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Sissejuhatus 

Eesti siseturism on 2020. ja 2021. aastal hoogustunud ja kohalik elanik on muutunud 
turismiettevõtetele oluliseks külastajate sihtrühmaks, seega konkureerivad potentsiaalselt 
kõik Eesti turismisihtkohad omavahel siseturistide pärast. Külastuspiirkonna arendamisel on 
oluline mõista, miks inimesed erinevatesse piirkondadesse reisivad, kuidas nad infot leiavad 
ja piirkonda jõuavad, mida nad seal teevad ja kuidas reisijärgselt käituvad. 

Harju-, Lääne-, Raplamaa ja Tallinna linna koostööpiirkonna siseturisti uuring põhineb 
klienditeekonna mudelil, mis kaardistab piirkonda külastavate inimeste käitumise kogu reisi 
ulatuses: inspiratsioon ja info otsimine, valikute tegemine, broneerimine, teele asumine ja 
kohale jõudmine, kogemus kohapeal ning reisijärgsed tegevused. Piirkonda külastanud 
inimestelt uuringu käigus saadud info põhjal tuuakse välja turistide eripärad ja seejärel 
esitatakse peamiste külastajarühmade klienditeekonna kirjeldused. Uuringus ei vaadeldud 
eraldi Tallinna linna, kuna seal on varasemalt läbi viidud mitmeid erinevaid külastajate 
ootuste ja vajadustega seonduvaid uuringuid. 

Uuringu raames viidi läbi järgnevad tegevused: 

 Teiseste andmete analüüs statistiliste näitajate ja varasemate uuringute põhjal.  
 Kahe olulisema kliendigrupi valimine koostöös SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 

(HEAK) esindajatega. 
 Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna koostööpiirkonna kuvandi uurimine 

segameetodil. 
 Intervjuude teostamine Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna koostööpiirkonda  

külastanud kahe sihtrühma esindajatega (kaaslasega ning perega külastaja).  
 Intervjuu tulemustele tuginedes Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna 

koostööpiirkonna külastajate profiilide koostamine ning teekondade kaardistamine. 
 Turismitoodete ja -teenuste arendusvõimaluste leidmine koostöös HEAK piirkonna 

esindajatega lähtuvalt Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast 
(loodus, kultuur ja toit). 

1. Ülevaade piirkonna turismistatistikast ja varasematest uuringutest  

Ülevaade luuakse eesmärgiga välja selgitada peamised külastajagrupid, kelle reisikäitumise 
selgitamisele hiljem keskenduda.  Ajaliselt on vaatluse alla võetud viimased viis aastat ehk 
andmed alates 2016. aastast. Eesmärk on välja tuua olulisemad statistilised näitajad nii Eestis 
tervikuna kui Harju-, Lääne- ja Raplamaa piirkonna lõikes, millele piirkonna külastajate 
määratlemisel tugineda. Andmed, mida ei ole eraldi viidatud, on saadud Eesti Statistikaameti 
turism, majutus, toitlustus andmebaasidest. Algmaterjalidena on kasutatud erinevaid 
piirkonnas läbi viidud uuringuid ning turismivaldkonnaga seotud arengukavasid. 

2018. aastal tehti Eestis kokku peaaegu 4,4 miljonit ööbimisega sisereisi, 2019. aastal ligi 3,5 
miljonit ja 2020. aastal 2,3 miljonit. Harju-, Lääne- ja Raplamaa piirkonna külastatavus tõusis 
oluliselt 2019. aastal, kuid selle tõusu taga oli ligi poole võrra kasvanud Tallinna külastatavus 
(tõenäoliselt üldlaulupeoga kaasnev mõju, sest sarnast trendi võib märgata ka varasematel 
üldlaulupeo aastatel). Piirkonna ööbimisega külastuste arv on 2018. aastast alates olnud 
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langustrendis (vt joonis 1). Piirkonnas kõige rohkem külastusi tehakse Tallinna ja Harjumaale, 
kõige vähem aga Raplamaale. 

 

Joonis 1. Eesti elanike ööbimisega sisereiside arv peamise sihtkoha järgi: Tallinn, Harju 
maakond, Lääne maakond ja Rapla maakond 2016–2020 (Statistikaamet, 2021)  

Kui eestlaste reisikäitumist sisereiside puhul Eestis tervikuna analüüsida, siis võib tõdeda, et 
orienteeruvalt 85% sisereisidest tehakse puhkuse ning tuttavate või sugulaste külastamise 
eesmärgil, millele lisanduvad erinevad isiklikel põhjustel tehtud reisid ning 11% reisidest 
sooritatakse töö eesmärgil. Sisereiside kestus ehk siis reiside vältel ööbitud ööde arv on 
viimaste aastate vältel püsinud sarnasel tasemel. Ligikaudu 90% ööbimisega sisereiside puhul 
veedetakse reisil 1–3 ööd ehk sisereisid on pigem lühikesed väljasõidud mõnda Eesti piirkonda 
(vt joonis 2).   

 

Joonis 2. Eesti elanike ööbimisega sisereiside arv reisi kestuse järgi vahemikus 2016–2020 
(Statistikaamet, 2021) 
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2016. aasta Lääne-Harjumaa külastatavuse uuring toob välja, et kõigist külastustest ca 4/5 on 
ilma ööbimiseta. Külastatavus on tugevalt hooajaline, juuli külastatavus ületab jaanuari oma 
mitmekordselt. Keila (23%) ja Kernu (22%) vallad püüavad enamuse piirkonna külastajatest. 
Peamine sisekülastaja tuleb Tallinnast (33%), palju on piirkonnasisest liikumist ja külastusi 
teistest Harjumaa valdadest – Harku, Saue, Rae, Viimsi. 

 

Joonis 3. Eesti elanike ööbimisega sisereisid reisi eesmärgi järgi vahemikus 2016–2021 
esimene kvartal  (Statistikaamet, 2021)  

Jooniselt 3 on näha, et sisereiside arv Eestis oli tõusutrendis kuni 2018. aastani, kuid sealt 
alates on siseriiklik reisimine sõltumata reisieesmärgist näidanud kahanemistrendi. 
Tõenäolise põhjusena võib välja tuua otselendude suurenemist pakutavatesse välismaa 
reisisihtkohtadesse, mistõttu odavate lennupiletitega lühireiside tegemine välisriikidesse 
pakub suurt konkurentsi siseturismiteenuste tarbimisele. Puhkuse või sugulaste ja tuttavate 
külastamise eesmärgil tehtud sisereiside arv on moodustanud umbes 2/3 kõikidest 
sisereisidest. Kuigi COVID-19 kriisi ajal on reiside arv drastiliselt vähenenud, siis osakaalud 
puhke- ja tööreiside vahel on jäänud samaks.  

Kui vaadelda ööbimisega sisereisidel tehtud kulutusi Eestis, siis võib välja tuua, et kulutused 
reisile on suurenenud sõltumata reisi eesmärgist. Summaarselt on suurenenud 2021. aastal 
tehtud kulutused võrreldes 2019. aastaga kõikide reiside lõikes. Kõige enam suurenesid 
tööreisil tehtavad kulutused, mis olid 2021. a II kvartalis enam kui 70 euro võrra kõrgemad kui 
2 aastat tagasi. Järgmisena on suurenenud tuttava või sugulase külastamisega kaasnenud 
kulutused, ligi 40 eurot. Oluliselt on suurenenud kulutused ka puhkereisidele, siin on kasv 
olnud 36 eurot. Kui puhkusereisile tehtud kulutused on varasemate aastate vältel alati olnud 
kõige suuremad, siis 2021. aasta II kvartalis kulutati kõige rohkem tööreisidel. Samas, töö 
eesmärgil ei tehtud 2020. aasta kahe kvartali jooksul ühtegi reisi ning kulutuste suurenemine 
võib peituda ka selles, et ettevõtted olid oma tööalased väljasõidud edasi lükanud.  

60% siseturistidest (ca 142 553) ööbib Statistikaameti andmeil oma reisidel sõprade, 
sugulaste ja/või tuttavate juures või kasutavad muud tasuta majutust. Tasuta majutust 
kasutavate siseturistide keskmine kulu reisi kohta on 93 eurot. (Sihtasutus Läänemaa, 2020). 
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2021 I ja II kvartalis kulutas ööbimisega puhkereisija (siseturist) Eestis reisides veidi üle 200 
euro inimese kohta. Kulutused on kõikide reisieesmärkide lõikes kasvanud, puhkusereisidel 
tehtavad kulutused on peaaegu sama suured kui tööreisidel tehtavad kulutused 2021. a II 
kvartali andmete alusel (vt joonis 4).  

 

Joonis 4. Eesti elanike ööbimisega sisereisi kulutused 2019–2021 (Statistikaamet, 2021)  

Lähtudes tabelis 1 toodud andmetest, siis saab Harju-, Lääne- ja Raplamaa andmetele 
tuginedes välja tuua, et ööbimisega sisereisi eesmärkidest domineerib puhkusereis. Erandlik 
piirkond on Raplamaa, kus puhke- ja töö eesmärkidel tehtud reisid on osakaaludelt sarnased. 
Kui vaadata ööpäeva keskmist maksumust, siis Lääne- ja Raplamaa hind on võrreldes 2019. 
aastaga jäänud samaks, kuid Tallinna ja Harjumaa majutuse maksumus on üle 10 euro 
madalam. 

