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Uuringu läbiviimisest

Käesolev aruanne on koostatud Turu-uuringute AS Omnibuss 11/2012 raames läbi viidud elanikkonnaküsitluse 
tulemuste kohta. Aruanne esitatakse Riigimetsa Majandamise Keskusele.

• Uuringu valim oli Eesti 15-74-aastane elanikkond

• Valimi suurus oli 1000 vastajat, analüüsiks sobivaid vastuseid andsid 1002 vastajat

• Uuringutulemused on laiendatavad kogu vastavaealisele elanikkonnale

• Vastaja valik toimus mitmeastmelise juhuvalikuna

• Küsitluspunktide jaotamisel lähtuti asulatüüpidest ja Eesti rahvastikutihedusest piirkonniti 

• Küsitlus toimus vastajate kodudes intervjueerija vahendusel

• Igast valimisse sattunud leibkonnast küsitleti ühte inimest

• Aadresside valikul lähtuti etteantud stardiaadressist küsitluspunktis

• Vastaja valikul lähtuti nn noorema mehe reeglist

• Andmed on kaalutud vastajate soo ja vanuse järgi 

• Küsitlus toimus 8.11-21.11.2012
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KOKKUVÕTE

• RMK puhkealad on elanikkonnas hästi tuntud- neist on teadlik 83% elanikest

• Põhiline kanal, kust on saadud puhkealade kohta infot, on meedia (80%). Võrreldes 2010.a.-ga on kõiki 

loetletud infokanaleid sagedamini mainitud. Eriti on kasvanud suust-suhu leviva info osatähtsus

• Peaaegu kõik keskmised hinnangud RMK puhkealade teenuste ja rajatiste kvaliteedile olid vähemalt head. 

Veidi alla hinde 4 taseme  jäid jäätmemajandus, lõkkepuud ja käimlad 

• Parimad hinnangud anti alade nauditavusele ja tuletegemiskohtadele

• Peale puutumatu looduse kvaliteedi ja viidastuse said tänavu kõik aspektid parema hinnangu kui 2010.a.

• 93% puhkealasid külastanutest on väga rahul või rahul pakutavate teenuste ja rajatiste hulgaga puhkealal, 

rahulolu on kasvanud

• Rahulolu puhkealade looduskeskkonna ja rajatistega on suur (vast. 4,30 ja 4,14 5-pallisel skaalal). Keskmine 

hinnang on pisut madalam harrastusvõimaluste osas (3,92). Hinnang on paranenud looduskeskkonna puhul

• Tänavuse külastuse korral ei häirinud enamust inimesi miski. Keskmisest pisut rohkem oli nurisejaid prügi ja 

teiste külastajate aadressil. Hinnangud ei ole üldse muutunud 2010.a.-ga võrreldes

• 85% elanikest peab riigimetsas puhkamise ja liikumise võimalusi vajalikuks, ülejäänud põhiliselt ei osanud 

seisukohta võtta
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Vastajaskonna struktuur. Kõik vastajad n=1002
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Infoallikad RMK puhkealade kohta. 
Kõik vastajad n=1002
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RMK puhkealadest teadlike profiil. 2012.
Kõik vastajad n=1002

Sugu

Vanus

Haridus

Keelekasutus

Regioon

Asulatüüp

Peretüüp

Keskmine neto-kuusissetulek 
pereliikme kohta

Teadlikkus puhkealade võimalustest on seda suurem, mida kõrgem on haridustase ja/või pere jõukus. 1/3 mitte-
eestlastest ei tea neist võimalustest midagi, eestlaste seas on mitteteadlikke vaid 1/10.
Piirkondade lõikes on teadlikke kõige enam Lääne-Eestis, mitteteadlikke Ida-Virumaal. Üldiselt on teadlikkus Põhja-
Eestis, sh Tallinnas märksa madalam kui muudes regioonides.
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Hinnangud tänavu külastatud RMK puhkeala teenuse või 
rajatise kvaliteedile. On käinud tänavu RMK puhkealal n=364

