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Uuringu taust
2020. aasta novembris viis Turu-uuringute AS Tallinna Linnakantselei tellimusel tallinlaste
seas läbi küsitlusuuringu, milles osales 813 tallinlast vanuses 15 aastat ja üle selle.
Andmekogumine viidi läbi telefoniküsitlusena.
Küsitluse tulemusena selgus tallinlaste:










jagunemine eluaseme tüübi ning eluaseme omandivormi alusel, rahulolu
eluasemega ning eelistused eluaseme tüübi osas;
ligipääsetavusprobleemide kogemine;
laste iseseisev liikumine linnas ning selle takistused;
eluga rahulolu ja aktiivsus;
sotsiaalne sidusus linlaste vahel;
rahulolu Tallinna kultuuriüritustega;
rahulolu Tallinnas pakutavate huvitegevustega;
osalemine elukestvas õppes;
koroonaviiruse leviku mõju tallinlaste käitumisele.

Võrdlusandmete olemasolul on raportis esitatud ajalised võrdlused varasemate
samalaadsete küsitluste tulemustega.1 Samas täiendati 2020. aastal küsitlusankeeti
mitmete uute küsimustega, mistõttu osade teemade puhul ajalised võrdlusandmed
puuduvad.
Küsitlusuuringu raport koosneb uuringu taustast, põhitulemustest ja kokkuvõttest nii teksti
kui joonistena. Lisas on toodud eestikeelne küsitlusankeet.

Võrdluse alusena on kasutatud järgmisi Tallinna uuringute infosüsteemist kättesaadavaid
uuringuaruandeid: „Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-2“ ja „Tallinlaste rahuloluküsitlus 2018-1“
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Kokkuvõte


2020. aasta novembris viis Turu-uuringute AS Tallinna Linnakantselei tellimusel läbi
telefoniküsitluse, milles osales 813 tallinlast vanuses 15 a ja üle selle. Küsitlus hõlmas
erinevaid teemasid, sh rahulolu praeguse eluasemega, ligipääsetavusprobleemide
kogemine, laste iseseisev liikumine linnas, eluga rahulolu, osalemine elukestvas õppes,
rahulolu kultuurieluga Tallinnas ning koroonaviiruse leviku mõju tallinlaste käitumisele.

Eluase


86% pealinlastest elab kortermajades, 10% ühepereelamutes ning 4% paaris- või
ridaelamutes. Samas peab kortermaja eluasemena esimeseks eelistuseks vaid 32%
tallinlastest, 50% eelistaks elada ühepereelamus ning 10% paaris- või ridaelamus.



Tallinlastest 83% elab eluruumis, mis on kas tema enda või tema leibkonnaliikme
omanduses (2019. aasta uuringus 89%), 3% kohalikule omavalitsusele kuuluvas
eluruumis (munitsipaalkorteris) ning 13% kellelegi teisele kuuluvas eluruumis (nt üürib
eluruumi või elab mitte-leibkonnaliikmest sugulase eluruumis).



Valdav osa tallinlastest on oma eluaseme puhul rahul nii selle asukoha (rahul 92%),
mugavuste (92%), seisukorra (89%) kui ka suurusega (84%). Võrreldes 2019. aastaga
on pisut vähenenud tallinlaste rahulolu oma eluruumi asukohaga. Linnaosade võrdluses
on elanike rahulolu oma eluruumi asukoha, mugavuste, seisukorra ja suurusega kõrgeim
Pirital ja Nõmmel.

Ligipääsetavus


Küsitletutest 5% ütles, et neil endil või kellelgi nende leibkonnast esineb kas tervisliku
seisundi või erivajaduste tõttu probleeme eluruumi sisse pääsemisel või eluruumis
liikumisel (2019. aastal 4%). Enamasti on probleemiks ebamugavad trepid (kõrged
astmed, puuduvad käsipuud) või lifti puudumine.



Tallinlastest 6% on viimase 12 kuu jooksul avalikus ruumis liikudes kogenud probleeme
terviseprobleemide või erivajaduse tõttu või lapsevankriga liikudes, sealjuures 3%
ühistransporti sisenemisel või väljumisel, 2% ühistranspordiinfo saamisel peatustes, 2%
ristmike ületamisel, 2% ühistranspordipeatusesse saamisel ning 1% avalikku hoonesse
või ruumi sisenemisel. Viimase nelja aasta jooksul on nimetatud probleemidega kokku
puutunud tallinlaste osakaal vähenenud.

Laste liikumine linnas
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7–12aastastest lastest 63% liigub ilma täiskasvanust saatjata Tallinna avalikus ruumis
pea igapäevaselt, 20% harvemini ning 17% mitte üldse (võrreldes 2019. aastaga pole
näitajad muutunud). Põhjusena, miks laps Tallinna avalikus ruumis iseseisvalt ei liigu,
toodi kõige sagedamini lapse vanust (last peetakse üksi liikumiseks veel liiga nooreks).



Enamasti pole lastel Tallinna avalikus ruumis iseseisvalt liikumisega probleeme
esinenud. Vaid 11% vastajatest, kelle leibkonnas elav 7–12aastane laps liigub

iseseisvalt linna avalikus ruumis, märkis, et lapsel on viimase 12 kuu jooksul avalikus
ruumis liikumisel või viibimisel raskusi esinenud (2019. aastal vastavalt 17% ning 2018.
aastal 22%). Raskustena, mida laps on avalikus ruumis liikumisel kogenud, toodi
enamasti välja probleeme ühistranspordi kasutamisel.


Võrreldes 2019. aastaga on vähenenud 7–14aastaste laste ühistranspordi kasutamine:
kui 2019. aastal liikus selles vanuses lastest kooli ja kodu vahel ning huviringidesse ja
trennidesse ühistranspordiga pisut üle poole, siis 2020. aastal on vastavad näitajad
alanenud 41-42%-ni. Sagenenud on laste transportimine autoga. Põhjuseks võib olla
koroonaviiruse levik – võimalusel proovitakse ühistranspordi kasutamist vältida, et
hoiduda lähikontaktidest võõraste inimestega.



Täisealistest tallinlastest, kelle leibkonnas oli alla 18aastaseid lapsi, veedab 23% lastega
koos õues aega igapäevaselt, 26 protsenti 3–6 päeval nädalas, 38 protsenti 1–2 päeval
nädalas ning 12% mitte üldse (võrreldes 2019. aastaga muutust pole).

Sotsiaalne sidusus
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Tallinlastest 89% nõustub, et Tallinn on peresõbralik linn, 74% arvates on siin
loominguline õhkkond ning 71% arvates suhtutakse siin teistsugustesse inimestesse
üldiselt hästi. Ka teisi linlasi peetakse enamasti hoolivateks (63% nõus; võrreldes 2019.
aastaga hinnangud paranenud) ning enamuses usaldusväärseteks (61% nõus). Samas
ei paista tallinlased oma sõbralikkust naeratustega väljendavat – seda, et tallinlased
naeratavad tihti, arvab vaid 28% küsitletutest, samas kui 68% arvates nad seda ei tee.



Küsitletutest 6% on tundnud Tallinna avalikes kohtades sageli, et ta pole sinna
teretulnud. Kõige sagedamini on selliseid olukordi kogetud poodides või kohvikutes
(halva teeninduse näol) või ei tunta end turvaliselt avalikes kohtades/pimedas liikudes.
Suhtluskeelel põhinevat eristamist toodi esile harvemini.