Tabel 1. Majutatute reisieesmärgid ja ööpäeva keskmine maksumus (Statistikaamet, 2021) 

  Majutatud 
puhkusereisil, % 

Majutatud  
tööreisil, % 

Ööpäeva keskmine 
maksumus, eurot 

2018 Harju maakond 68 29 46 
 …Tallinn 66 30 47 
 Lääne maakond 56 16 26 
 Rapla maakond 42 33 22 
2019 Harju maakond 69 28 46 
 …Tallinn 68 30 48 
 Lääne maakond 58 17 27 
 Rapla maakond 44 38 23 
2020 Harju maakond 71 27 35 
 …Tallinn 70 28 35 
 Lääne maakond 68 13 26 
 Rapla maakond 42 33 22 
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Saare-, Hiiu- ja Läänemaa külastajatest moodustavad kõige suurema osa siseturistid (Tallinna 
Ülikool jt, 2020). Koondades kokku varasemate uuringute käigus saadud info, võib väita, et 
Läänemaad ööbimisega külastava inimese peamine reisi motivatsioon on sündmus või 
spetsiifiline erihuvi. Leidub ka selliseid, kes soovivad lihtsalt melust osa saada. Reisitakse suvel 
(harvem sügisel), ööbides enamasti Haapsalus 2 ööd. Talvel piirkonda ei külastata, sest 
ettevõtted on suletud. 2018. aastal külastas Haapsalu linna 127 768, Lääne-Nigula valda 122 
516 ja Vormsi valda 23 379 ühepäevakülastajat Eestist, jättes linna ligi 30 eurot. Tallinna 
Ülikooli ja Sihtasutus Läänemaa (2020) läbi viidud uuringus selgus, et Lääne-Eesti ei ole 
külaliste jaoks ühtne loogiline piirkond, mida ühiselt turundada.  

Põhjalikumad andmed siseturistide profiili määratlemiseks on Tallinna kohta. Tallinna 
külastavat siseturisti on 2021. aastal analüüsitud kahes eri uuringus, mis hõlmasid valimina 
15. aastaseid ja vanemaid elanikke üle Eesti. Nendest uuringutest lähtuvalt on järgnevalt 
kokku pandud Tallinna külastaja profiil. Väljastpoolt Tallinna ja Harjumaad Tallinnasse reisiv 
suvekülastaja on 15–34. aastane  puhkuse eesmärgil reisija. Neist 45% on ühepäevakülastajad 
ja 55% ööbimisega siseturistid. Kui neil on lapsed, siis 74% juhtudest on lapsed reisil kaasas. 
Kõige enam käivad Tallinna külastajad poes, külas ja söömas. Vähem külastavad nad 
linnaloodust ja arhitektuuriga seotud huviväärsuseid, harva jõutakse muuseumi või sündmuse 
külastamiseni. Kõige enam viibisid uuritavad kesklinnas ja vanalinnas. Majutuvad kõige enam 
tuttavate või sugulaste juures (66%), seejärel hotellis, külalistemajas või hostelis (37%)  ja 
vähem külaliskorteris (7%). (Turu-Uuringute AS, 2021, “Avasta ...) 

Kuna suvekülastaja viibib kõige enam kesklinnas ja vanalinnas, siis saab profiili täpsustada 
tuginedes vanalinna külastaja uuringule (Turu-Uuringute AS, 2021, Tallinna ...). Kõige suurem 
külastajate rühm on vanuses 25–34. aastane. Teine sagedasem vanalinna külastajarühm on 
vanuses 15–24. aastane, kuid nemad eristuvad ühe tegevuse poolest – kõige enam külastavad 
nad poode. Tullakse enamasti paarina, sõpradega/sõbraga, lastega (vt joonis 5).  

 

Joonis 5. Tallinna Vanalinna külastajate jaotus reisikaaslase alusel (Turu-Uuringute AS, 2021, 
Tallinna ...) 
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Kui eespool on esitatud kõige suurema arvulise kliendi profiil, siis see erineb korduvkülastaja 
omast.  Kõige sagedamini külastab Tallinna vanalinna sihtrühm vanuses 35–49. aastased  ja 
65–74. aastased, kes tulevad eelkõige Lõuna-, Kirde ja Lääne-Eestist. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, Harju-, Rapla-, Läänemaa piirkonna külastajad on suuremas osas 
Eestist pärit puhkuse eesmärgil reisijad, kellest osad ööbivad sihtkohas – nii tasulistes 
majutusettevõtetes kui ka tasuta (sõbrad tuttavad) võimalusi kasutades. Ööbimisega 
külastajad jagunevad piirkonnas ebaühtlaselt. Võib eeldada, et uuritavas piirkonnas on 
esindatud reisijatena eri vanuses külastajarühmad. Kuna vanus sotsiaaldemograafilise 
näitajana pole enam reisiotsuste tegemisel määrav, lähtutakse edaspidiste uuringute valimi 
kokku panemisel reisi eesmärgist ja enamlevinud reisikaaslaste valikust. 

2. Uuringute metoodika ja korraldus  

Klienditeekond on tööriist, mis aitab mõista, kuidas külaline piirkonnaga ajas suhestub, 
rääkides lugu erinevate kontaktpunktide lõikes (Morrison, 2019). Teekonna kaardid võivad 
visualiseerida praegust olukorda “as is” või kirjeldada nö ideaalset pilti “to be”. 
Klienditeekonda võib vaadata ka kui kvaliteedi mõõdikut, kuidas igat külalist kohelda tuleks. 
Traditsiooniliselt on igal klienditeekonnal kolm etappi: enne külastust, külastuse ajal, pärast 
külastust, kuid teekonna võib jagada ka nelja (info kogumine, alternatiivide võrdlemine/ 
hindamine, piirkonna külastamine, piirkonna külastamise järgne etapp) või veel rohkemasse 
etappi.  

Kui üldiselt kujutatakse klienditeekonda lineaarselt, siis turismisihtkoha kontekstis on oluline 
vaadata klienditeekonda ringina, sest ühe külastaja tagasiside (nt sotsiaalmeedias) sihtkoha 
võimaluste kohta võib olla teisele inimesele inspiratsiooni tekitaja (vt joonis 6).  

 

Joonis 6. Klienditeekonna mudel (koostatud tuginedes Lane, 2007; Morrisson, 2019; Stein, 
2015) 
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Piirkonnast ülevaate saamiseks viidi esmalt läbi teiseste andmete analüüs statistiliste 
näitajate ja varasemate uuringute põhjal. Seejärel uuriti segameetodil mugavusvalimit 
kasutades sihtkoha kuvandit ja teadlikkust külastuskohtadest. Teiseste andmete analüüsi 
tulemusel ja koostöös HEAK piirkonna esindajatega valiti välja kaks olulisemat külastajagruppi 
(kaaslasega ning perega külastaja), mille esindajatega viidi läbi poolstruktureeritud 
intervjuud. 

Piirkonna arendamisel on oluline teada, kes seda külastavad ning millised on sihtrühma 
vajadused. 2021. aasta seisuga saab rääkida sünniajast tulenevalt viiest eristuvate soovide ja 
vajadustega tarbijagrupist ehk generatsioonist. Sünniaastast tulenevalt jaotatakse inimesed 
baby boomerid (1946–1964), X-generatsioon (1965–1980), Y-generatsioon või ka millenials 
(1981–1996), Z-generatsioon (1997–2009) ja generatsioon Alpha (2010–2025). Ühte 
vanuserühma kuuluvad inimesed jagavad üldjuhul sarnaseid sotsiaalkultuurilisi kogemusi, 
väärtuseid, suhtumist ja käitumismustreid. (Kotler jt, 2021) Tuginedes Paulino jt, (2021, lk 1–
2) poolt välja toodule, on vanusele lisaks oluline külastajate kohta koguda nii demograafilisi 
(sugu, vanus, sissetulek ja haridustase) kui ka psühhograafilisi (väärtused, suhtumine ja 
elustiil) andmeid. Sihtkoha külastajate läbitavad teekonnad annavad ülevaate piirkonna 
geograafilise tarbimise kohta, mida organisatsioonid saavad arvesse võtta külastajapõhiste 
toodete arendamisel. (Viik, 2022) 

Klienditeekonna mudelile tuginedes algab sihtkohta reisimine inspiratsioonist, põhjusest miks 
sinna reisida. Selles etapis on oluline roll sihtkoha kuvandil inimeste peas ja teadlikkusel 
turismipiirkonna vaatamisväärsustest, turismiettevõtetest jms. Mugavusvalimit kasutades 
uuriti 2021. aasta septembris ja oktoobris Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja 
hotelliettevõtluse üliõpilaste seas kahe miniuuringuga uuritava piirkonna kui ühtse sihtkoha 
kuvandit ja tudengite teadlikkust külastuskohtadest. Uuringutes osales 37 esimese kursuse ja 
18 kolmanda kursuse sessiooniõppe turismitudengit, vanuses 21–58 eluaastat, elukohaga 
Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Harjumaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Tartumaa ja 
Põlvamaa.  

Esimeses miniuuringus paluti uuritavatel esmalt üles märkida kolm märksõna, mis Harju-, 
Lääne- ja Raplamaaga seondub, seejärel luua piirkonda illustreeriv meeleolutahvel ning seda 
kirjeldada. Meeleolutahvlid (ingl. moodboards) võivad olla erinevat tüüpi (nt suurt pilti või 
uskumusi edastavad) ja nende peamine eesmärk on visuaalselt edasi anda, milliseid seoseid 
bränd inimeses tekitab. Meeleolutahvleid luuakse väga erinevatest materjalidest, alustades 
reklaammaterjalidest ja ajakirjadest lõigatud piltidest, lõpetades pärlite, karusnaha ja 
vaibatükkidega. (Jackson & Fulberg, 2003) Selline kuvandi uuring aitab mõista, mis inimestel 
uuritava piirkonnaga seostub. Piirkonna külastuskohtade teadlikkuse uuringus jagati 
uuritavatele paberil Eesti kaart ja paluti kirjutada üles kõik külastuskohad, mida nad Harju-, 
Lääne- ja Raplamaal teavad. Loetletud kohtade juures paluti märgistada kohad, mida nad on 
ise 2020. või 2021. aastal külastanud. Tallinnas asuvaid külastuskohti ei uuritud ja 
maakondade piire polnud kaardile märgitud.  

