada
ettevõtte suuruse ja tegevusalaga.
Parimad praktikad ei pea teisalt alati olema ainult ühe ettevõtte põhised vaid võivad olla ka
sihtkoha põhised. Näiteks mõni turismisihtkoht, kus on kasutusel parimad kestlikku turismi
praktikad, mille kaudu saab luua selged etapid, kuidas erinevates arengujärkudes on kestlike
lahendusteni jõutud. Intervjueeritavad mainisid ka, et kui soovitakse tervet turismisihtkohta
kestlikult arendada, siis ei piisa ainult ettevõtjate koolitamisest vaid ennast täiendada tuleks
kõikidel turismiasjalistel. Eraldi toodi välja ka, et tõelise kestlikkuse saavutamiseks oleks tarvis
harida ka reisijat ehk klienti ning siin loodavad ettevõtjad riigi poolsele initsiatiivile ja abile.
Parimate praktikatega tutvumisel tunneksid ettevõtjad huvi kestlike energialahenduste,
prügimajanduse korrastamise, kestliku renoveerimise, puuetega inimeste ligipääsetavuse ning
selle vastu, kuidas kestlike lahenduste kaudu rohkem kliente leida ja ka paremini klientideni jõuda.
Eriti toonitati, et parimast praktikast lähtuv koolitus peaks aitama äri ja kestlikkuse omavahel
ühendada. Eelnevast tulenevalt saab soovitada, et valdkonnapõhiselt (majutus, toitlustus ja vaba
aeg) korraldatakse ettevõtjatele vähemalt kaks parimate praktikatega tutvumise õppekäiku aastas.
Esimene õppekäik võiks toimuda Eestis ja teine välismaal. Õppekäikudel peaks tutvustama, kuidas
planeerida ettevõttes kestlikke lahendusi nii, et need oleksid majanduslikult tasuvad, võimaldaks
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läheneda uutele klientidele ja tõstaksid teenuse kvaliteeti. Õppekäikudesse võiks olla kaasatud viie
aasta jooksul 100 piirkonna ettevõtet, kes osaleksid ka mentorprogrammis.
Uuringu koostajate poolt on ettepanek aastatel 2022-2025 läbi viia järgmised õppereisid
(õppereisid oleksid ühised nii majutuse, toitlustuse kui ka vaba aja ettevõtete jaoks):
1. Kevad 2022. Ettepanek õppereisiks Lõuna-Eestisse tutvumaks sealsete kestliku turismi
parimate praktikatega.
2. Sügis 2022. Ettepanek välisõppereisiks Rootsi tutvumaks parimate praktikatega ökotorismi
märgist Natures Best (https://naturesbestsweden.com/en/home/) kandvate ettevõtete juurde.
3. Kevad 2023. Ettepanek välisõppereisiks Rumeeniasse tutvumaks Village Life kestliku
kogukonnaturismi (http://villagelife.ro/) ja Bison Hillock (https://bisonhillock.ro/) piirkondliku
ökoturismi kontseptsiooniga.
4. Sügis 2023. Ettepanek õppereisiks Lahemaa rahvusparki.
5. Kevad 2024. Ettepanek välisõppereisiks Šotimaale tutvumaks Wilderness Scotland
(https://www.wildernessscotland.com/sustainability/) kestliku turismi kontseptsiooniga.
6. Sügis 2024. Ettepanek õppereisiks Saaremaale ja Hiiumaale.
7. Kevad 2025. Ettepanek välisõppereisiks Põhja-Soome tutvumaks Sustainable Travel Finland
(https://new.visitfinland.com/en/practical-tips/sustainability/) ettevõtmistega.
8. Sügis 2025. Ettepanek õppersisiks Pärnumaal.
Teine õppevorm, mida ettevõtjad sooviksid kasutada oma ettevõttes kestliku turismi arendamisel,
oleks vabalt kättesaadavad, valdkonnapõhised õppematerjalid, mida saaks kasutada ajast ja kohast
sõltumata. Sellised õppematerjalid võiksid paikneda näiteks Pärnu piirkonna
turismiorganisatsiooni kodulehel ja neid kasutades saaks ettevõtja ise endale kestlikkuse alase
tegevusplaani luua. Selliset õppematerjalide loomine peaks toimuma koostöös Eesti ülikoolides
töötavate valdkonna ekspertide ja ka praktikutega.