Tallinlastest 94% on oma eluga täiesti rahul või pigem rahul (võrreldes 2019. aastaga
hinnangud paranenud). Valdav osa tallinlastest on rahul ka oma haridusega (88%),
tervisega (81%) ning tööga (84% sisulise hinnangu andnud vastajatest). Suhteliselt rahul
ollakse ka oma vaba aja piisavusega (78% rahul) ning võimalustega veeta vaba aega
enda soovide kohaselt (75%, võrreldes 2019. aastaga hinnangud paranenud).
Tallinlastest 73% peab oma sissetulekut oma vajaduste rahuldamiseks piisavaks.



Pea kõigil küsitletud tallinlastest on olemas lähedased inimesed, kes on nende jaoks
vajadusel olemas (täiesti või pigem nõus 97%). Samuti nõustub valdav enamus
tallinlastest, et neile meeldib nende kodu (95%), nad elavad piirkonnas, mis on turvaline
(92%) ning kus on puhas keskkond (81%, võrreldes 2019. aastaga hinnangud
paranenud).



Enamus tallinlasi on avatud uute tehnoloogiate kasutamisele – 78% kasutab enda sõnul
uut infotehnoloogiat regulaarselt. Samuti on pealinlased üsnagi liikuvad (82%
sõidab/liigub enda hinnangul palju ringi – nii kodu ümbruses kui kaugemal). Suhtlus
naabritega on vähem levinud: oma naabritega suhtleb regulaarselt 48% tallinlastest,
samas kui 51% seda ei tee. Suhteliselt vähe on ka ühiskondlikesse organisatsioonidesse

kuulujaid (väitega „Kuulun mõnda ühiskondlikku organisatsiooni, seltsi, klubisse või
huviringi“ nõustus 29% küsitletutest).


16% tallinlastest on küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna mõnes
ettevõtmises, mille eesmärgiks on teha midagi Tallinna või oma linnaosa ning nende
elanike hüvanguks. 2018. aastal oli vastav näitaja 25%.



Viimase 12 kuu jooksul on 9% tallinlastest (väljaspool töökohustuste täitmist) suhelnud
igapäevaselt võõraste inimestega silmast silma ning 21% teinud seda vähemalt kord
nädalas. Üldse ei ole viimase 12 kuu jooksul võõrastega silmast silma suhelnud 17%
linlastest. 93% vastajatest, kes olid 12 kuu jooksul võõrastega silmast silma suhelnud,
pidas neid vestlusi enamasti meeldivateks.



Teistest rahvustest inimestega suheldakse silmast silma kõige sagedamini tööl või koolis
(30% tallinlastest pea igapäevaselt ning 17% vähemalt kord nädalas), harvemini oma
naabruskonnas (vastavalt 13% ja 18%) ning veelgi harvemini vaba aega veetes või
huvialade-hobidega tegeldes (vastavalt 7% ja 17%). Pea kõik (97%) küsitletutest, kes
olid silmast silma teistest rahvustest inimestega suhelnud, pidasid neid vestlusi enamasti
meeldivateks.

Kultuuriüritused


Arvestades seda, et küsitluse toimumise ajal oli kultuuriürituste läbiviimine
koroonaviiruse leviku tõttu raskendatud, paluti vastajatel kultuuriürituste teemal
hinnanguid andes mõelda koroonakriisi eelsele ajale. Kultuuriürituste valiku ning
sellekohase info kättesaadavusega ollakse valdavalt rahul: Tallinnas üldiselt on
kultuuriürituste valikuga rahul 83%, oma linnaosas aga 67% pealinlastest.
Kultuuriürituste info kättesaadavusega Tallinnas üldiselt on rahul 79% ja info
kättesaadavusega oma linnaosa kultuuriürituste kohta 68% tallinlastest.



Küsitletutest 70% ütles, et sai koroonakriisi eel külastada Tallinna kultuuriüritusi enamvähem nii palju, kui soovis, 25% oleks soovinud külastada kultuuriüritusi rohkem ning
5% ei osanud hinnangut anda. Põhjustena, miks ei külastatud kultuuriüritusi nii palju, kui
sooviti, nimetati kõige sagedamini ajapuudust.



Tallinna kultuuriüritustest on kõige populaarsemad Tallinna merepäevad (kolme aasta
jooksul külastanud 70% tallinlastest), Vanalinna päevad (67%) ning festival Valgus
Kõnnib (53%). Täiendavalt soovitakse Tallinnas näha eelkõige kontserte, festivale ning
teatriüritusi.

Huvitegevus
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Sarnaselt kultuuriüritustega paluti vastajail ka huvitegevusi puudutavatele küsimustele
vastates mõelda koroonakriisi eelsele ajale. Üldjoontes on tallinlased huvitegevuste
valikuga rahul – täiskasvanute huvitegevuste võimalustega Tallinnas (üldiselt) on rahul
60% ning oma linnaosas 52% tallinlastest. Rahulolematuid on vastavalt 7% ja 9% ning
ligikaudu kolmandik küsitletutest ei osanud hinnangut anda



Laste huvitegevuse võimalustega Tallinnas (üldiselt) on rahul 73% ning oma linnaosas
68% alla 18aastaste lastega vastajatest. Rahulolematust laste huvitegevuse
võimalustega Tallinnas (üldiselt) väljendas 8% ja oma linnaosas 13% vastajatest (19%
ei osanud hinnangut anda).



Oma linnaosa või piirkonna kultuurikeskustes, rahvamajades või raamatukogudes
pakutavate tegevuste valikuga on 47% küsitletud tallinlastest rahul, 8% rahulolematu
ning 45% ei osanud hinnangut anda (mis viitab, et teadlikkus nimetatud tegevustest on
vähene).



Huvitegevuste info kättesaadavusega Tallinnas tervikuna on rahul 62%, oma linnaosas
aga 58% tallinlastest.



Huvitegevustena, mida võiks Tallinnas olla senisest rohkem või laiemas valikus, nimetati
kõige sagedamini spordi- ja tantsuringe ning kunsti- ja käsitööringe.

Elukestev õpe


Küsitletutest 15% oli küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul õppinud tasemeõppes (üld-,
kutse- või kõrgkoolis), 43% osalenud muudel koolitustel või kursustel ning 61% tegelnud
regulaarselt iseseisva õppimise ehk teadliku enesetäiendamisega. Kokkuvõttes on 70%
pealinlastest 12 kuu jooksul õppimisega tegelnud.



Valdav osa neist, kes on 12 kuu jooksul õppimisega tegelnud, on seda teinud ise veebist
infot otsides (83%) või raamatuid/õpikuid lugedes (78%). Õppijatest 63% on uute
teadmiste omandamise eesmärgil suhelnud oma ala ekspertide/asjatundjatega.
Tõenäoliselt seonduvalt koroonaviiruse levikuga on distantsõpe olnud populaarsem kui
kontaktõpe: õppijatest 60% on osalenud tundides, loengutel, koolitustel või kursustel
interneti vahendusel ning 55% käinud tundides, loengutel, koolitustel või kursustel
kohapeal.