Selleks, et uurida külastaja käitumist sihtkoha valikul, reisi ajal ja reisijärgselt, tehti intervjuud 
2020. ja 2021. aastal piirkonda külastanud inimestega. Intervjuu võimaldab uuritavatel oma 
sõnadega kogemust kirjeldada, põhjendada tehtud valikuid ja anda hinnanguid kogetule. 
Lisaks on uurijal võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. Intervjuu piiranguna võib välja tuua 
uurija mõju intervjueeritavale. (Lepik jt, 2014) 
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Intervjuud viidi läbi vahemikul 01.11.2021–05.01.2022. Intervjuu küsimuste (vt lisa 1) 
koostamise aluseks oli klienditeekonna mudel (vt joonise 6). Uuritavate poole pöörduti 
palvega jagada oma kogemust reisist Lääne-, Harju- ja/või Raplamaale. Intervjuude 
läbiviimisse olid kaasatud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži Turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava 
kolmanda kursuse üliõpilased. Kokku intervjueeriti 54 kaaslasega reisijat ning 21 perega 
reisijat, vanuses 20 – 64 eluaastat, elukohaga Saaremaa, Läänemaa, Harjumaa, Pärnumaa, 
Viljandimaa, Järvamaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Tartumaa ja Põlvamaa. 
Mitmed perereisijad tegid aastas ka reise ilma lasteta ehk reisivad kaaslasega.  

Intervjuudega kogutud andmed sisestati MS Excel andmetöötlusprogrammi, mille põhjal 
uuringu koostajad esmalt individuaalselt ning seejärel ühiselt tulemused kodeerisid ning 
kategoriseerisid. Tulemuste ilmestamiseks on uuringu raportis esitatud kõikide erinevatele 
külastaja profiilide klienditeekonna kaardistused.  

3. Piirkonna kuvandi ja teadlikkuse uuring  

Analüüsides meeleolutahvleid ning nende selgitusi, on kõikides maakondades põhiliseks 
atraktsiooniks loodus, aga piirkond pakub ka palju avastamata paiku, huvitavat arhitektuuri, 
ajalugu ja (talurahva)kultuuri. Piirkonnas puuduvad või ei ole üleriigilist kajastust leidnud 
suuremad tõmbetegurid, mis piirkonda külastama kutsuks. Piirkonna ühiste joontena märgiti 
ära mõisad, sood, rabad ja muud kultuurilise tähtsusega ehitised. Merelähedus ja tuletornid 
köidavad külastajaid enam kui traditsioonilised muuseumid. Meeleolutahvlitel toodi Lääne- 
ja Harjumaa ilmestamiseks pilte ranniku piirkonnast. Turistidele avastamata linnad on Rapla 
ja Paldiski. Harjumaa ning Rapla- ja Läänemaa erinevus seisneb selles, et Harjumaa on kiire, 
Rapla- ja Läänemaa justkui aeglase elutempoga. Uuritavad tõid välja, et kolme maakonna kui 
terviku ühele meeleolutahvlile panemine oli väga keeruline, sest need ei sobi kokku. 
Uuritavate arvamusel ei ole piirkonnal ühist kuvandit. Piirkonnaga seonduv emotsioon on 
udune ja küsimusi tekitav, sest ei teata, mis seal täpsemalt on. Uuringu raames koostatud 
meeleolutahvlite valikut kajastab joonis 7. 

  

Joonis 7. Valik Harju-, Lääne- ja Raplamaad iseloomustavaid meeleolutahvleid 
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Joonis 7 järg. Valik Harju-, Lääne- ja Raplamaad iseloomustavaid meeleolutahvleid 

Harjumaa iseloomustamiseks esitlesid uuritavad Tallinna vanalinna, tuues üheaegselt välja nii 
UNESCO miljööväärtuslikud kui ka tööstuspiirkonnad (nt Patarei). Harjumaa seostub pealinna 
staatuse, suuremate töö, spordi ja meelelahutusvõimalustega ning heal tasemel taristuga 
Tallinnas (nt lennujaam, sadam ja muud transpordiühendused, tulevikus ka Rail Baltic), aga ka 
ülerahvastatusega. Tallinna linna peetakse Eesti visiitkaardiks, mida esitleti meeleolutahvlitel 
piltidega laulupeost, Pirita promenaadist ja vanalinna siluetist. Mitme uuritava selgitustes 
toodi välja, et tundub justkui Harjumaal kulgeb aeg kiiremini. Pealinnast väljapoole jäävate 
Harjumaa paikadega (nagu Ääsmäe, Keila-Joa, Paldiski, Laulasmaa, Viru raba) seondub 
rahulikkus. Harjumaal on palju väikeseid kohti ümber Tallinna, kust leiab nö avastamata 
pärleid, nt mõisad (Saku mõis), paene pankrannik, kontserdipaigana Padise kloostri varemed, 
aga ka kivikirstkalmed. Lääne- ja Harjumaad ühendavaks teguriks on rannikualad, kesksel 
kohal meri. 

Läänemaale mõeldes meenuvad uuritavatele esmalt Roosta puhkekeskus ja surf, matkarajad 
ja Matsalu rahvuspark, Haapsalu ja promenaad, piiskopilinnus, erinevad kultuurisündmused 
ning sealne rahulik kuurortlinna miljöö. Märgiti ära Haapsalu sall ja käsitöö laiemalt ning 
Haapsalu rongijaam. Läänemaaga seostatakse ka Rootsi mõju – Noarootsi piirkond, Vormsi, 
rootsi stiilis majad jms. Meeleolukaarte selgitavates intervjuudes iseloomustati Läänemaad 
loodusläheduse ning väikesaartega, mille potentsiaal veel avastamata (Vormsi, Osmusaare 
jm). Kuna Läänemaa ei ole kodust ülemäära kaugel, tundub see hea rahuliku paigana, kuhu 
minna. 

Raplamaa identiteeti ja meelolu oli uuritavatel kõige raskem tabada. Peamiselt seondus see 
piirkonnana, kust sõidetakse läbi, tanklapeatusega Tallinna ja Pärnu vahel. Kui liikuda 
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Tallinnast Raplamaale, siis seal on loodus kesksel kohal – sood ja rabad (nt Mukri raba), 
mitmed matkarajad ja vähem autoliiklust. Raplamaa on suhteliselt avastamata, piirkonnas 
käiakse linnamelust vaheldust otsimas ja lõõgastumas. Meeleolutahvlitel toodi lisaks 
loodusvaadetele välja Rapla kirik, Puraviku tuuleveski ja Pahkla "kivikuningas". Piirkonnast 
räägitakse ka seoses hobustega, lisaks seondub maakond muuseumite, talurahva ja Uku 
Masinguga. 

Kui kuvandi uuringult liikuda edasi konkreetsete paikade teadlikkuse juurde, siis siin nimetati 
kokku Harjumaalt 84, Läänemaalt 29 ja Raplamaalt 16 külastuskohta. Nendest olid vastajad 
ise lähiminevikus käinud pooltes Harjumaa ja Läänemaa kohtades, Raplamaal palju vähem 
ehk ¼ kohtades. Kolm või enam korda nimetatud külastuskohti oli Harjumaal 22, Läänemaal 
10 ja Raplamaal 4 ning need on esitatud joonisel 8. 

 

Joonis 8. Harju-, Lääne- ja Raplamaa külastuskohtade teadlikkuse uuringus kolm või enam 
korda nimetatud kohad 

Kõige tuntumad külastuskohad maakondade jaotuses on Rummu karjäär Harjumaal, Haapsalu 
linnus Läänemaal ja Järvakandi klaasitehas Raplamaal. Rummu karjääri ja Haapsalu linnust 
olid vastajad ise lähiminevikus ka kõige enam külastanud, kuid Järvakandi klaasitehast osati 
nimetada vaid teadmise põhjal.  

Piirkonna kolme maakonda eraldi võrreldes saab välja tuua järgmised tunnusjooned: 
Harjumaalt teatakse külastuskohti üle maakonna ja mitmekesiselt – loodussihtkohad, aktiivne 
tegevus, arhitektuuripärand, joogikultuur õlletehaste näol. Läänemaalt teatakse Haapsalu 
linna vaatamisväärsuseid ja maapiirkonnast vaid mere äärde jäävaid loodussihtkohti. 
Sisemaalt ei osatud midagi välja tuua, kultuuripärandist nimetati eraldi Vormsi 
rannarootslaseid. Raplamaa külastuskohtadest teatakse kahte tuntumat ja nende kõrval 
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nimetati kõige enam ajaloolist mõisaarhitektuuripärandit (seitset erinevat mõisa). 
Toitlustusettevõtteid nimetati igast maakonnast võrdselt üks – Harjumaal OKO restoran, 
Läänemaal Dirhami kalakohvik ja Raplamaal Ööbiku Gastronoomiatalu.  

Keerulisem on määratleda Harjumaa piiri Lääne-Virumaaga ja Raplamaa piiri Järvamaaga. Nii 
mõnedki nimetatud naabermaakondade külastuskohad loetleti üles, näiteks Toosikannu, 
Käru muuseum, Palmse ja Sagadi mõis. Kuigi haldusreformiga on osa varasemast Läänemaast 
muutunud Pärnumaaks, siis mitmel korral toodi Läänemaal paiknevatena välja Lihula linnust 
ja Salevere salumäge.  