Valdkonnapõhiselt tuleks kestlike lahenduste juurutamisel kasutada ettevõtetes ka mentori abi. Pea
kõik intervjueeritavad toonitasid, et mentor peaks kindlasti olema oma tegevusvaldkonda
peensusteni tundev praktik, kellel on ka kestlikkuse edendamisel olulisi saavutusi ette näidata. Kui
vaba aja ja majutuse ettevõtjad vastasid, et mentor võiks olla ka Eestist, siis toitlustuse valdkonna
esindajate hinnangul tuleks neile sobivate mentorite leidmisel vaadata pigem Eestist välja.
Mentorkoolituse pakkumisel tuleks kindlasti arvestada ettevõtte vanust ja tegutsemise aega, sest
sellest sõltub mentorluse olemus. Osa ettevõtjaid mainis ka, et mentorlus võiks paremini sobida
alustavale ettevõtjale. Siin tuleb arvestada, et oli ka neid vastajaid, kes mitte mingil juhul ei laseks
kedagi võõrast oma ettevõtte detailsete tegevusprotsesside juurde. Mentor peaks tegelema
ettevõtte nõustamisega vähemalt ühe hooaja. Töö käigus peaks mentor hindama ettevõtte
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hetkeseisundit, andma soovitusi, kuidas ettevõtte eripära arvestades kestlike lahendusi planeerida
ja aitama neid ka ellu viia. Eraldi soovitati sellistel puhkudel MTÜ Eesti Disainikeskuse
Ringdisaini lähenemist, mis on kompetentne kestlike lahenduste ja koolituste pakkumisel.
Aastatel 2022-2025 tuleks mentorprogrammi kaasata vähemalt 100 Pärnu, Matsalu ja Soomaa
piirkondade turismiettevõtet (majutus, toitlustus, vaba aeg). Üks mentor peaks tegelema läbi aasta
viie ettevõttega. Mentorid peaksid tulema nii eestist kui ka välismaalt. Ideaaljuhul võiksid
välismentorid olla seotud õppekäikudel külastatavate kohtade edendamisega. Mentoriõpe peaks
järgima kindlat plaani, mille elemendid oleksid:
1. Tutvumine ettevõttega ja kestlikuse alaste kitsaskohtade kaardistamine.
2. Parendusvõimaluste paketi koostamine koos finantsplaaniga.
3. Parendusvõimaluste teostamise planeerimine koostöös ettevõtte omanike ja tegevmeeskonnaga.
4. Parendusvõimaluste etapiviisiline elluviimine.
5. Ettevõttele edasise individuaalse tegevusplaani koostamine.
Üleüldise rohelise mõtteviisi ja teadlikkuse propageerimist saaks ellu viia läbi looduse päeva,
milles sisalduksid ka seminari vormis turismi kajastavad teemad. Sellisele üritusele saaks peale
ettevõtjate kaasata ka kohaliku elanikkonna. Edaspidi saaks looduse päeva kasvatada
mitmepäevaseks loodusfestivaliks.
Tabel 3. Pärnu sihtkoha kestliku turismi ettevõtjate koolituskava ettepanekud perioodiks 20222025.
Teema ja tegevus
2022
2023 2024 2025
Eduka keskkonnateadliku turismimajanduse ja rohelise
X
X
X
X
mõtteviisi seminarid turismiettevõtjatele ja kohalikule
elanikkonnale läbi loodusele suunatud päeva ja festivali
Ringmajanduse koolitusprogramm
X
X
EHE märgise koolitused
X
X
EUROPARC Charter 2 sertifitseerimise koolitusprogrammid
X
X
X
Matsalu ja Soomaa piirkonna turismiettevõtetele
Green Key koolitused
X
X
Mentorprogramm majutuse, toitlustuse ja vaba aja ettevõtetele
X
X
X
X
Õppereisid Eestis majutuse, toitlustuse ja vaba aja ettevõtetele
X
X
X
X
Õppereisid välismaal majutuse, toitlustuse ja vaba aja
X
X
X
X
ettevõtetele
Avalikult kättesaadava iseseisvat õpet võimaldava
X
X
X
veebiõppeprogrammi loomine ja pidev uuendamine
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6. Kokkuvõte
Uuringu tulemustest selgub, et kestliku turismi arendamine Pärnu turismipiirkonnas on veel üsna
varajases etapis. Uuringus osalenud ettevõtetest suur osa on huvitatud kestlikkuse põhimõtete
rakendamisest oma turismiettevõttes, kuid käesoleval hetkel on see piiratud ning muutunud
teisejärguliseks, peamiselt keerulise sotsiaalmajandusliku olukorra (hindade tõus ja
koroonaviiruse pandeemia) tõttu. Samas saab väita, et nii majutuse, toitlustuse kui ka vaba aja
tegevusi pakkuvate ettevõtete seas on neid, kes kestlikke põhimõtteid oma igapäevategevustes
rakendavad ja on ka selle valdkonna eestvedajad.
