
NUTIKAD LAHENDUSED TURISMIS

Raili Mengel

MTÜ Eesti Maaturism



MTÜ Eesti Maaturism
maaturism.ee

 Loodud aastal 2000
 Ca 300 liiget üle Eesti (peamiselt

majutusteenuse, toidu ja aktiivse
puhkuse pakkujad, väiketootjad jne)

 Eesmärgiks seista maaturismiettevõtjate
huvide eest ja toetada maaturismi
arengut.





Arukate külade kogukonda
iseloomustavad järgmised
põhimõtted:

 Hoolida ümbritsevast loodusest, 
säästa ressursse ning tarbida
kohalikku;

 Kasutada mõistlikult vett ja energiat, 
sorteerida jäätmeid ja vähendada
nende teket, eelistada kohalikke
toiduaineid ja loodussõbralikke
materjale, valida ökonoomsed
seadmed ning pakkuda külastajatele
keskkonnasõbralikke tegevusi.





MIDA on PAKKUDA KÜLALISTELE?

 Kes saavad arukast külast teenuse pakkujateks?
 Milliseid nutikaid teenuseid ja teenusepakkujaid meil

oleks kogukonnast pakkuda?
 Kuidas plaanitakse teenust pakkuda?
 Milliseid teadmisi on vaja teenuse pakkumiseks?
 Millist inventari on vaja teenuse pakkumiseks?
 Kas pakutava teenuse pakkumiseks kehtib seda

reguleeriv seadus millest peaks juhinduma?
 Kuidas ja keda oleks mõistlik kaasata teenuse

testimisse? Kes on minu jaoks usaldusisik, kes võiks
anda mulle ausat tagasisidet pakutavast teenusest?

 VõTMEKÜSIMUS – kes saab olema teenuse sihtrühm?



OLULINE KONTROLLKÜSIMUS:
 Kas kogukond teab teenusest ja see on kogukonnale

OK, et teie arukas külas käib külalisi?

Miks on see vajalik? Kõik kogukonna liikmed peavad
mõistma, et nad on osa külalislahkusest ja oluline on, 
et külalised tunnevad end oodatud kogu piirkonnas.
 Teenus tervikuna ja selle tulemusel kogetav

külastuselamus on ülim

 INFO KÄTTESAADAVUS JA TÕESUS ning kogemused
KÜLASTAJA TEEKONNAL



Tänase kohtumise eesmärk
on pakkuda teile inspiratsiooni
ja ideid ning mõtteid järgmistel
teemadel:

1. Liitreaalsus – Kuidas oma kogukonnas liitreaalsust 
kasutada?

2. Virtuaaltuurid – Milline virtuaaltuur oma kogukonnas 
luua?

3. On-line degusteerimised – Mida oleks võimalik teie
kogukonnas on-line´is degusteerida?



Turismistrateegia 2022-2025
it’s about time



Koostöö kogukondadega 
loodusturismi teemal 
hinnatakse uue perioodi 
turismistrateegias eriti kõrgelt. 

See on teie, 
arukate 
külade ja 
kogukondade 
võimalus







METSA MATKARADA
baltictrails.eu



metsamatkarada.maaturism.ee



GEOPEITUS
Metsa matkarajal



MAATURISMI ÕPPE KORRALDAMINE 
kohalikus kogukonnas



LIITREAALSUS
(Augmented Reality)

Inspiratsiooni leiate koduleheküljelt Aurea4rural.eu
Toimumas on liitreaalsus koolitus. 

Liitreaalsuse kasutamise võimalused turismiobjektide 
tutvustamisel/menüüde tutvustamisel ja ettevõtte teenuste 

turundamisel
Korraldaja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Eesmärk: kasutada liitreaalsust kui ühte ettevõtte turundamise võimalust

Õpingud läbinud õppija:

1) Mõistab liit-, virtuaal- ja segatud reaalsuse olemust ja kasutamist 
2) Toob näiteid liitreaalsuse rakendamisest turismis 
3) Koostab esitluse ettevõtte turundamiseks, kus ta töötab kasutades 

liitreaalsust 

www.youtube.com/watch?v=LXyX-OvZlUg



Mis reaalsusega on tegu? 
(õige vastus: virtuaalreaalsus)



Loodusmuuseum AR 
(augmented reality ehk liitreaalsus)
Soovitan külastada Loodusmuuseumi ja ise katsetada
liitreaalsuse kasutamist, tekib parem arusaam



Liitreaalsus on tehnoloogiline trikk, mille käigus kaamerast
tulevale pildile ‘kleebitakse’ peale muu sisu.



Liitreaalsus jaguneb

 Pildipõhine - telefon kasutab eelnevalt etteantud
markerpilti ja kuvab (lisatava) sisu selle pildi suhtes

 Inglisekeelse terminiga SLAM - telefon suudab
tuvastada pindasid, mille peale või mille suhtes
kuvada (lisatavat) sisu

http://mobileadventures.eu
http://augmentedtours.eu
Info pärineb: 
margus@bitspinners.eu
+372 506 3446
(soovitan huvi korral ühendust võtta, on selle ala 
professionaal)





Nutikas koht on
(endise EASi TAK juht M.Sameli sõnul)

 Ligipääsetav
 Jätkusuutlik/kestlik
 Digitaalne
 Kultuurne
 Loov
Koha loomise aluseks on kohalik kogukond - nende osalus
erinevates tegevustes.
Nutikus ei võrdu nutiseade, nutikas peab olema kogu
kogukonna toimimismudel.
Kaasamine on arukas külas kõige alus ja nutikaim tegevus
üldse, et saavutada soovitud tulemus.
Virtuaalreaalsus ja liitreaalsus ilma sisuta ja toetava
kogukonnata on mõtetu!



Kuidas saaksime oma kogukonnas liitreaalsust 
kasutada?

1. arutelu



MAAELULAAD

 Maaelulaadi 
pakkumine võimaldab 
(välis)külalistel 
tutvuda tänapäevase 
elu ja inimestega maal.

 Räägitakse lugu 
elustiilist, mis muudab 
traditsioonilist 
arusaama maaelust ja 
loob uue ning 
ainulaadse 
maakeskkonna 
identiteedi, 
ühendades 
traditsioonilised ja 
kaasaegsed väärtused.



OSALUSTURISM – viis, mille kaudu
saada teadmisi nt loodusest
Nt oma ala asjatundja juhendamisel korjata taimi ja teha taimesegusid, magada
lakas, niita
heina, karjatada lambaid ning proovida oma kätega või- ja leivategu.







www.saunatee.ee





Virtuaalkohvik otse-eetris





Milline virtuaaltuur oma kogukonnas luua?

2. arutelu





Foto_ Lauri Laan, Oma Maitse
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Mida oleks võimalik teie kogukonnas 
on-line´is degusteerida?

3. arutelu



KIIDAN TEID aktiivse KAASAMÕTLEMISE ja 
KOOSÕPPIMISE võimaluse eest!

Võimalikku koostööd Maaelulaadi (Rural Lifestyle) 
projekti raames mõtlesin tõsiselt!

Raili
raili@maaturism.ee
www.maaturism.ee