4. Lääne-, Harju- ja/või Raplamaad külastanud reisijate uuring  

Harju-, Lääne- ja Raplamaad külastanud inimeste reisikogemuste uuringust selgus, et kõige 
külastatavam sihtkoht piirkonnas nii pere kui ka kaaslasega reisijate seas on Haapsalu.  
Maapiirkondades on kõige külastavamad mereäärsed sihtkohad: Laulasmaa, Keila-Joa, Pakri 
poolsaar, Dirhami sadam, Noarootsi poolsaar ja Vormsi saar. Sisemaale jäävad populaarsed 
loodussihtkohad on Marimetsa, Mukri ja Loosalu raba ning Jalase loodusrada. Tehislikest 
vaatamisväärsustest külastati kõige enam Haapsalu linnust, raudteejaama ja 
rannapromenaadi, väljaspool linnu Rummu karjääri ja Varbola linnust. Peredega oli kõige 
külastatavam koht Iloni Imedemaa. Piirkonda külastatakse kaaslasega reisides erinevate 
sündmuste raames, millest mitmed toimuvad samuti Haapsalus. 

Piirkonda iseloomustab puhas ja puutumata loodus ning rahulik kulgemine. Teadlikuma 
külastaja jaoks seostub piirkond huvitavate, eristuvate ja elamuse pakkujatega (nt toit, 
majutus). Harjumaa seostus sageli kitsamalt Tallinna linnaga. Raplamaa seostus enamasti 
maakonnast läbisõiduga, kuid mitte eraldi külastussihtkohana. Läänemaa seostus mitmele  
intervjueeritutele kogu Lääne-Eesti piirkonnana ehk koos saartega (mainiti Kihnut, Hiiumaad, 
Saaremaad, Muhut). Hiiumaa kõnetas 2021. aasta suvel sihtkohana paljusid uuritavaid, kuid 
kuna majutus oli intervjueeritute hinnangul väga kallis, siis otsustasid mitmed saare asemel 
samale suunale jäävat Haapsalut külastada. Mitmed intervjueeritud külastasid piirkonda 
ringreisi raames, mille peamine eesmärk oli eelkõige saarte  (Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi, 
Vilsandi) külastamine.  

Enamasti reisiti piirkonnas isikliku sõiduautoga, vähesed kasutasid liikumiseks ka 
ühistransporti, enamasti rongi. Perega reisijate hulgas oli eristuvaks transpordivahendiks  
matkaauto.  

4.1. Kaaslasega sihtkohta külastanud reisija ülevaade 

Kaaslasega reisijad kasutavad tihti oma reisiplaane tehes ideid kellegi varasematest 
sotsiaalmeediapostitustest. Piirkonna kohta info otsimist alustatakse sageli 
majutuspakkumistest. Lõplik sihtkoha valik langetatakse majutuse hinnast lähtuvalt. 
Hinnatase piirkonnas on oluline sihtkohta reisimise valikutegur (iseloomustab nii peresid kui 
ka paare). Rõhutamist väärib, et ei otsita sooduspakkumisi või odavat hinda, vaid mõistlikku 
hinna ja kvaliteedi suhet. Naised reisivad sageli ka sõbrannaga. Kaaslasega ning samuti 
kaaslastest koosnevate sõpruskondadega (2–3 kaaslasega paari) reisitakse igas vanuses. Väga 
levinud on Booking.com kaudu broneerimine. Vanuste lõikes saab kaaslasega reisijate puhul 
välja tuua kolm eristuvat kategooriat: 
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 Noored kuni 26 (Z-generatsioon) peavad tähtsaks reisimotivaatoriks üritusi ja pidusid, 
tähtpäevade tähistamine on nende jaoks oluline. Reis tekib vastavalt tujule või sellele, 
mida ka sõbrad teha soovivad (sel juhul on etteplaneerimine hästi lühike – täna mõtleb, 
homme läheb või hommikul tuleb mõte ja kohe minnakse). Reisiplaane mõjutavad 
töögraafik ja hind. Antud vanusegruppi kuuluvad noored kasutavad meeleldi looduse 
pakutavat, aga tahavad seejuures ka hästi süüa. 

 30–40 aastaste vanusevahemikku (X-generatsioon ja Y-generatsioon) kuuluvad külalised 
teevad sihtkohtade hinnavõrdlust ning infot otsitakse pikemalt. Inspiratsiooni allikana 
kasutavad pilte (sageli sisestatakse märksõna ja tehakse Google pildiotsingut), 
ammutavad infot tavameediast (sh  televisioon, ajakirjad, ajalehed) ning tihti kogutakse 
inspiratsiooni reisibüroode pakkumistest. Selles vanuses inimestel on olemas bucket list 
ehk nimekiri paikadest, mida elu jooksul külastada soovitakse. Arvestatakse sõpradega ja 
reisitakse sageli ka sõpruskonnaga. Hind on oluline, aga pigem seetõttu, et teenuse eest 
soovitakse õiglast hinda maksta. Toit on üheks käivitavaks teguriks reisiotsuse tegemisel. 

 45+ vanuses (baby boomerid ja osa X-generatsioonist) otsitakse uusi kohti, püsiklienti on 
nendest väga keeruline kujundada. Ideid korjavad nad sõpradelt, uudiste pealkirjadest, 
aga ka Google mapsist. Teevad tihti hobireise (loodusfotograafia, Nostalgiafestival, toidu- 
ja veinifestival). Oluliseks reisimotivaatoriks on selle grupi jaoks teatrietendused ning 
nostalgilised kohad, kus kunagi käidud on. Ka sõprade ja tuttavate külastamine on väga 
levinud. Sellisel juhul lastakse kohalike oludega hästi kursis olevatel sõpradel endale 
piirkonda tutvustada ja põnevaid paiku näidata. Kui töö raames reisimise tõttu on midagi 
huvitavat silma jäänud, siis soovitakse kaaslasega või sõpradega sama sihtkohaga puhkuse 
ajal põhjalikumalt tutvuda. Ühtlasi meeldib neile külastada erinevaid söögikohti. 

Nagu eelpool mainitud, siis reisikäitumist ei mõjuta ainult külastatava vanus. Arvestades 
erinevaid käitumuslikke mustreid, tulid uuringu andmetest välja kolm olulisemat kaaslasega 
reisija profiili: mugavusreisija, innukas avastaja ja huvitunud asjatundja (vt joonis 9). 

 

Joonis 9. Uuringust selgunud kaaslasega reisija profiilid 

Kaaslasega ühepäevareisidel võib täheldada kahte käitumismustrit: poole päeva ja terve 
päeva reisijad. Poolepäevaseid (3-4 tunniseid) reise tehakse sageli loodusesse, kuhu võetakse 
kaasa varem valmisostetud toit. Sellist tüüpi väljasõidud tehakse näiteks Tallinnast Harju- või 
Raplamaale ja kulutused jäävad 10–15€ inimese kohta, sisaldades peamiselt transpordile 
kuluvat summat. Ühepäevareiside teine variant on sõita kaugemale, külastada sündmust, 
mitut eri kohta ja/või nautida teenusena head sööki. Sellise reisi eelarve võib jääda vahemikku 
50–75€ inimese kohta. Ühepäevareise tehakse vastajate sõnul kodust kuni 100 km raadiuses 
ja külastuskohad on toodud alloleval joonisel 10.  
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Joonis 10. Uuringus osalenud kaaslasega reisija ühepäevareiside külastuskohad (vaata joonist 
suuremalt lisast 2) 

Kaaslasega reiside puhul on üsna sage kahe ööbimisega reis ehk nädalavahetus spaas koos 
piirkonna vaatamisväärsustega tutvumise ja söögi nautimisega. Sellise reisi eelarve jääb paari 
puhul vahemikku 250–350€, seda peamiselt tulenevalt majutuse maksumusest. 
Vabaajategevustele, sh meelelahutus, kultuur, aktiivsed tegevused, kulutavad umbes 
kolmandik reisijatest. Kulutused jäävad keskmiselt vahemikku 20–40€ inimese kohta. 
Transpordikulu ei seostu uuritavatel otseselt reisikuluga ning selle üle ei peeta arvet. 
Kaaslasega reisides kulutatakse üsna palju toidule ja seda nii ühepäevastel reisidel kui ka 
ööbimisega reisidel.  

Üldiselt ei jaga kaaslasega külastaja avalikult tagasisidet. Teenusega seonduvad mõtted 
öeldakse suuliselt otse omanikele, et olukord ettevõttes paraneks. Toodi välja ka seda, et 
ettevõtjad ei küsi enamasti tagasisidet. Kui majutuse broneerimiseks on kasutatud 
veebipõhist keskkonda (Booking.com või hookuspookus.ee), siis selle kaudu saadetud 
küsimustikele vastatakse. Tripadvisorisse üldjuhul ei jäeta tagasisidet seetõttu, et seal on 250 
sõna miinimumnõue ja nii palju ei soovita kirjutada.  

Mugavusreisija on turvaliste, varem külastatud või kellegi poolt soovitatud paikade külastaja. 
Ta vaatab teiste järgi, arvestab teiste arvamusega, on vähem reisinud. Ka rahalisi vahendeid 
on tal pigem vähem. Kasutab hea meelega RMK pakutavaid teenuseid ja diskgolfi platse (vt 
mugavusreisija teekonda jooniselt 11). 
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Joonis 11. Mugavusreisija profiil ja teekonna kaardistus (vaata joonist suuremalt lisast 3) 

Innukas avastaja märkab ja otsib tundmatuid kohti, talle pakuvad paljud asjad huvi, otsib 
veidi „metsikut“ ja konkreetseks teenuseks tegemata kohti, leides inspiratsiooni väikestest 
asjadest. Mõni neist on ise innukas info jagaja ja postitab teavet konkreetsete objektide ja 
asukohtade kohta sotsiaalmeedias (vaata joonis 12). 