Koroonaviiruse leviku mõju käitumisele
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Võrreldes koroonakriisi-eelse ajaga on enamus tallinlasi hakanud rohkem käsi
pesema/desinfitseerima (80% on hakanud seda tegema oluliselt rohkem või mõnevõrra
rohkem) ning teiste inimestega füüsilist distantsi hoidma (samuti 80%). Oluliselt on
vähenenud ka ürituste, etenduste ja kontsertide külastamine (77% külastab varasemast
vähem) ning kohvikute ja restoranide külastamine (69% külastab varasemast vähem).
Ka ühistranspordi kasutamine on langenud – 47% tallinlastest ütles, et kasutab
ühistransporti varasemast vähem.

Uuringu metoodika
Valim ja küsitlustöö
Küsitlusuuringu üldkogumi moodustasid 15aastased ning vanemad Tallinna registreeritud
elanikud. Rahvastikuregistri andmetel oli Tallinnas 01.01.2020 seisuga 15aastaseid ning
vanemaid elanikke 374 280.
Uuringu planeeritud valimi suurus oli 800 vastajat ning tegelik valimi suurus 813 vastajat.
Tulemuste laiendamisel üldkogumile jääb sellise valimi suuruse puhul maksimaalne
valimiviga 95%-lisel usaldusnivool 3,46% piiresse (väiksemate gruppide, nt naised-mehed
vaatlemisel võib viga olla suurem) (vt Tabel 2).
Andmekogumine viidi läbi telefoniküsitlusena ajavahemikul 2.–17. november 2020. Valimi
kontaktid
(telefoninumbrid)
telliti
Rahvastikuregistrist.
Valim
moodustati
proportsionaalsena Tallinna elanikkonnale soo, vanuse ning rahvuse lõigetes. Linnaosade
lõikes seati eesmärgiks küsitleda igas linnaosas vähemalt 70 vastajat, vähendades
proportsionaalselt suuremate linnaosade vastajate arvu. Tulemuste esitamisel kõigi
pealinlaste kohta kaaluti andmed vastavusse linnaosade tegeliku elanike arvuga, lähtudes
Rahvastikuregistri andmetest.
Küsitlus toimus struktureeritud ankeedi alusel, mis sisaldas vähesel määral ka avatud
küsimusi. Sarnast küsitlusankeeti, mille koosseis varieerub igal aastal teatud määral, on
kasutatud tallinlaste rahuloluküsitluste läbiviimisel ka varasematel aastatel. Tänavuses
etapis täiendati ankeeti mitmete uute teemadega, nt rahulolu kultuurieluga, osalemine
elukestvas õppes ning koroonaviiruse leviku mõju käitumisele. Küsitlusankeet on esitatud
raporti lisas 1. Intervjuu mediaanpikkus oli 18 minutit. Intervjuud toimusid vastavalt vastaja
eelistusele kas eesti- või venekeelsena.

Andmetöötlus
Pärast küsitluse lõppemist võrreldi valimi jagunemist soo, vanuse, rahvuse, linnaosade ja
hariduse lõikes üldkogumi jaotusega ning kaaluti andmed teoreetilise mudeliga vastavaks.
Moodustati kaks kaalu:
1. Tallinna linna ülene kaal, kus ka linnaosad on kaalutud proportsiooni lähtuvalt Tallinna
elanikkonna jagunemisest linnaosade lõikes;
2. Tallinna linna ülene kaal, kus linnaosade kvoodid on säilitatud. Nimetatud kaalu on
kasutatud ainult linnaosade võrdluse esitamisel (eesmärgiks kaalumise läbi mitte
vähendada väikeste linnaosade (nt Pirita) valimi suurust, tagamaks ka väikeste
linnaosade paremat võrreldavust).
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Kaalumata ning kaalutud valimi profiilide võrdlus on esitatud tabelis 1. Kaalutud valimi
jagunemine on esitatud ka joonistel 1 ja 2.
Tabel 1. Kaalumata ning kaalutud valimi ning üldkogumi profiilide võrdlus (%)
Üldkogum

Kaalumata valim

Kaalutud valim

Kokku:
Mees

N
374280
166195

%
100%
44%

N
813
326

%
100%
40%

N
813
361

%
100%
44%

Naine
15-29 a.
30-44 a.
45-59 a.

208085
74937
110203
81418

56%
20%
29%
22%

487
129
261
160

60%
16%
32%
20%

452
163
239
177

56%
20%
29%
22%

60+ a.
Eestlane

107722
197620

29%
53%

263
520

32%
64%

234
429

29%
53%

Muu rahvus
Linnaosa Põhja-Tallinn
Haabersti/ Õismäe
Kesklinn
Kristiine
Lasnamäe
Pirita/ Merivälja
Mustamäe

176660
51285
38866
51915
27734
99955
15196
57354

47%
14%
10%
14%
7%
27%
4%
15%

293
103
76
108
73
198
71
112

36%
13%
9%
13%
9%
24%
9%
14%

384
111
84
113
60
217
33
125

47%
14%
10%
14%
7%
27%
4%
15%

Nõmme

31975

9%

72

9%

69

9%

Sugu
Vanus

Rahvus

Rahulolu-hinnanguid on analüüsitud kõikide vastajate osas (esitatud on
rahuloluhinnangute sagedusjaotused) ning teatud teemade puhul ka ainult nende
vastajate osas, kes andsid sisulise hinnangu (esitatud on rahuloluhinnangute
aritmeetilised keskmised). Rühmade vaheliste erinevuste statistilist olulisust mõõdeti Hiiruut ja Anova testidega (usaldusnivool 95%). Enamiku teemade puhul analüüsiti
hinnangute erinevust vastajate soo, vanuserühmade (15–26, 27–34, 35–49, 50–64, 65+)2,
rahvuse (eesti, muu) ning elukoha (linnaosa) lõikes. Olulisemate teemade puhul vaadeldi
hinnangute erinevusi ka vastaja sissetuleku, hariduse, tööalase staatuse ning leibkonna
suuruse lõikes.
Küsitlustulemuste töötluseks kasutati andmetöötluspaketti SPSS for Windows 25.0.
Käesoleva raporti joonistel ning tabelites esitatud andmed on ümardatud (enamasti pole
esitatud komakohtadega arve), mistõttu ei pruugi ridade ning veergude summa alati

Mõningate teemade puhul kasutati võrdluses ka nelja kategooriaga vanusetunnust: 15–29, 30–
44, 45–59, 60+.
2
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tulemuseks anda täpselt 100%. Tabelites, kus on esitatud linnaosade võrdlusandmed,
tähistavad sinised numbrid keskmisest oluliselt kõrgemat ning punased numbrid
keskmisest oluliselt madalamat tulemust 95%-lisel usaldusnivool.
Tabel 2. Valimivea piirid 95%-lisel usaldusnivool

Valimi
suurus
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
150
200
500
700
800

50%
30,99%
21,91%
17,89%
15,49%
13,86%
12,65%
11,71%
10,96%
10,33%
9,80%
9,34%
8,95%
8,59%
8,00%
6,93%
4,38%
3,70%
3,46%

48%
või
52%
30,97%
21,90%
17,88%
15,49%
13,85%
12,65%
11,71%
10,95%
10,32%
9,79%
9,34%
8,94%
8,59%
8,00%
6,93%
4,38%
3,70%
3,46%