Ettevõtjate hinnangul peaks tõelise kestlikkuse saavutamiseks kandma kogu turism nii sihtkohas
kui ka Eestis ning ka muude valdkondade toetavad tegevused kestlikke väärtusi ja põhimõtteid.
Selline sünergia saab tekkida vaid juhul kui kõik osapooled (riik, kohalikud omavalitsused, turismi
katusorganisatsioonid, ettevõtjad ja kohalik kogukond) sellesse ühiselt panustavad.
Riigilt ootavad ettevõtjad panust seadusandliku ja majandusliku raamistiku loomisel, milles
kestlikud tegevused oleksid mõistlike kuludega lihtsasti teostatavad. Kohalik omavalitsus peaks
kandma piirkondliku sihtkoha tasandil kestliku turismi edendaja rolli ja aitama ettevõtjaid
igapäevaselt kestlike lahenduste elluviimisel. Turismi katusorganisatsioonidelt soovitakse oma
liikmete hulgas kestlike väärtuste juurutamist. Oluliseks peetakse ka, et kestlike lahendustega
tegelemine oleks ettevõttele hea kuvandi kõrval ka majanduslikult tasuv. Kohalikul tasandil
soovitakse, et kestlikust turismist tulenev tulu ei jaotuks mitte ainult paari ettevõtja vahel vaid, et
sellest oleks kasu tervele piir- ja kogukonnale.
Hetkel on kestliku turismi eestvedajateks üksikud isikud ja ettevõtted. Nii riiklikul kui ka kohalikul
tasandil peetakse oluliseks, et väärtused, mida kantakse ja sõnumid, mida edastatakse laiemale
avalikkusele, oleksid üheselt mõistetavad. Kommunikatsioonivahendid nagu riikliku ja kohaliku
tasandi turismiportaalid ning erialakirjandus peaksid olema loogiliselt üksteisega seotud ja
edastama ühtset sisu.
Kestliku turismi põhimõtete järgi on oluline, et kogu sihtkoht kannaks kestlikke väärtusi, kuid
ettevõtjate hinnangul on kestlikkust hetkel rohkem viljelenud rahvusparkide ja maapiirkondade
ettevõtted. Pärnu linna tugevuseks on kindlasti spaad ja rand aga selle kõrval peaks olema senisest
rohkem esindatud ka kõrvalisemad kandid ja väiksemad ettevõtted ning ka uued teemad
turunduses, mis kannaksid kestlikke väärtuseid ja edastasid valdkonda puudutavaid sõnumeid.
Kestliku turismi arendamisel sihtkoha põhiselt tuleks keskenduda läbi strateegia ühtsete
põhimõtete juurutamisele, mis aitaksid kajastada kestlikke sõnumeid nii sise- kui ka
väliskommunikatsioonis, tõstaksid kohalikul tasandil pakutavate teenusete kvaliteeti, looks
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konkreetsed võrdsetel alustel olevad toetusmeetmed, mille läbi saaks muuta kestliku turismi
arendamise ettevõtja jaoks tasuvaks.
Strateegia rakendamise ühe osana saab ettevõtjatele pakkuda parimate praktikate näitel õppereise
ja personaalse mentori abi. Samuti on võimalik korraldada looduseteemaline päev erinevate
üritustega, millest võiks viie aasta jooksul kasvada välja rahvusvahelist tähtsust omav
loodusteemadele suunatud festival.
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8. Lisad
Lisa 1 Ankeetküsitluse küsimused
Üldküsimused
1) Minu ettevõte tegutseb aastast.
2) Minu ettevõte asukoht on.
3) Minu ettevõttes on töötajaid kõrghooajal, madalhooajal.
4) Ettevõtte tegevusala on (käesoleva küsitluse raames vastan kui majutus-, toitlustus-, või vaba
aja ettevõtja).
5) Minu ettevõtte voodikohtade arv on (kui küsimus teile ei kohaldu, siis võib selle vahele jätta).