 

Joonis 12. Innuka avastaja profiil ja teekonna kaardistus (vaata joonist suuremalt lisast 4) 

Huvitunud asjatundja on laia silmaringiga, haritud, palju reisinud ning sageli ise turismi- või 
kultuurivaldkonnaga seotud inimene, kes võtab teadlikult aega puhkamiseks. Tunneb 
piirkondade ja objektide vastu sügavamat huvi, on reisiotsuses pigem spontaanne, armastab 
reisil kulgeda ja sündmusi külastada. Neid võib nimetada kuvandi loojateks, sest nende tehtud 
postituste põhjal saab nende tutvusringkond reisiks inspiratsiooni (vaata joonis 13). 
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Joonis 13. Huvitunud asjatundja profiil ja teekonna kaardistus (vt joonist suuremalt lisast 5) 

Piirkonnas reisimist meenutasid kaaslasega reisijad järgmiste sõnadega: pingevaba, rahulik, 
romantiline, lõõgastav, aja maha võtmine, kulgemine, nostalgia, looduskaunis, meri, rabad, 
metsad, matkad, majakad, wow-efekt, maitseelamus, toredad ja pisikesed paigad, piisavalt 
ruumi. Positiivsete asjaoludena märgiti, et Haapsalus olid turismiettevõtted 
Nostalgiapäevade temaatikaga kaasa läinud (hotellis olid laua peal punased nelgid ja Komeedi 
kommid). Vormsi sildid, viidad ja bussipeatused on erilised ja meeldejäävad. Piirkonnas on 
palju väikeseid kogukonnamuuseume, mis pakuvad huvitavat kogemust ja mille külastamise 
eest ollakse valmis kõrgemat tasu maksma. Raplat peetakse avastamata imedemaaks, millel 
on potentsiaali, sest see on asukohalt väga hea (Tallinnale ja Pärnule väga lähedal ning ka 
Narvast ei jää kaugele). Piirkonnas on puhas looduskeskkond ja looduses liikumiseks on väga 
head võimalused, mida toetavad RMK mobiilsed lahendused, hea viidastus ja radade heakord. 
Iga natukese aja tagant on võimalik midagi vaadata ja hästi süüa. Noarootsis ja Raplamaal 
leidub veel ehedat metsikut loodust. Elamusmajutuse otsijatele pakub Harju- ja Läänemaa 
rohkeid valikuid. Positiivseid emotsioone tekitas kohalikele üritustele sattumine, 
kokkupuuted ja spontaanne suhtlus kohalike elanikega ning peidetud aarete avastamine. 
Uuringu käigus tõid intervjueeritavad lisaks positiivsele välja ka aspekte, mis reisikogemust 
negatiivses suunas mõjutas. Järgnevas tabelis 2 on välja toodud kaaslasega reisija täitmata 
ootused ja teekonnal kogetud kitsaskohad. 
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Tabel 2. Kaaslasega reisijate täitumata ootused ja kitsaskohad klienditeekonna etappidel  
Kü

la
st

us
ee

ln
e 

et
ap
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 Reisimotivaatoriks peaks sihtkohas olema nähtav rohkem kui üks huvipakkuv asi, info on 

killustatud.  
 Reisisihtkoha valiku lihtsustamiseks puuduvad piirkonna näidismarsruudid, mis annaks 

piirkonna külastamiseks inspiratsiooni. 
 Iga ettevõte turundab vaid iseennast. Külastaja ootab infot otsides, et talle tutvustataks 

piirkonda laiemalt (sh teisi teenusepakkujaid), mis pakuks piisavat ajendit külastamiseks. 
 Kaugemalt (nt Lõuna-Eestist) piirkonda sõitjate jaoks tundub teekond väga pikk ning 

inimestel ei ole ideid, kuidas muuta sõiduteekond osaks reisist.  
 Sotsiaalmeedias leviv info, nt kohalikud üritused, toredad paigad jms, ei jõua 

potentsiaalse külastajani. Sihtkohaspetsiifiline info jõuab vaid nendeni, kes on 
sotsiaalmeedias piirkonna infokanali jälgijad.  

 Veebipõhistes broneerimiskanalites välja toodud tubade saadavus ei vasta tegelikkusele. 
 Klientidele, kes otsivad infot Booking.com lehelt, kuid soovivad osta teenust sama hinna 

või tingimustega otse ettevõttelt, ei võimaldata tellimuse tegemist ning nad suunatakse 
tagasi vahendaja juurde.  

 Madalhooajal ei tekita piirkond „suvist“ kulgemise meeleolu, sihtkoha külalislahkust 
tundub vähem – kohad on suletud, teenusepakkujad on kohati tüdinud.  

Kü
la

st
us

e 
aj

al
 

 Kohapeal paberkandjal info jagamine piirkonna suuremate objektide kohta ei mõjuta 
enam külastust. Seda infot vajatakse külastust planeerides. 

 Reisil olles otsitakse kohalikku ja elamuslikku, samas piirkonnas viibides soovitatavad 
teenusepakkujad peamiselt üldtuntud vaatamisväärsusi ja söögikohti, mis on sageli 
ülerahvastatud. 

 Spaahotellide ja suuremate majutusettevõtete toad ning keskkond laiemalt ei vasta 
ootustele (halvasti koristatud, sisustus kulunud, seinad kostavad läbi). 

 Spaateenuste ja hoolitsuste sisu ja ajaline kestus ei vasta ootustele ja/või kodulehel 
lubatule. 

 Toitlustusega majutuspaketid ei vasta sageli toidukvaliteedi ning söögi valikutega 
külastajate ootustele. 

 Väljaspool linnu pikemalt peatudes, ei ole väljaspool majutusettevõtet alternatiivseid 
toidukohti. 

 Looduses liikumist propageeritakse palju, infot aga avalike metsateede, rabade ja 
loodusradade äärsete infrastruktuurivõimaluste (tualetid, parkimisvõimalused) kohta on 
vähe.  

 Avalikku piirkonnas reisimist toetavat infrastruktuuri on vähe (tualetid, kütuse tankimise 
võimalus jms). 

 Esmaspäeviti on paljud tegevusi pakkuvad külastuskohad (muuseumid, söögikohad, 
tuletornid jne) suletud. Ka lahtiolekuaegade kohta ei ole kohati aja- ja asjakohast infot. 

 Google maps suunab vahel külastuskohtade juurde ebatäpselt.  
 Huvitavat kohalikku infot ei osata turistile eksponeerida, sellest saab külastaja teada 

kohalikuga vesteldes, kohalikult teadete tahvlilt, külapoe müüjalt jne. 

Pä
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  Suurem osa sihtkoha külastajatest ei ole avalikult piirkonna turundajad. Reisimuljeid 
avalikult enamasti ei jagata, mõned ilusamad pildid sotsiaalmeediasse vahel postitatakse. 

 Sõpradele ja tuttavatele soovitakse sihtkohta, ise lähiajal samasse külastuskohta tagasi 
minna ei planeerita, sest külastamata põnevaid paiku on palju. 

 Tagasisidet antakse peamiselt broneerimisportaalide vahendusel majutusteenuse kohta. 
Ettevõtjad ise tagasisidet ei küsi. 
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4.2. Perega sihtkohta külastanud reisija ülevaade 

Uuringus osales 21 perekonda, lastevanemate vanus oli 26–51 aastat. Pere moodustasid 
eelkõige ema, isa ja 1–3 last. Kahelapselisi peresid olid kõige enam, laste vanused olid 0–17 
aastat, eel- ja kooliealiste laste arv jagunes üsna võrdselt. Pered käisid reisil ka teiste 
peredega, ainult ühe lapsevanemaga või põlvkondade ülese paarina kus laps reisi 
vanavanemaga.  Esindatud olid ka pered, kus reisiti koos väikelapse ja  juba täisealiste lastega 
ning kärgperena.  

Perega reisijaid iseloomustab soov ühisel vabal ajal midagi teha. Tegevuseks sobivad spaa  
basseinid, muuseumid, mänguväljakud, loodusrajad, mererand ning kõik muu, kus saab joosta 
ja pole igav. Reisikavasse peab alati midagi „veekindlat“ planeeritud olema, juhuks kui õues 
olla ei saa. Olulised on tegevused eri vanuses lastele. Ka peres, kus reisiti kahe täisealise ja 
algklassilapsega, arvestati tegevus planeerides kõige noorema vajadustega. Järgnevalt on 
joonisel 14 toodud näited tegevustest kolmes kõige populaarsemas peresihtkohas: 

 

Joonis 14. Tegevused kolmes populaarseimas pereturismi sihtkohas. 

Toit on oluline nii majutusettevõtte kui külastuskoha valikul, kuid see pole omaette reisi 
eesmärk. Toidukoha valikul tehakse korduvkülastus hea kogemusega ettevõttesse. Uude 
sihtkohta reisides vaadatakse eelnevalt menüüsid, loetakse hinnanguid Tripadvisorist, 
Facebookist või Googlest ning vaadatakse sõprade poolt sotsiaalmeedias külastatud 
söögikohti. Perega reisija soovib, et menüü oleks lastele sobilik ja tervislik. Majutuse valikul 
eelistatakse hommikusööki pakkuvaid ettevõtteid, et puhata igapäevasest toidu 
valmistamisest. 