40%
või
60%
30,36%
21,47%
17,53%
15,18%
13,58%
12,40%
11,48%
10,73%
10,12%
9,60%
9,15%
8,76%
8,42%
7,84%
6,79%
4,29%
3,63%
3,39%

35%
või
65%
29,56%
20,90%
17,07%
14,78%
13,22%
12,07%
11,17%
10,45%
9,85%
9,35%
8,91%
8,53%
8,20%
7,63%
6,61%
4,18%
3,53%
3,30%

Vastuste proportsioon valimis
30%
25%
20%
15%
või
või
või
või
70%
75%
80%
85%
28,40% 26,84% 24,79% 22,13%
20,08% 18,98% 17,53% 15,65%
16,40% 15,49% 14,31% 12,78%
14,20% 13,42% 12,40% 11,07%
12,70% 12,00% 11,09% 9,90%
11,60% 10,96% 10,12% 9,03%
10,74% 10,14% 9,37% 8,36%
10,04% 9,49% 8,77% 7,82%
9,47% 8,95% 8,26% 7,38%
8,98% 8,49% 7,84% 7,00%
8,56% 8,09% 7,47% 6,67%
8,20% 7,75% 7,16% 6,39%
7,88% 7,44% 6,88% 6,14%
7,33% 6,93% 6,40% 5,71%
6,35% 6,00% 5,54% 4,95%
4,02% 3,79% 3,51% 3,13%
3,39% 3,21% 2,96% 2,64%
3,17% 3,00% 2,77% 2,47%

10%
või
5% või
90%
95%
18,59% 13,51%
13,15% 9,55%
10,74% 7,80%
9,30% 6,75%
8,32% 6,04%
7,59% 5,51%
7,03% 5,11%
6,57% 4,78%
6,20% 4,50%
5,88% 4,27%
5,61% 4,07%
5,37% 3,90%
5,16% 3,75%
4,80% 3,49%
4,16% 3,02%
2,63% 1,91%
2,22% 1,61%
2,08% 1,51%

Teostajad
Uuringu erinevates etappides olid vastutavad:

Tallinna Linnakantselei


Kontaktisik, ankeedi koostamine:

Turu-uuringute AS
 Uuringu juhtimine ja andmete analüüs:
 Avatud vastuste kodeerimine:
 Raporti toimetamine:
 Programmeerimine:
 Andmetöötlus:
 Valim/küsitlustöö haldamine:
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Anu Rentel

Vaike Vainu
Ave Albert
Hella Kaldaru
Irina Strapatšuk
Reijo Pohl
Angelina Oblikas

3% või 2% või
97%
98%
10,57% 8,68%
7,48% 6,14%
6,10% 5,01%
5,29% 4,34%
4,73% 3,88%
4,32% 3,54%
4,00% 3,28%
3,74% 3,07%
3,52% 2,89%
3,34% 2,74%
3,19% 2,62%
3,05% 2,50%
2,93% 2,41%
2,73% 2,24%
2,36% 1,94%
1,49% 1,23%
1,26% 1,04%
1,18% 0,97%

Valimi profiil
Valimi struktuur on esitatud joonistel 1 ja 2.
Joonis 1. Valimi struktuur (%), kaalutud andmed, n=813
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Joonis 2. Valimi struktuur (%), kaalutud andmed, n=813
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Tulemused
1. Eluase
Esimese teemana küsiti vastajalt, millist tüüpi hoones nad praegu elavad ning millises nad
elada eelistaksid, kellele eluase kuulub ning kuidas on vastaja oma eluruumiga rahul.

1.1. Hoone tüüp
Valdav osa (86%) pealinlastest elab kortermajades, 10% ühepereelamutes ning 4%
paaris- või ridaelamutes. Samas peab kortermaja eluasemena esimeseks eelistuseks vaid
32% küsitletutest, 50% eelistaks elada ühepereelamus ning 10% paaris- või ridaelamus.
Kui esimeseks eelistuseks on tallinlaste jaoks kõige sagedamini ühepereelamu, siis
järgmiseks eelistuseks on kõige sagedamini paaris- või ridaelamu (Joonis 3).
Joonis 3. Eluasemeks oleva hoone tüüp ning eelistused (millist tüüpi hoones
soovitakse elada) (%, n=kõik vastajad)

Praeguse ning eelistatud eluaseme tüüp kattuvad kõige sagedamini ühepeerelamutes
elavate inimeste puhul – ühepereelamutes elavatest tallinlastest 90% nimetas ka
eelistatud elamutüübina (esimese valikuna) ühepereelamut. Paaris- või ridaelamutes
elavatest inimestest sooviks 43% elada ühepereelamus, 43% paaris- või ridaelamus ning
4% kortermajas; kortermajades elavatest inimestest aga sooviks 37% elada kortermajas,
46% ühepereelamus ning 10% paaris- või ridaelamus.
Kortermajade elanikke on keskmisest vähem 45–59aastaste seas (77%). Eluasemena
peavad kortermaja oma esmaseks eelistuseks keskmisest sagedamini 60aastased ja
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eakamad (41% eelistab elada kortermajas), samas kui nooremates vanuserühmades on
kortermajade eelistajaid oluliselt vähem kui ühepereelamute eelistajaid.
Linnaosade võrdluses on kortermajade elanike osakaal kõrgeim Lasnamäel (99%),
Mustamäel (98%) ning Kesklinnas (97%), madalaim aga Pirital (26%) ja Nõmmel (34%)
(Joonis 4).
Joonis 4. Tallinlaste jagunemine eluaseme tüübi alusel linnaosade lõikes (%, n=kõik
vastajad)

Kortermajade eelistajate osakaal on linnaosade võrdluses kõrgeim Põhja-Tallinnas
(esimeseks eelistuseks peab 43%) ning Kesklinnas (41%), madalaim aga Pirital (9%) ning
Nõmmel (14%).
Rahvuselised erinevused peegeldavad Tallinna elanikkonna geograafilist segregatsiooni
– kuna suur osa mitte-eestlastest elab Tallinna n-ö „mägedel“ (nt Lasnamäel), on mitteeestlaste seas ka kortermajade elanike osakaal kõrgem kui eestlaste seas. Eestlastest
80% ja mitte-eestlastest 92% elab kortermajades, eestlastest 14% ja mitte-eestlastest 5%
ühepereelamutes ning eestlastest 5% ja mitte-eestlastest 3% paaris- või ridaelamutes.
Eestlaste ja mitte-eestlaste eluaseme-eelistused on suhteliselt sarnased: 32% eestlaste
ja 32% mitte-eestlaste jaoks on esimeseks eelistuseks kortermaja, 52% eestlaste ja 48%
mitte-eestlaste jaoks ühepereelamu ning 8% eestlaste ja 13% mitte-eestlaste jaoks
paaris- või ridaelamu.
Keskmisest madalam on kortermajade elanike osakaal ettevõtjate, õpilaste/üliõpilaste või
enam kui neljaliikmeliste leibkondade elanike seas. Vastajatest, kelle leibkonnas on lapsi,
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elab kortermajades 80%, kuid neist, kelle leibkonnas lapsi pole, 89%. Sissetulekurühmade
võrdluses on kortermajades elavate inimeste osakaal suhteliselt ühtlane.
Kortermajas elada eelistavate inimeste osakaal on kõrgeim pensionäride (40%) ning
üheliikmelistes leibkondades elavate inimeste seas (41%). Mida suurem on
leibkonnaliikmete arv, seda sagedamini eelistatakse elada ühepereelamus. Oluliseks
mõjuteguriks on ka laste olemasolu peres – vastajatest, kes elavad lastega leibkondades,
eelistaks 62% elada ühepereelamus, kuid ülejäänud vastajatest jagas sama eelistust
45%. Haridus- ning sissetulekurühmade vahel elamutüübi eelistustes selgesuunalisi
erinevusi ei ilmne.
Võrreldes 2019. aastaga on suurenenud nende tallinlaste osakaal, kes eelistavad esimese
valikuna elada ühepereelamus, vähenenud aga kuni 9-korruselises kortermajas elada
eelistavate inimeste osakaal (Joonis 5). Elanike tegelik jaotumine eluaseme tüübist
lähtuvalt pole võrreldes 2019. aastaga märkimisväärselt muutunud.
Joonis 5. Eelistused eluaseme hoone tüübi osas (esimene eelistus), ajaline võrdlus
(%, n=kõik vastajad)