6) Voodikoha keskmine hind minu ettevõttes on.
Kestliku arengu mõistmine
7) Kuidas sa hindad oma arusaamist kestlikkuse kontseptsioonist turismis?
8) Kas teie ettevõttes rakendatakse kestliku turismi põhimõtteid?
9) Mil määral rakendate järgmisi põhimõtteid?
a. Vee säästmine ettevõttes.
b. Jäätmekäitlus ettevõttes.
c. Energia säästmine ettevõttes.
d. Kohaliku ja/või mahetoidu eelistamine.
e. Kohalike teenuste, ostude, hangete eelistamine.
f. Töötajate kaasamine kestlikkuse teemadesse.
g. Klientide informeerimine kestlikkuse teemadest.
10) Millised on takistused teie ettevõttes kestliku turismi põhimõtete rakendamisel?
11) Kas nõustute, et loodusväärtuste (nt elupaigad, maastikud, loodusobjektid) säästmine ja
turismiettevõtlus on ühildatavad?
12) Kas nõustute, et kohaliku kultuuripärandi hoid (nt toit, keel, rõivad, elulaad jne) ja
turismiettevõtlus on ühildatavad?
13) Kas ja kuidas on COVID-19 pandeemia teie suhtumist kestlikku arengusse mõjutanud?
Kestliku turismi indikaatorid
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14) Kas teile on oluline, et kliendid jõuaksid teie juurde võimalikult vähe keskkonda koormavaid
transpordiviise kasutades?
15) Kas Teie ettevõtteni on võimalik jõuda ühistransporti kasutades?
16) Kui suur osa Teie ettevõtte poolt sisse ostetavast toorainest pärineb vahetust lähipiirkonnast
(100 km)?
17) Kui suur osa Teie ettevõtte poolt sisse ostetavast toorainest pärineb Eestist?
18) Kas kasutate ühekordselt kasutatavaid topse, taldrikuid ja söögiriistu?
19) Kas teie ettevõte sorteerib jäätmeid?
20) Kas teie ettevõte kompostib toidujäätmeid?
21) Kas teie ettevõttes kasutatavad pesu- ja puhastusvahendid kannavad ökomärgist?
22) Kas teie ettevõte rakendab vee säästmise meetmeid?
23) Kas teie ettevõttes kasutatakse ringlusse võetud vett?
24) Kui pakute ise või allhankijaid kaasates üritusi ja lisategevusi looduses, siis kas te olete
kursis kõigi ala kohta käivate regulatsioonidega ?
25) Kui vastasite “jah” siis palun selgitage, kuidas teie ettevõte tagab looduses korraldatavatel
üritustel võimalikult väikese jalajälje keskkonnale?
26) Kas teie ettevõte toetab mingil moel kohalike maastike säilimist, elurikkuse kaitset ja
loodushoidu?
27) Kui vastasite “jah”, palun kirjeldage millisel moel?
28) Kas arvestate oma teenuste pakkumiseks vajaliku varustuse soetamisel toodete
keskkonnasõbralikkust ?
29) Kui suure osa ligikaudu moodustavad teie ettevõttesse sisse ostetavast, allhankijate
pakutavast kohalikud ja/või keskkonnasõbralikud tooted ja teenused?
30) Kui Te tegelete oma klientidega näiteks töötubades asju valmistades, kas järgite ka selles
kestlikkuse põhimõtteid?
31) Kui vastasite eelmisele küsimusele jah, siis palun kirjeldage kuidas te seda teete?
32) Kui suure osa ligikaudu moodustab teie ettevõtte kasutatavast energiast taastuvenergia?
a. Päikeseenergia
b. Tuuleenergia
c. Hüdroenergia
33) Kas soovid lähitulevikus hakata kasutama taastuvenergiat?
34) Kas teie ettevõte on kasutusele võtnud madala energiavajadusega:
a. Kütteseadmed
b. Valgustus
c. Muud seadmed
35) Kas teie teenused on kohandatud ka erivajadustega (füüsiline-, vaimne, kuulmis- või
nägemispuue jt.) klientide ligipääsetavust silmas pidades?
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36) Kuidas on turism Teie arvates muutunud Eesti taasiseseisvumise aja jooksul kestlikumaks?
37) Kuidas võiks Teie hinnangul mõjutada Euroopa Liidu rohepööre turismi?