Pered on harjunud vabal ajal tegema lühiväljasõite loodusesse tuttavas kodupiirkonnas või 
vaadatakse Google mapsist, millised külastuskohad jäävad ühetunnise sõiduaja raadiusesse. 
Reisi marsruuti ja ajakava koostades arvestatakse, kui kaua jaksavad lapsed järjest sõita. 
Umbes tunni aja tagant tehakse peatus või jõutakse selle ajaga reisi sihtpunkti. Pika sõiduaja 
puhul on oluline, et  kodust alates on tee peal midagi teha või vaadata. Väljastpoolt Tallinna 
ja Harjumaad piirkonda reisimise põhjus võib olla hobi või spordiharrastus. Nt Österby 
avaveeujumise spordivõistluse külastamiseks oldi valmis tegema piirkonda ühepäevareis 
Tartumaalt. Laste hobi või harrastusega tegelemine võib perele olla esmaseks sihtkoha 
külastuse põhjuseks. Kõigi uuritud perede reisid ja külastuskohad on esitatud alloleval joonisel 
15. 
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Joonis 15. Uuringus osalenud perede reisimarsruudid ja külastuskohad (vaata joonist 
suuremalt lisast 6) 

 

Külastuskohtade kaardistust ilmestavad intervjueeritavate mõtted sihtkoha kuvandi ja 
külastuskohtade teadlikkuse lõikes (vt joonis 16). 

Joonis 16. Piirkonda külastanud pereturisti mõtted sihtkoha kuvandist ja teadlikkusest 

Perega reisija puhul vanusest lähtuvat liigitust välja tuua ei saa, sest sarnane reisikäitumine 
oli omane erinevas vanuses lapsevanematele. Reisikäitumiselt jagunevad pered kaheks: 
spontaanne otsustaja / spontaanne puhkus ja pikalt planeerija / pikalt planeeritud puhkus. 
Spontaanse puhkuse alaliigiks on ühepäevareis (vt joonis 17).  
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Joonis 17. Uuringust selgunud perereisija profiilid 

Spontaanne perepuhkus on reis spaahotelli, kestvusega 1–2 ööd. Reisiotsus tehakse 
spontaanselt vaba aja tekkides, näiteks nädalavahetuse veetmiseks. Pered valisid külastuseks 
järgmised spaahotellid: Harjumaal Laulasmaa Spa Hotel ja Tallinn Viimsi SPA , Läänemaal 
Haapsalus Fra Mare Thalasso Spa ja Raplamaal Ruunawere hotell.  

Reisi maksumuse osas jagunevad spontaansed reisijad kaheks: vähem kulutaja, kelle spaareisi 
maksumus pere kohta on ühe ööbimisega kokku 200.- eurot, kahe ööbimisega 300.- eurot. 
Toitlustuse maksumus sellest on 50–75 eurot päevas pere peale kokku. Rohkem kulutaja 
perega reisil olles raha ei loe, sest soovib rutiinist välja ja erinevaid häid söögikohti külastada. 
Selline reisija ööbib enamasti kaks ööd, kulutades perenädalavahetusel kokku 500–600 eurot, 
sellest söögile 100 eurot või enam, sest lubab lastel soovitud toiduampse või muud 
meelepärast osta. Nii väiksema kui ka suurema reisieelarvega pered kulutavad vaba aja 
tegevustele pigem harva ja hinnanguliselt 50 eurot neljaliikmelise pere peale kokku.  

Spontaanne puhkaja tuleb Tallinnast, Harjumaalt või Pärnust. Lõuna-Eesti pered teevad ka 
spontaanseid paaripäevaseid reise mere äärde, kuid Lääne-Eestist valitakse Pärnu, sest sinna 
jõuab kahe tunniga kohale. Kuna Läänemaa rannad on sõiduajalt kaugemal, siis neid 
spontaanseks reisikohaks ei valita. Lõuna-Eesti pered teevad ka talvistel perioodidel spaareise 
ja Haapsalus on käidud, kuid sõidu pikkuse tõttu pole see piirkond esimene valik. Talvel 
käiakse Lõuna-Eestist peredega näiteks Ida-Virumaal spaas. 

Spontaanse väljasõidusihtkohana piirkonnas seostub kõigile kõige enam Läänemaalt 
Haapsalu, mille kohta korduvalt öeldi, et “Lihtsalt tekib mõte, et lähme Haapsallu!”, sest  
sihtkoht on kompaktne, koos heade kohvikute-söögikohtadega. Harjumaal on spontaanse 
reisi sihtkohaks Laulasmaa. Raplamaa on saanud ka pereturistide spaasihtkohaks, sest 
tuttavate kaudu levib info Ruunawere hotellist. Eristuv käitumismuster on maapiirkonnas 
spaa või muu tegevust pakkuvat sihtkohta külastamine, kuid olenevalt reisi pikkusest 
sõidetakse samal või järgmisel päeval Tallinnasse ööbima.  

Kõige levinum käitumine on, et kodust sõidetakse otse sihtkohta, tehes vajadusel peatuse 
ainult bensiinijaamas. Kui tee peal kohti külastatakse, siis on need varem ette planeeritud. 
Tee ääres olevad infosildid ei mõjuta enamasti teelt maha keerama ja avastama minema, küll 
aga aitavad need uusi külastuskohti meelde jätta järgmiseks korraks. Spontaanselt 
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perepuhkust planeeriva reisija klienditeekonna etappide kirjeldus on toodud joonisel 18.   

 

Joonis 18. Spontaanse perepuhkuse kliendi profiil ja teekonna kaardistus (vaata joonist 
suuremalt lisast 7) 

Spontaanne pere ühepäevareis. Tallinnast või Harjumaalt pärit spontaanselt spaahotellis 
ööbiv pere teeb sarnaselt ka ühepäevareise. Erinevus on, et spaale lisaks tehakse väljasõite 
koolieelikutest lastega ka ainult loodusesse. Loodussihtkohad jäid Harju- ja Raplamaale: 
Laulasmaa ja Keila-Joa piirkond, Kaiu, Mahtra. Süüakse kohvikus või külastatakse kohalikku 
poodi. Sellise reisi eesmärk on eelkõige sisustada päevast vaba aega ja liikuda.  

Pikalt planeeritud perepuhkus on majutusega turismiettevõttes või matkaautos. Reis 
planeeritakse pikalt ette ajale, kui mõlemal lapsevanemal on ühine puhkus. Peredest 
koosneva sõpruskonna puhul alustatakse samuti ühise aja leidmisest. Sihtkoha valimisel on 
oluline mõjutaja peretoa hind, eriti kui reisitakse kahe lapsega. Vastuvõetav peretoa 
maksumus on hinnanguliselt 100.- eurot/öö. Tasulises majutusettevõtte valimisel on 
perepuhkuse pikkuseks 1-2 ööd, matkaautoga reisides 3-6 ööd.  

Pikalt planeerija teeb endale Google kaardi järgi üsna täpse ajakava, kus ja kui kaugel kohad 
asuvad, lahtiolekuajad, kui kaua külastus aega võtab jms. Paar nädalat ette on teada, millal ja 
kus ollakse. Planeerimisega alustatakse seetõttu varakult. Kui reisitakse uude sihtkohta, on 
reisiplaani tegemine päris suur uurimistöö. Pered hea meelega loevad teiste reisiblogisid, et 
saada ideid kus ja mida teha. Juba kellegi poolt koostatud reisimarsruut on planeerimisel 
suureks abiks isegi juhul, kui täpselt samasugusele reisile ise ei minda. Kui sihtkohas ollakse 
varem paarina või töökaaslastega käidud, siis lastega minnes hakatakse ikkagi infot otsima.  
Enamastis sisestatakse Googlesse sihtkoha nimi ja otsitakse vaatamisväärsuseid, lisaks 
kasutatakse märksõnu “mida teha lastega (piirkonna nimi)”või  “lastega (piirkonna nimi)”. 
Infot ja soovitusi saadakse ka sõpradelt ja tuttavatelt.  Sageli jõutakse infootsinguga 
puhkaeestis.ee või konkreetsete linnade lehtedele. Külastuskohtadest, sh majutus- ja 
toitlustusettevõtetest, vaadatakse pilte ja loetakse arvustusi.  

Info otsimise osa hindasid pered kõige keerulisemaks. Infot peab eri allikatest otsima - 
sihtkohtade lehtedel on vaatamisväärsuste info, kuid siis tuleb ise otsida Googlest juurde, kas 
see on avatud, mis on hind. Laevapiletite info leidmine on aga lihtne ja pileteid on mugav 
broneerida. 

Mõned pered võtavad reisile kaasa jalgrattad. Kui kõigi pereliikmete rattad sõidukile ei mahu, 
siis võetakse kaasa laste omad ja täiskasvanutele renditakse kohapeal. Pere kasutab sihtkohas 
ka vabaaja veetmise varustuse rentimist, nt supi lauad.  
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Matkautoga reisijaid saab liigitada kaheks: pered, kus varem on harjutud käima pikemal 
välisreisil, mis viimastel aastatel on ära jäänud ning pered, kes teadlikult eelistavad lastega 
Eesti piires reisida, et korralduslikult lihtsam oleks. Selgus, et matkautodega reisijate ootusi, 
soove ja vajadusi pole sihtkohtade tasandil veel teadlikult arvestatud – neile vajalikku infot on 
vähe või üldse mitte. Näiteks RMK puhke- ja telkimiskohad annavad infot ainult matkajale, 
sõiduautoga liiklejale ja telkijale. Matkautoga ööbimiskoha leidmine suvel on üsna keeruline 
ja vajab varast planeerimist. Positiivne on, et matkaautode rentijad peavad ise blogi, kus 
jagavad tehtud perereise - seda kanalit kasutakse allikana ka sõiduautoga reisides. Pikalt 
perepuhkust planeeriva reisija klienditeekonna etappide kirjeldus on toodud joonisel 19.  