1.2. Eluruumi omanik
Tallinlastest 83% elab eluruumis, mis on kas tema enda või tema leibkonnaliikme
omanduses (2019. aasta uuringus oli see näitaja 89%). Pealinlastest 3% elab kohalikule
omavalitsusele kuuluvas eluruumis (munitsipaalkorteris) ning 13% kellelegi teisele
kuuluvas eluruumis (siia alla liigituvad nii need juhud, kus inimene korterit üürib, kui ka
need, kus sugulasest korteriomanik ei ela samas leibkonnas) (Joonis 6).
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Joonis 6. Praeguse eluruumi omanik, ajaline võrdlus (%, n=kõik vastajad)

Linnaosade võrdluses on olukord, kus elanik ise (ega tema leibkonnaliige) pole eluruumi
omanik, kõige sagedasem Kesklinnas (Joonis 7).
Joonis 7 Praeguse eluruumi omanik, linnaosade võrdlus (%, n=kõik vastajad)

Mida vanema vanuserühmaga tegu, seda sagedasem on olukord, kus eluruum kuulub kas
vastajale endale või tema leibkonnaliikmele: 65aastastest ja eakamatest on oma eluruumi
omanik 90%, 15–26aastastest aga 69%. 15–26aastastest märkis 31%, et eluase kuulub
muule eraisikule, firmale või organisatsioonile, mis sisuliselt tähendab korteri üürimist või
seda, et eluase kuulub väljaspool leibkonda elavale sugulasele. See variant on keskmisest
levinum ka enam kui 1200-eurose sissetulekuga (leibkonnaliikme kohta) inimeste puhul.
Munitsipaalkorterite elanike osakaal on keskmisest kõrgem alg- või põhiharidusega
inimeste (18%) ning mittetöötavate pensionäride seas (8%).
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1.3. Rahulolu eluasemega
Rahulolu praeguse eluasemega palusime hinnata lähtuvalt neljast aspektist – eluruumi
asukoht, seisukord, mugavus ning suurus.
Valdav osa tallinlastest on oma eluruumi puhul rahul kõigi eelnimetatud omadustega:
eluruumi asukohaga on väga või pigem rahul 92%, mugavustega 92%, seisukorraga 89%
ning suurusega 84% elanikest. Võrreldes 2019. aastaga on pisut vähenenud tallinlaste
rahulolu oma eluruumi asukohaga (rahulolevate vastajate osatähtsus on vähenenud 5
protsendipunkti võrra) (Joonis 8).
Joonis 8. Rahulolu praeguse eluruumiga, ajaline võrdlus (%, n=kõik vastajad)

Soolises võrdluses hinnangutes märkimisväärseid erinevusi ei ilmne. Keskmisest pisut
sagedamini on oma eluruumi suurusega rahul 65aastased ja eakamad, oma eluruumi
seisukorraga aga 35–49aastased. Eestlased on erinevate aspektidega oma eluaseme
juures rahul sagedamini kui mitte-eestlased. Lastega leibkondades esineb rahulolematust
eluaseme suurusega pisut enam kui lasteta leibkondades. Sissetulekurühmade
(leibkonna sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta) võrdluses on eluaseme asukoha ja
seisukorraga kõige enam rahul üle 1200-eurose sissetulekuga inimesed.
Linnaosade võrdluses on elanike rahulolu oma eluruumi asukoha, mugavuste, seisukorra
ja suurusega kõrgeim Pirital ja Nõmmel. Kõige vähem on oma eluruumi asukohaga rahul
Lasnamäe elanikud, eluruumi suurusega aga Kristiine elanikud (Tabel 3).
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Põhja-Tallinn

Haabersti/
Õismäe

Kesklinn

Kristiine

Lasnamäe

Pirita/ Merivälja

Mustamäe

Nõmme

Eluruumi asukoht
Eluruumi mugavused
Eluruumi seisukord
Eluruumi suurus

Kokku

Tabel 3. Rahulolu praeguse eluasemega linnaosade võrdluses (aritmeetilised
keskmised 4-palli skaalal, kus 1=”ei ole üldse rahul” ja 4=”olen väga rahul”, n=kõik
vastajad)

3,5
3,5
3,3
3,3

3,6
3,5
3,3
3,2

3,5
3,5
3,4
3,3

3,5
3,4
3,3
3,3

3,6
3,4
3,3
3,1

3,4
3,4
3,3
3,2

3,8
3,7
3,5
3,7

3,5
3,4
3,3
3,2

3,8
3,6
3,5
3,5

Võrreldes 2019. aastaga on Kesklinna elanike rahulolu oma eluruumi asukoha,
mugavuste ja seisukorraga pisut vähenenud. Veidi on vähenenud ka rahulolu oma
eluruumi asukohaga Põhja-Tallinnas, mugavuste ja suurusega Haaberstis/Õismäel ning
seisukorra ja suurusega Kristiines. Pisut on tõusnud Nõmme elanike rahulolu oma
eluruumi mugavuse ja seisukorraga.

2. Ligipääsetavus
Ligipääsetavuse teema raames kaardistasime takistusi nii eluruumides kui avalikus
ruumis liikumisel. Esmalt uurisime, kui paljudel tallinlastest esineb tervisest või
erivajadusest tulenevaid probleeme oma eluruumi sissepääsemisel või eluruumis
liikumisel; seejärel aga seda, kas terviseprobleemide või erivajaduse tõttu või
lapsevankriga liikudes on kogetud avalikus ruumis liikumisel raskusi.

2.1. Probleemid eluruumi pääsemisel või eluruumis liikumisel
Küsitletutest 5% ütles, et neil endil või kellelgi nende leibkonnast esineb kas tervisliku
seisundi või erivajaduste tõttu probleeme eluruumi sisse pääsemisel või eluruumis
liikumisel. Sealjuures:




3%-l esineb probleeme eluruumi sisse pääsemisega;
1%-l esineb probleeme eluruumis liikumisega;
1%-l esineb probleeme nii eluruumi sisse pääsemisega kui ruumis liikumisega.