38) Kuidas võiks Teie hinnangul mõjutada Euroopa Liidu rohepööre Teie ettevõtet?
39) Kui oluline on Teie arvates erinevate osapoolte roll, et turism Eestis toimiks kestliku arengu
põhimõtete järgi?
a. Riik
b. Kohalik omavalitsus
c. Ettevõtted
d. Turismi katusorganisatsioonid
e. Turistid
f. Kohalikud elanikud
40) Kas riik on aidanud teil kestliku arengu põhimõtteid rakendada?
a. Poliitikad
b. Seadused
c. Planeeringud
d. Toetused
e. Teave
f. Transpordi korraldus
g. Taristu korraldus (elekter, side)
41) Kas kohalik omavalitsus on aidanud teil säästva arengu põhimõtteid rakendada?
a. Jäätmeveo korraldus
b. Jäätmejaamad
c. Jäätmete sorteerimise ja äraandmise võimalused
d. Teed
e. Internet ja side
f. Joogivesi
g. Reovesi
42) Millisel määral Teie arvates turismi katusorganisatsioonid edendavad kestliku turismi
rakendamist?
a.Turismifirmade Liit
b. Spaaliit
c. Eesti Maaturism
d. Eesti Loodusturismi Ühing
e. Hotellide ja restoranide Liit
f. Pärnu Lahe Partnerluskogu
g. Rohelise Jõemaa Koostöökogu
43) Kas olete end ja/või enda kolleege kestliku turismi teemadel koolitanud?
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44) Kui jah siis kirjeldage palun, millistel koolitustel olete osalenud?
45) Kas tunnete, et vajate oma ettevõttes kestliku turismi alaseid koolitusi?
46) Millist säästva turismi teemade osas te koolitust vajate?
47) Kuidas Te hindate erinevatel tasanditel säästva turismi temaatika kajastamist?
Riiklik poliitika
Erialakirjanduses
a. Visit Estonia
b. Konverentsid
c. Suust suhu info
d. Pärnu linnavalitsus
48) Kas kasutate ettevõtte veebilehel, trükistes ja muus turunduskommunikatsioonis
keskkonnahoiu ja kestlikkuse sõnumeid?
49) Kui tähtsaks peate, et turismiettevõttel oleks turismiettevõtete keskkonnamärgis Roheline
Võti, ökoturismi kvaliteedimärgis EHE või mõni muu keskkonnamärgis?
50) Kui te teete koostööd teiste ettevõtjatega, kas teile on tähtis, et teie koostööpartner järgiks
samuti säästva arengu põhimõtteid?
Kui olete huvitatud andma ka intervjuud siis palun jätke oma nimi ja kontaktid.
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Lisa 2 Poolstruktureeritud intervjuu küsimused
Süsteemi teke kestlikus turismis
1. Milline on teie hinnangul avaliku (riigiasutused KOV jne), era (ettevõtted) ja kolmanda sektori
(katused) roll kestliku turismi arendamisel?
2. Kes võiks olla kestliku turismi eestvedaja riigi, kohaliku omavalitsuse ja
katuseorganisatsioonide seast? Palun põhjenda.
3. Kuidas peaks riik ja KOV aitama ettevõtjatel ja sihtkohal kestliku turismi lahendusi ellu viia?
Ühised sõnumid ja koostöö
1. Millised peaksid Teie kui ettevõtja hinnangul olema Pärnut kui turismisihtkohta
iseloomustavad kestliku turismi sõnumid?
2. Millised kestliku turismi puudutavad väärtuseid peaksid kandma nii riigi, sihtkoha kui ka
kohaliku kogukonna turismiasjalised?
3. Millised teemad peaksid kindlasti olema Pärnu kui turismi sihtkoha kestliku turismi
strateegiaga kaetud?
4. Kuidas Teie hinnangul võiks välja näha koostöö riigi, KOVi, katuseorganisatsiooni ja ettevõtja
vahel kestliku turismi edendamisel?
Ettevõtjate koolitamine
1. Millistel tingimustel oleksite huvitatud tutvuma teie ettevõtlusvaldkonnas olevate parimate
kestliku turismi alaste praktikatega?
2. Kas oleksite nõus osalema personaalses mentorprogrammis, mille eesmärk oleks
individuaalselt Teie ettevõtte kestlikumaks muutmise edendamine?
3. Kuidas võiks teie hinnangul tõsta kestliku turismi arendamise kompetentsi Pärnus kui
turismisihtkohas?
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