 

Joonis 19. Pikalt planeeritud perepuhkuse kliendi profiil ja teekonna kaardistus (vaata joonist 
suuremalt lisast 8) 

Perega reisija meenutab oma sihtkoha külastuskogemust järgnevate märksõnadega: 
lõõgastav, rahulik, perekeskne, privaatne ja omaette olemine, kulgemine, puhkamine, lõbus, 
tore, meeldejääv, avastuste rohke, matkamine, aktiivne, saareline olemine, teistmoodi 
loodus, oh kui äge, mugav kaugus, nunnud kohvikud. Haapsalus on lastele palju tegevusi. 
Haapsalus külastatakse alati Iloni Imedemaad, mis meeldib nii lastele kui ka vanematele. Laste 
vanemaks saades on Haapsalus muuseumides neile taas midagi huvitavat. Pärnu on väike ja 
Haapsalu on väike, kuid neid omavahel võrreldes on Haapsalus lapsega mugavam liikuda, sest 
külastuskohad on kompaktselt jalutuskauguses. Loode-Eesti on huvitav, siin tekib natuke 
välismaal olemise tunne, sest kohanimed on eesti ja rootsi keeles. Vormsil on palju viitasid, 
mille peale teelt maha keerata ja põnevaid paiku avastada. Kohalikud inimesed on väga 
sõbralikud ja abivalmid. Kes on Raplamaal käinud, see soovib uuesti külastada – ilus ja mõnus 
paik lõõgastumiseks, arendab silmaringi. Laulasmaa piirkond meeldib, sest seal on läheduses 
rohkem teha. Piirkonnas on mitmeid peredele sobivaid spaahotelle. Järgnevas tabelis 3 on 
välja toodud perega reisija täitmata ootused ja teekonnal kogetud kitsaskohad. 
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Tabel 3. Perega reisijate täitmata ootused ja kitsaskohad klienditeekonna etappide lõikes  
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 Sihtkoha info on killustatud eelkõige mitmekülgsete teenuste leidmisel erinevas 
vanuses lastele mitmeks päevaks, mis muudab reisi planeerimise aeganõudvaks ja 
keeruliseks. 

 Sihtkoha valikul on oluline, et piirkonnas oleks enam kui üks tegevus lastele. 
 Infootsingud märksõnadega “lastega ...”, “mida teha lastega ...” ja “puhkus lastega …" 

annavad vähe tulemusi, piirkonna väiksemad ettevõtted ja teenused ei tule otsingutega 
välja.  

 Reisisihtkoha valiku lihtsustamiseks puuduvad piirkonna 1–5 päevased 
näidismarsruudid, mis annaks piirkonna külastamiseks inspiratsiooni. 

 Majutuse hinnatase mõjutab oluliselt pere sihtkoha valikut. 
 Majutusruumide kirjeldused ei anna sisulist infot (nt mitu last peretuppa mahub ja 

millistel tingimustel, milline on täiskasvanute voodi laius ja kas sinna mahuks ka beebi 
jms).  

 Teenuste kirjeldused ei anna sisulist infot (nt kui kaua orienteeruvalt aega kulub koha 
külastamiseks, millises vanuses lastele ja milliseid tegevusi pakutakse jne). 

 Teekond lõppsihtkohta on osa reisist – vajalikud oleksid nö reisimarsruudid Tallinnast, 
Tartust, Pärnust jm tulijale koos soovitustega mida külastada ja vaadata. 

 Peredele hästi tuntud sihtkohti on vähe – tuntumad on Haapsalu ja Laulasmaa. 
Raplamaa ei seostu pereturismi sihtkohana. 
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 Piirkonnas olles on vähe kättesaadavat infot (viidad, suunavad reklaamid, vaateaknad, 
infotahvlid), mida lastega nii kohapeal kui lähiümbruses teha (nt kuhu lühiväljasõit teha, 
mida huvitavat vaadata jms). 

 Lastele sobivaid ja huvipakkuvaid geopeituse variante piirkonna erinevate paikade 
leidmiseks-kogemiseks pakutakse vähe. 

 Matkaautoga reisijale on vähe infot (nt kus saab parkida, kus saab laadida elektrit, 
millised vaatamisväärsused on liiga kitsa tee tõttu ligipääsmatud jne). 

 Toitlustusettevõtete menüüd ei sisalda samaväärselt täiskasvanutega kohalikke ja 
huvitavaid sööke-jooke lastele. 

 Teada-tuntud RMK platsid on ülerahvastatud ja see sunnib otsima privaatsemaid kohti 
ning „metsikult“ ööbima. 

 Külalised oleks endale hea meelega midagi kaasa ostnud, aga pole kohti ja võimalusi 
kuhu raha jätta. 
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 Reisi kavandamisel kättesaadav info ei andnud põhjust pikemat reisi planeerida. 
Piirkonda külastades silma jäänud info ja kohad võimaldanuks korraldada 
mitmekülgsema ja pikema külastuse. 

 Suurem osa perereisijatest ei ole avalikult piirkonna turundajad. Reisimuljeid avalikult 
enamasti ei jagata, mõned ilusamad pildid sotsiaalmeediasse vahel postitatakse. 

 Sõpradele ja tuttavatele soovitakse sihtkohta, ise lähiajal samasse külastuskohta tagasi 
minna ei planeerita, sest külastamata põnevaid paiku on palju. 

 Tagasisidet antakse peamiselt broneerimisportaalide vahendusel majutusteenuse 
kohta. Ettevõtjad ise tagasisidet ei küsi. 
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5. Järeldused ja arendusvõimalused 

Harju-, Lääne- ja Raplamaa uuring põhines klienditeekonna mudelil, mis kaardistas piirkonda 
külastanud inimeste käitumise kogu reisi ulatuses. Kokkuvõtlikult saab välja tuua, et kolme 
maakonda ei vaadelda kui tervikut, sest uuritavate arvamusel ei ole piirkonnal ühist kuvandit. 
Inimeste jaoks on keeruline määratleda Harjumaa piiri Lääne-Virumaaga ja Raplamaa piiri 
Järvamaaga, samuti Läänemaa piiri Pärnumaaga. 

Piirkonda peetakse romantiliseks, looduskauniks, matkamiseks sobivaks ning häid 
toiduelamusi pakkuvaks. Tuntud on mitmed suuremad kultuurisündmused, mida külastatakse 
korduvalt. Piirkonna kõige külastatavam sihtkoht on Haapsalu linn, kuhu on reisitud korduvalt 
nii kaaslase kui ka perega üle Eesti. Haapsalu linn ja Laulasmaa on peamised 
pereturismisihtkohad, sest seal on võimalik kompaktselt kogeda erinevaid teenuseid ning 
valida toidukohti. Eraldiseisva sihtkohana tajutakse Vormsi saart, kuid sageli ei seostata seda 
Läänemaa osana. Eristuv sihtkoht, mida teatakse ja külastatakse, on Rummu karjäär koos seal 
pakutavate aktiivsete tegevustega. Hinnatase piirkonnas on oluline sihtkohta reisimise 
valikutegur nii peredele kui  paaridele. Rõhutamist väärib, et ei otsita sooduspakkumisi või 
odavat hinda, vaid mõistlikku hinna ja kvaliteedi suhet. Väga levinud on Booking.com kaudu 
broneerimine. 

Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtudes on külastuspõhjustena 
esikohal loodus ning üsna võrdselt järgnevad toit ja kultuur. Enamkülastatavad loodusega 
seotud kohad maakonniti on Harjumaal Pakri poolsaar, Keila-Joa ja Laulasmaa piirkond. 
Läänemaal Dirhami sadam, Marimetsa raba ja Vormsi saar ning Raplamaal Jalase loodusrada, 
Loosalu ja Mukri raba. Piirkonnas asuvad Matsalu ja Lahemaa rahvuspark on tuntud, kuid 
ükski uuritav neid reisi eesmärgina ei külastanud. Loodussihtkohana on piirkonna tugevuseks 
ehe metsikuna säilinud loodus Noarootsi piirkonnas ja Raplamaal, mis köidab jalgsimatkajaid 
ja looduses teadlikumaid liikujaid. Raplamaa väiksem tuntus on konkurentsieelis neile, kes 
otsivad varem käimata matkaradu. Mereäärse piirkonnana on konkurentsieeliseks privaatsust 
pakkuvad rannad  ja  surfamiseks soodsad loodusolud Noarootsi ja Laulasmaa piirkonnas (vt 
joonis 20). 

Joonis 20. Piirkonna loodusressursside konkurentsieelised kaugemalt reisijate hinnangul 

Nooremaid reisijaid motiveerib sihtkohti külastama soov tähtpäevi tähistada või üritustel 
osaleda, 30–40 aastaseid reisijaid meelitab loodus ja uued avastamata objektid ning 45+ 
reisijat köidab kultuur, nostalgilised kohad ja hobidega tegelemine. Vanuserühmi läbivalt on 
oluliseks teguriks toit ja toiduga seotud elamused. Toit on oluline nii majutusettevõtte kui 
külastuskoha valikul ning eelnevalt tutvutakse menüüga, loetakse hinnanguid Tripadvisorist, 
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Facebookist või Googlest ning vaadatakse sõprade poolt sotsiaalmeedias külastatud 
söögikohti.  