Keskmine hinnang 1-5 arvutati vaid nende vastuste põhjal, kus hinnang anti. Peaaegu kõik külastajad leidsid, et ala oli igati nauditav.
Alla keskmise hinde “hea” jäi vaid olukord käimlate, lõkkepuude ja jäätmemajanduse korraldusega, kuigi päris rahulolematuid oli
nendegi puhul väga vähe.
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Hinnangud viimase 12 kuu jooksul külastatud RMK 
puhkeala teenuse või rajatise kvaliteedile. On käinud 
puhkealadel, n=vastajad antud sihtrühmast  

Kuna inimesed on käinud erinevates kohtades, on vastuseid raske siduda konkreetse puhkealaga. Lähtuda võib sellest, et käidud on
enamasti oma lähipiirkonnas. Keskmisest vähem on rahul Ida-Virumaa inimesed, eriti mis puutub lõkkepuudesse, üldisesse turvalisusse,
puhtusesse ja parkimiskohtadesse. Parimaid hindeid on antud enamasti Tallinna ja Põhja-Eesti vastajate poolt. Jäätmemajanduse ja
käimlate osas on probleeme vähem Lääne-Eestis.
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Hinnangud viimase 12 kuu jooksul külastatud RMK puhkeala 
teenuse või rajatise kvaliteedile. 2010. ja 2012.a. võrdlus. 
n=on käinud puhkealadel, n=vastajad antud sihtrühmast  

Võrreldes 2010.a.-ga on paranenud kõik keskmised hinnangud, v.a. puutumata looduse kvaliteet ja viidastus. Kõige rohkem on
paranenud hinnang tuletegemiskohtadele, mis ongi üks paremaid aspekte, ja üldisele turvalisusele.
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Kui rahul ollakse pakutavate teenuste ja rajatiste 
hulgaga puhkealadel? On käinud viimase 12 kuu jooksul puhkealadel 
n=364
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Kui rahul ollakse pakutavate teenuste ja rajatiste 
hulgaga puhkealadel? 2010. ja 2012.a. võrdlus.
On käinud viimase 12 kuu jooksul puhkealadel n=364

Keskmine 
hinne 1-5

Keskmine hinnang on 2 aasta jooksul üsna jõudsasti tõusnud.



RMK 12

Kuidas RMK täitis lootusi järgmistes aspektides? 
On käinud viimase 12 kuu jooksul puhkealadel n=364

Keskmine 
hinne 1-5 2010. ja 2012. a. võrdlus

Lootused on täidetud eriti hästi looduskeskkonna ja puhkekohtade ning rajatiste osas. Rahulolematute osa
harrastusvõimaluste osas on väga väike. Võrreldes eelmise uuringuga on keskmised hinded peaaegu samaks
jäänud, kusjuures looduskeskkonna osas isegi veidi tõusnud.
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Kuivõrd häirisid järgmised tegurid selleaastase 
külastuse ajal? 
On käinud viimase 12 kuu jooksul puhkealadel n=364

Keskmine 
hinne 1-5 2010. ja 2012. a. võrdlus

Põhiosa külastajaist ei häirinud puhkealadel eriti midagi. Keskmisest veidi rohkem oli nurisejaid prügi ja külastajate
rohkuse üle. Võrreldes 2010.a.-ga ei muutunud ükski keskmine hinnang.
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Kui vajalikuks peetakse riigimetsa aladele loodud 
taolisi puhkamise ja liikumise võimalusi? Kõik vastajad 
n=1002

Neid, kes toredaid võimalusi vajalikuks ei pea, oli kaduvväike osa. Teatud määral oli vaid neid, kes seisukohta võtta ei
osanud.
Kõige rohkem hindasid loodud võimalusi kõrgharidusega vastajad, Lääne-Eesti ja Tallinna elanikud. Mida suurem
sissetulekuklass, seda vajalikumaks neid peeti, sest seda enam ka kasutatakse või vähemalt mõeldakse kasutamisele.
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Kui vajalikuks peetakse riigimetsa aladele loodud taolisi 
puhkamise ja liikumise võimalusi? 2010. ja 2012.a. võrdlus.
n=kõik vastajad  

Keskmine 
hinne 1-5

Mõlemad hinnangud vajalikkusele on peaaegu samad, vahe on selles, et tänavu oli veidi
rohkem neid, kes seisukohta ei osanud võtta.
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Kas ollakse näinud looduses RMK märgistusega 
tahvleid? Kõik vastajad n=1002

Keskmine 
sissetulek 
pereliikme 

kohta
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