Võrreldes 2019. aastaga pole eelkirjeldatud probleeme kogenud tallinlaste osakaal
oluliselt muutunud (toona mainis probleeme eluruumi pääsemisel või seal liikumisel 4%
küsitletutest).
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Palusime vastajail ka vabas vormis täpsustada, milles need probleemid seisnevad.
Enamasti mainiti probleemina ebamugavaid treppe (kõrged astmed, pole käsipuid) (12
vastajat) või lifti puudumist (5 vastajat), kuid vahel ka kaldtee puudumist (3 vastajat) ning
pimedat/kitsast trepikoda (3 vastajat). Mitmed vastajad (16 in.) ütlesid, et probleemid
tulenevad inimese tervisest (voodihaige või liigub ratastoolis) või kõrgest vanusest,
täpsustamata füüsilisest keskkonnast tulenevaid takistusi.

2.2. Probleemid avalikus ruumis liikumisel
Tallinlastest 6% on viimase 12 kuu jooksul avalikus ruumis liikudes kogenud
terviseprobleemide või erivajaduse tõttu või lapsevankriga liikudes probleeme. Joonisel 9
on esitatud probleeme kogenud vastajate osakaalud erinevate olukordade lõikes.
Küsitletutest 3% on kogenud probleeme ühistransporti sisenemisel või väljumisel, 2%
ühistranspordiinfo
saamisel
peatustes,
2%
ristmike
ületamisel,
2%
ühistranspordipeatusesse saamisel ning 1% avalikku hoonesse või ruumi sisenemisel.
Viimase nelja aasta jooksul on nimetatud probleemidega kokku puutunud tallinlaste
osakaal vähenenud.3
Võrreldes meestega kogevad takistusi avalikus ruumis liikumisel sagedamini naised
(meestest 3% ja naistest 9%), mis on ka ootuspärane, arvestades, et naiste seas on jalgsi
või ühistranspordiga liikujaid4 ning samuti ka lapsevankriga liikujaid enam kui meeste
seas. Vanuserühmade ning linnaosade võrdluses on takistusi kogenute osakaal
suhteliselt ühtlane. Eestlased on takistusi avalikus ruumis liikumisel kogenud pisut
sagedamini kui mitte-eestlased (vastavalt 8% ja 3%).

3 Võrreldes 2019. aastaga on küsimuse ülesehitust pisut muudetud. Kui 2019. aastal loeti uuritavad
olukorrad (ühistranspordipeatustesse saamine, ühistranspordi info saamine ühistranspordi
peatustes, ühistranspordisõidukisse sisenemine ja väljumine, ristmike ületamine, avalikku
hoonesse või ruumi sisenemine) ette kõigile vastajaile, siis 2020. aastal lisati ankeeti filterküsimus:
„Kas Teil on isiklikult viimase 12 kuu jooksul Tallinnas ringi liikumisel või ühistranspordi kasutamisel
esinenud raskusi terviseprobleemide või erivajaduse tõttu või lapsevankriga liikudes?“, misjärel
loeti uuritavad olukorrad ette jaatava vastuse andnud vastajatele. Küsimus raskuste kohta
ühistranspordi info saamisel Tallinnas ühistranspordi peatustes küsiti kõigilt (ilma filterküsimuseta).
4 Vt ka Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-3.
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Joonis 9. Probleemid avalikus ruumis liikumisel (terviseprobleemide või
erivajaduse tõttu või lapsevankriga liikudes), ajaline võrdlus (%, n=kõik vastajad)

Vastajail, kes olid avalikus ruumis liikumisel probleeme kogenud, paluti nende
probleemide olemust ka täpsustada. Välja toodi järgnevat:
Ühistranspordipeatustesse saamine: terviseprobleemid (nt raskused kõndimisel,
tasakaaluhäired), füüsilisest keskkonnast tulenevad takistused (kõrged äärekivid,
platvormi puudumine, talvine libedus), raskused tee ületamisel (teeroopad ja -augud),
peatuse asukohtade ajutine muutmine (remondi tõttu).
Ühistranspordisõidukisse sisenemine ja väljumine: kõrged astmed, vahe peatuva
ühissõiduki ja platvormi vahel on liiga suur (raske siseneda rulaatori või ratastooliga),
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ooteala on lõhutud (Paljassaare), sõiduk on ülerahvastatud, vähe ruumi lapsevankri jaoks,
tervisest tulenevad probleemid (nt tasakaaluhäired, halvatusest tingituna on liikumine
raskendatud).
Ristmike ületamine: puuduvad foorid, ohutussaar puudub või on liiga väike
(ülerahvastatud), fooride tsükkel on liiga lühike (ei jõua rohelise tulega teed ületada),
kõrged äärekivid, teekate on auklik, autojuhid ei peatu ülekäiguraja ees, terviseprobleemid
(raske kõndida).
Avalikku hoonesse või ruumi sisenemisel: trepid/eskalaatorid, ratastoolis või
lapsevankriga liikumisel kaldtee puudumine, ratastoolis liikumisel ka kaldtee liiga pikk – ei
jõua üles (nt Mustamäe polikliinikus), lapsevankriga/ratastooliga ei pääse mööda õues
parkivatest autodest, kitsad uksed, kitsas vahe järjestikku paiknevate uste vahel (ei saa
uksi sisenemisel ohutult lahti hoida), terviseprobleemid (raske kõndida).
Ühistranspordi info saamisel ühistranspordi peatustes: info aegunud, puudub
reaalajas info (sõidukite hilinemise kohta), sõidugraafikust ei peeta kinni (sõiduk hilineb
või väljub liiga vara), infotahvilid/tähed liiga väikesed, infotahvilite juures on vähe valgust
(ei näe lugeda), elektroonilised tablood ei tööta.

3. Laste liikumine linnas
Laste linnas liikumise teema all kaardistati, kui sageli liiguvad (7–12aastased) lapsed ilma
täiskasvanute juuresolekuta Tallinna avalikus ruumis ning kas nad on sealjuures kogenud
raskusi, millised on (7–14aastaste) laste peamised liikumisviisid kooli ja
huviringidesse/trennidesse minekul ning kui sageli veedavad täiskasvanud koos lastega
õues aega.

3.1. Laste liiklemine Tallinna avalikus ruumis
Küsitletud tallinlastest 15 protsendil oli leibkonnas 7–12aastaseid lapsi (valimis kokku 102
vastajat). Neile vastajatele esitati lisaküsimused 7–12aastaste laste iseseisva liikumise
kohta Tallinna avalikus ruumis.
Küsitletutest 63% ütles, et leibkonnas elavad 7–12aastased lapsed liiguvad ilma
täiskasvanust saatjata Tallinna avalikus ruumis pea igapäevaselt, 20% sõnul harvemini
ning 17% sõnul ei viibi ega liigu lapsed ilma täiskasvanust saatjata Tallinna avalikus
ruumis üldse. Võrreldes 2019. aastaga pole need näitajad statistiliselt olulisel määral
muutunud (Joonis 10).
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Joonis 10. Kui sageli viibib või liigub Teie leibkonnas olev 7–12aastane laps ilma
täiskasvanute juuresolekuta Tallinna avalikus ruumis? Ajaline võrdlus (%,
n=vastajad, kelle leibkonnas on 7-12aastaseid lapsi (102))