Kõige olulisema ja kriitilisema osana klienditeekonnast saab uuringu põhjal välja tuua 
külastuse eelse aja ehk inspiratsiooni saamise ja valikute tegemise etapi.  Nii kaaslasega kui 
perega reisinud inimesed toovad välja mitmeid kitsaskohti, mis nende külastuseelset perioodi 
mõjutasid. Reisiinfo otsimist alustatakse majutuskohtadest, mille puhul on külastajatele 
oluline detailne info teenuse sisu ja tingimuste kohta. Üldine info piirkonna kohta on 
killustatud. Otsingud, mida piirkonnas teha (eriti lastega), annavad vähe tulemusi ning 
kaugemalt tulnud ei oska ka sõidu teekonda sisustada ja enda jaoks põnevamaks teha. Kõik 
see omakorda muudab reisi planeerimise keeruliseks ja aeganõudvaks ning mõnikord 
mõjutab hoopis mõnda teist sihtkohta valima. Haapsalu ja Laulasmaa on reisija jaoks 
tuntumad, samas Raplamaa ja maapiirkonnad ei seostu inimestele pereturismi sihtkohana.  

Külastuse ajal näevad reisijad kõige suuremaid kitsaskohti info jagamises, reisimist toetava 
taristu ning teenuste vähesuses maapiirkonnas. Reisil olles otsitakse kohalikke ja elamust 
pakkuvaid tooteid/teenuseid, samas huvitavat kohalikku infot ei osata turistile eksponeerida. 
Külastaja võib piirkonna kohta huvitavat teavet saada kohaliku elanikuga vesteldes, 
teadetetahvlilt, külapoe müüjalt jne. Teenusepakkujad ise soovitavad külastajatele peamiselt 
üldtuntud vaatamisväärsusi ja söögikohti, mis on sageli ülerahvastatud. Reisimist toetavat 
taristut (tualetid, parkimisvõimalused, elekter) ja sellekohast infot on piirkonnas vähe. 
Külalised ostaksid endale hea meelega reisilt midagi kaasa ning kulutaksid teenustele rohkem 
raha, aga pole kohti ja võimalusi kuhu raha jätta.  

Piirkonna külastajad jäävad oma reisiga rahule jäänud ning soovitavad külastatud kohti 
sõpradele ja tuttavatele. Ise samadesse kohtadesse niipea tagasi minna ei planeeri, sest 
avastamata kohti on palju. Kitsaskohana võib välja tuua, et enamus sihtkoha külastajatest ei 
turunda piirkonda avalikult. Reisimuljeid külastaja sotsiaalmeedias enamasti ei jaga ning 
tagasisidet ei anna, kuna seda ei küsita. Reisile tagantjärgi mõeldes tõdesid mitmed perega 
reisijad, et reisi oleks saanud pikemaks ja sisukamaks planeerida. Kohapeal nähtud paikade ja 
teenuste kohta ei olnud enne reisi infot ning seetõttu kavandati reis lühem kui see oleks 
võinud olla. Piirkonda reisijate täitmata ootused ja kitsaskohad terve kliendi teekonna 
ulatuses on toodud joonisel 21. 

Kitsaskohtadest tulenevalt saab arendusvõimalused jagada kolmeks teemaplokiks: info 
kättesaadavuse parendamine, tootearendus ja sihtkohaarendus.  

Info kättesaadavuse parendamine:  

• Sihtkohaga seotud kohalike sündmuste võimendamine, sh sotsiaalmeedias.  
• Inspireerivate piirkonnaüleste näidismarsruutide koostamine. 
• Sihtkoha erinevate osapoolte kodulehtede optimeerimine vastavalt külastaja otsitavatele 

märksõnadele. 
• Piirkonna ettevõtete, tegevuste ja külastuskohtade omavaheline ristturundamine. 
• Sihtrühma vajadustest tulenevalt info lisamine, täiendamine ja koondamine ning 

ajakohasena hoidmine. 
• Ühistranspordiga ligipääsetavate sihtkohtade välja toomine ja reisiinfo kasutajasõbralik 

esitamine. 
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Tootearendus: 

• Otsetellimuste kasutajasõbralikuks muutmine ja broneeringuportaalidega võrdsete 
tingimuste võimaldamine.  

• Toitlustusettevõtetes menüü arendamine erinevate külastajate vajadustest lähtuvalt.  
• Olemasolevate toodete ja nende kohta käiva info kättesaadavuse parendamine 

madalhooajal.  
• Luua külastajatele võimalusi raha maapiirkonda jätmiseks (loodusega seotud objektid, 

kogukonnamuuseumid, maapiirkonna üritused jms). 
• Lastele sobilike harivate ja eakohaste lahenduste välja töötamine piirkonna kogemiseks. 
• Tootearenduseks vajaliku külastaja tagasiside kogumine. 

Sihtkohaarendus: 

• Avalikus ruumis reisimist soodustava info koondamine ja jagamine (juhised looduses 
liikumiseks, parkimisvõimalused, tualettide asukohad, juurdepääs elektrile jms) 

• Reisimist toetava taristu arendamine sihtkoha külastaja vajadustele vastavalt. 
• Võimaluste leidmine sihtkoha eristuvaks turundamiseks erinevates kanalites ja tagasiside 

kogumiseks. 

 

Joonis 21. Piirkonna reisijate täitmata ootused ja kitsaskohad klienditeekonna etappide lõikes 
(vaata joonist suuremalt lisast 9) 
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Lisad 

Lisa 1. Intervjuu küsimused 

Üldised reisiharjumused 

 Kirjeldage, milline reisija olete? Mis teid reisijana kõige enam köidab (loodus, kultuur, toit 
…)?  

 Kuidas otsustate kuhu ja millal reisida (Eestis või välismaal)? Mille alusel valite paika, kuhu 
puhkusele minna? Mis mõjutab otsuse tegemist? Kas otsustate üksinda või arutate seda 
pere / kaaslasega? 

 Kust saate ideid, milliseid kohti külastada?  
 Millist infot / infokanaleid kõige enam eelistate ja usaldate? 
 Kui pikalt ette teete reisiplaane? 

1. Inspiratsioon ja info otsimine 

 Kust tuli idee piirkonda reisida ja miks piirkonda külastasite? 
 Kust ja kuidas hakkasite infot külastuspiirkonna kohta otsima? (võimalikud valikud nt: 

Google otsing, kindla ettevõtte veebileht, kellegi soovitus, sihtkohta tutvustav veebileht, 
puhkaeestis.ee / visitestonia.com, reisikorraldaja, muu). 

 Milliseid märksõnu info otsimisel kasutasite? 
 Millised olid teie ootused piirkonnale enne reisi? 

2. Valiku tegemine, broneerimine 

 Kui detailselt te reisi planeerisite? (nt kas kõik oli ette planeeritud või oli paika pandud 
teatud kindlad kohad ja muus osas oli graafik ja sisu paindlik) 

 Mille põhjal külastuskohad valisite? 
 Milliseid tegevusi / teenuseid broneerisite ette (telefon, e-kiri, broneerimisportaal jne)? 

Mida selleks kasutasite? Kui jah, siis kui pikalt ette broneerisite?  
 Kui broneerisite, siis kas see oli lihtne? 

3. Teele asumine ja kohale jõudmine 

 Kust teie reis algas?  
 Kellega koos ja mitmekesi reisisite? 
 Millise transpordivahendiga piirkonda sõitsite?  
 Milline oli teie esimene planeeritud külastuskoht? Kas sõitsite sinna otse või külastasite 

teekonnal ka teisi kohti? Milliseid ja miks?  
 Kui lihtne oli leida külastuskohti? 
 Kas tee ääres olev infotahvel, reklaam vms mõjutas teie otsust külastada mõnda kohta? 

Selgitage, tooge näide 

4. Kogemus piirkonnas kohapeal 

 Mida piirkonnas tegite ja milliseid kohti külastasite? (nt. muuseum, ostukeskused, 
aktiivsed tegevused, spaad, matkamine) Miks just need valikud? 
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 Kui kaua piirkonnas viibisite?  
 Kas ööbisite piirkonnas? Kui jah, siis kus ning mitu ööd ööbisite? 
 Kui palju te hinnanguliselt raha kulutasite  

o majutusele,  
o transpordile,  
o toidule, 
o meelelahutus (atraktsioonid, muuseumid, aktiivsed tegevustele, näitusele, 

sündmused jne), 
o muule.  

• Kuidas kohapeal kogetu vastas reisieelsele ootustele? Põhjendage, tooge näiteid. 

5. Reisijärgsed tegevused 

 Milliste märksõnadega meenutate oma reisi? 
 Kas jagasite enda kogemust teistega? Kui jah, siis kellega ja mis kanalites? Kui ei, siis miks? 
 Kas andiste ettevõtjatele tagasisidet? Kui jah, siis mis kanalites ja mille kohta? Kui ei, siis 

miks? 
 Kas külastaksite piirkonda uuesti? Kui jah, siis miks soovite külastada? Kui ei, siis miks? 
 Kas soovitate piirkonda sõpradele ja tuttavatele? Palun põhjendage vastust.  

Kas soovite midagi veel lisada? 
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Lisa 2. Uuringus osalenud kaaslasega reisija ühepäevareiside külastuskohad  
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Lisa 3. Mugavusreisija profiil ja teekonna kaardistus 
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Lisa 4. Innuka avastaja profiil ja teekonna kaardistus 
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Lisa 5. Huvitunud asjatundja profiil ja teekonna kaardistus 
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Lisa 6. Uuringus osalenud perede reisimarsruudid ja külastuskohad  
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Lisa 7. Spontaanse perepuhkuse kliendi profiil ja teekonna kaardistus 
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Lisa 8. Pikalt planeeritud perepuhkuse kliendi profiil ja teekonna kaardistus 
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Lisa 9. Piirkonda reisijate täitmata ootused ja kitsaskohad klienditeekonna etappide lõikes 
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