Võrreldes eesti rahvusest lastega viibivad muudest rahvustest lapsed Tallinna avalikus
ruumis ilma täiskasvanuteta vähem – eesti rahvusest vastajatest 77%, kuid muudest
rahvustest vastajatest vaid 48% ütles, et lapsed viibivad Tallinna avalikus ruumis ilma
saatjata pea igapäevaselt. Linnaosade võrdlemiseks on valim liiga väike.
Vastajad, kes märkisid, et leibkonnas elav 7–12aastane laps viibib ilma täiskasvanute
juuresolekuta Tallinna avalikus ruumis harva või ei viibi üldse, tõid selle põhjuseks kõige
sagedamini lapse vanust (last peetakse üksi liikumiseks veel liiga nooreks). Vahel toodi
põhjenduseks ka seda, et laps ei soovi üksi liikuda, et lapse üksi liikumiseks puudub
vajadus (alati on keegi valmis last saatma/teda autoga transportima) või et laps kuulub
riskigruppi.
Enamasti pole lastel Tallinna avalikus ruumis iseseisvalt liikumisega probleeme esinenud.
Vaid 11% vastajatest, kelle leibkonnas elav 7–12aastane laps liigub iseseisvalt linna
avalikus ruumis, märkis et lapsel on viimase 12 kuu jooksul avalikus ruumis liikumisel või
viibimisel üksikutel juhtudel raskusi esinenud (2019. aastal märkis probleemide esinemist
17% ning 2018. aastal 22% küsitletutest).
Raskustena, mida laps on avalikus ruumis liikumisel kogenud, toodi enamasti välja
probleeme ühistranspordi kasutamisel (ei leia õiget transpordivahendit, transpordivahend
hilines (jäi vahelt ära) ja laps jäi kooli hiljaks, laps jäi bussist maha, buss ei jäänud
peatuses seisma (kuigi laps seal ootas), laps sõitis kogemata oma peatusest mööda).
Üksikutel juhtudel mainiti ka lapse sotsiaalset ärevust (ärevushäire), avaliku ruumi vähest
turvalisust (purjus inimesed tänavatel, keegi kakles/tülitses bussis – laps kartis ja tuli enne
õiget peatust maha) ning puudujääke füüsilises keskkonnas (halvasti tähistatud
ülekäigurada).
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3.2. Laste peamised liikumisviisid avalikus ruumis
Küsitletud tallinlastest 19 protsendil oli leibkonnas 7–14aastaseid lapsi (valimis 153
vastajat). Uurisime, milline on praegusel ajal nende laste peamine liikumisviis kodu ja kooli
vahel ning huviringidesse ja trennidesse. Juhul, kui laps(ed) kasutavad mitut liikumisviisi,
paluti arvestada neist peamist.
Peamiselt ühistranspordiga liigub kodu ja kooli vahel 41% lastest. Kui 2019. aastal antud
näitaja pisut kasvas (toona 51%), siis tänavu on ühistransporti kasutavate laste osakaal
taas langenud 2018. aasta tasemele (2018. aastal 43%) (Joonis 11). Põhjuseks võib olla
koroonaviiruse levik – võimalusel proovitakse ühistranspordi kasutamist vältida, et
hoiduda lähikontaktidest võõraste inimestega. Lastest 22% viiakse kooli või tuuakse
koolist autoga (2019. aastal 13% ja 2018. aastal 20%). Jalgsi liigub kooli ja kodu vahel
30% lastest ning rattaga 4% (viimase kolme aasta lõikes olulist muutust pole). Muid
liikumisviise mainis 2% küsitletutest.
Huviringidesse/trennidesse liigub 42% lastest peamiselt ühistranspordiga, mida on pea
sama palju kui kodu ning kooli vahel liikumise puhul (41%). Lastest 27% viiakse
huviringidesse-trennidesse peamiselt autoga ning 17% käib huviringides-trennides
peamiselt jalgsi. Ka huviringides/trennides käimise osas on võrreldes 2019. aastaga
ühistranspordi kasutamine vähenenud, autoga liiklemine aga kasvanud.
Joonis 11. 7–14aastaste laste peamised liikumisviisid, ajaline võrdlus (%,
n=vastajad, kelle leibkonnas on 7-14aastaseid lapsi)

Eesti rahvusest laste seas on jalgsi liikumine pisut levinum kui muudest rahvustest laste
seas, ning seda nii kooli kui ka huviringidesse/trennidesse minekul. Linnaosade
võrdlemiseks on valim liiga väike.
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3.3. Lastega õues ajaveetmine
Täisealistel vastajatel, kelle leibkonnas oli alla 18aastaseid lapsi, paluti öelda ka seda, kui
mitmel päeval nädalas nad veedavad praegusel aastaajal (sügisel) koos lapsega/lastega
Tallinna piires vähemalt 30 minutit järjest õues aega.
Küsitletutest 12% ei tee seda üldse, 38% veedab lastega õues aega 1–2 päeval nädalas,
26 protsenti 3–6 päeval nädalas ja 23% igapäevaselt (Joonis 12). Võrreldes 2019. aastaga
olulisi muutusi siinsetes näitajates toimunud pole.
Joonis 12. Kui mitmel päeval nädalas Te veedate praegusel aastaajal koos
lapsega/lastega Tallinna piires vähemalt 30 minutit järjest õues aega (%, n=vähemalt
18aastased vastajad, kelle leibkonnas on alla 18aastaseid lapsi (153))

Võrreldes muudest rahvustest vastajatega on eestlaste seas pisut enam neid, kes lastega
õues üldse aega ei veeda (mitte-eestlastest 7% ja eestlastest 17%).

4. Sotsiaalne sidusus
Sotsiaalse sidususe teema all uurisime, kuivõrd avatud ning sõbralikuks peetakse teisi
linlasi ning õhkkonda Tallinnas tervikuna ning kuivõrd palju suhtlevad linlased ise
võõrastega või teistest rahvustest inimestega. Samuti kaardistati vastajate hinnangud
erinevatele elukvaliteeti puudutavatele aspektidele ning osalemist vabatahtlikes
tegevustes Tallinna linna ja elanike hüvanguks.

24
24

4.1. Tallinna kuvand
Teema alustuseks esitati vastajaile seitse väidet, eesmärgiga kaardistada Tallinna
kuvandit avatuse ning inimsõbralikkuse aspektist.
Tallinlaste silmis on nende kodulinna kuvand küllaltki positiivne – küsitletutest 89%
nõustub, et Tallinn on peresõbralik linn, 74% arvates on siin loominguline õhkkond ning
71% arvates suhtutakse siin teistsugustesse inimestesse üldiselt hästi. Ka teisi linlasi
peetakse enamasti hoolivateks (63% nõus) ning enamuses usaldusväärseteks (61%
nõus). Samas ei paista tallinlased oma sõbralikkust naeratustega väljendavat – seda, et
tallinlased naeratavad tihti, arvab vaid 28% küsitletutest, samas kui 68% arvates nad seda
ei tee (Joonis 13).
Joonis 13. Tallinna puudutavate väidetega nõustumine (%, n=kõik vastajad)

Vanuserühmade võrdluses on Tallinna kuvand teatud aspektides keskmisest negatiivsem
35–49aastaste seas, kes keskmisest pisut sagedamini ei nõustunud väidetega, et
Tallinnas on loominguline õhkkond ning et tallinlased on üksteise suhtes hoolivad.
Muudest rahvustest elanike seas on Tallinna kuvand pea kõigi uuritavate aspektide osas
positiivsem kui eestlastest elanike seas.
Sellega, et Tallinn on peresõbralik linn, nõustuvad kõige sagedamini Haabersti/Õismäe
elanikud, kõige vähem aga Kesklinna elanikud. Samuti arvasid Kesklinna elanikud
linnaosade võrdluses kõige sagedamini, et Tallinnas ei ole loominguline õhkkond.
Võrreldes 2019. aastaga on paranenud hinnangud tallinlaste hoolivusele (Joonis 14).
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Joonis 14. Tallinna puudutavate väidetega nõustumine, ajaline võrdlus
(aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 4=täiesti nõus ja 1=üldse ei ole nõus)

* Võrreldes 2019. aastaga on väite sõnastust pisut muudetud

Üks hinnatavatest väidetest käsitles ka seda, kas vastaja tunneb Tallinna avalikes
kohtades sageli, et ta pole sinna teretulnud. Sellist olukorda on kogenud 6% küsitletutest
(46 vastajat). Võrreldes meestega on sellist olukorda kogenud pisut sagedamini naised
(meestest 4% ja naistest 8%). Eestlaste ja mitte-eestlaste vahel ning linnaosade võrdluses
olulised erinevused puuduvad. Keskmisest vähem on sellise olukorraga kokku puutunuid
vanuserühmas 15–26 (2%) ning üle 1200-eurose sissetulekuga (leibkonnaliikme kohta)
inimeste seas (3%) (Joonis 15).
Vastajail, kes on Tallinna avalikes kohtades tundnud, et nad pole sinna teretulnud, paluti
tuua näiteid, millistes kohtades või olukordades nad seda on kogenud. Kõige sagedamini
on selliseid olukordi kogetud poodides või kohvikutes (halva teeninduse näol) või ei tunta
end turvaliselt avalikes kohtades/pimedas liikudes. Suhtluskeelel põhinevat eristamist tõi
esile kümnendik antud grupi vastajatest. Ka põhjendati tundmust, et ollakse avalikus
kohas mitte-teretulnud, sellega, et inimesed on ebasõbralikud/külmad (9%), tunnetatakse
vaenulikkust enda suhtes jalgrattaga liigeldes (4%) või patsiendina meditsiiniasutuses
(2%). Muid põhjendusi tõi esile 15% vastajatest ning 30% ei osanud põhjendust anda
(Joonis 16).
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Joonis 15. Vastajad, kes on Tallinna avalikes kohtades sageli tundnud, et nad pole
sinna teretulnud (%, n=kõik vastajad)

Joonis 16. Olukorrad, kus pole ennast tuntud teretulnuna, ajaline võrdlus
(spontaansed vastused, %, n=vastajad, kes on Tallinna avalikes kohtades sageli tundnud,
et nad pole sinna teretulnud (46))
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4.2. Eluga rahulolu ja aktiivsus
Selgitamaks, kui rahul on tallinlased oma igapäevaeluga ning kui sotsiaalselt aktiivsed nad
on, esitati vastajaile hindamiseks viisteist väidet (Joonis 17).
Joonis 17. Elukvaliteeti ja aktiivsust puudutavate väidetega nõustumine (%, n=kõik
vastajad)

Pea kõigil küsitletud tallinlastest on olemas lähedased inimesed, kes on nende jaoks
vajadusel olemas (täiesti või pigem nõus 97%). Samuti nõustus valdav enamus
vastajatest, et neile meeldib nende kodu (95%) ning et nad elavad piirkonnas, mis on
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turvaline (92%) ning kus on puhas keskkond (81%). Suurem osa tallinlastest on rahul nii
oma haridusega (88%), tervisega (81%) kui ka eluga üldiselt (94%). Ka tööga on rahulolu
üsna kõrge – jättes kõrvale vastajad, kes ei tööta (st kes jätsid hinnangu andmata) on 84%
vastajatest oma tööga täiesti rahul või pigem rahul. Suhteliselt rahul ollakse ka oma vaba
aja piisavusega (78% rahul) ning võimalustega veeta vaba aega oma soovide kohaselt
(75%). Tallinlastest 73% peab oma sissetulekut piisavaks, et rahuldada oma vajadusi.
Enamus tallinlasi on avatud ka uute tehnoloogiate kasutamisele – 78% kasutab enda
sõnul uut infotehnoloogiat regulaarselt. Samuti on pealinlased üsnagi liikuvad (82%
sõidab/liigub enda hinnangul palju ringi – nii kodu ümbruses kui kaugemal). Suhtlus
naabritega on vähem levinud: oma naabritega suhtleb regulaarselt 48% tallinlastest,
samas kui 51% seda ei tee. Suhteliselt vähe on ka ühiskondlikesse organisatsioonidesse
kuulujaid (väitega “Kuulun mõnda ühiskondlikku organisatsiooni, seltsi, klubisse või
huviringi“ nõustus 29% küsitletutest).
Mehed hindavad oma elukvaliteeti teatud aspektides kõrgemalt kui naised, olles naistest
enam rahul nii oma tervisega kui ka töö ja sissetulekuga. Samas hindavad mehed oma
vaba aega pisut vähesemaks kui naised.
Ootuspäraselt on rahulolu tervisega seda madalam ning uue infotehnoloogia kasutamine
seda vähesem, mida vanema vanuserühmaga on tegu. Ka hinnangutes sissetulekutele
ning eluga rahulolule (üldiselt) on näha sama tendentsi – kõige rahulolevamad on 15–
26aastased, kõige vähem rahulolevad aga 50aastased ja eakamad (Joonis 18).
65aastased ja eakamad kuuluvad harvemini ühiskondlikesse organisatsioonidesse ning
liiguvad vähem ringi kui tallinlased keskmiselt, kuid tunnetavad keskmisest harvemini ka
ajapuudust, on aktiivsemad suhtlema oma naabritega ning on oma elukeskkonna
puhtusega rahul keskmisest enam. Ajapuudust tunnetavad kõige teravamalt 35–
49aastased tallinlased.
Oma haridusega on keskmiselt kõige enam rahul 15–26aastased, oma tööga aga 27–
34aastased. 15–26aastased eristuvad ka selle poolest, et liiguvad rohkem ringi kui
tallinlased keskmiselt ning tunnetavad ka keskmisest sagedamini, et neil on piisavalt
võimalusi veeta vaba aega oma soovide kohaselt. Samas on noored vanuserühmade
võrdluses kõige vähem altid oma naabritega suhtlema.
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Joonis 18. Elukvaliteeti ja aktiivsust puudutavate väidetega nõustumine, vanuseline
võrdlus (aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 4=täiesti nõus ja 1=üldse ei ole
nõus, n=kõik vastajad)

Kuigi üldine eluga rahulolu on eestlaste ja muudest rahvustest tallinlaste seas sarnane,
hindavad mitte-eestlased oma elukvaliteedi aspekte üldjuhul madalamalt kui eestlased,
sealjuures kõige enam erinevad eestlaste ja mitte-eestlaste hinnangud tööle ja
sissetulekule. Samas suhtlevad mitte-eestlased rohkem oma naabritega kui eestlased. On
ka teatud aspekte, mille osas eestlaste ja mitte-eestlaste hinnangute vahel erinevused
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puuduvad – nt liikumine ümbruskonnas ja kaugemal, lähedaste tugi ning kodu meeldivus
(Joonis 19).
Joonis 19. Elukvaliteeti ja aktiivsust puudutavate väidetega nõustumine, eestlaste
ja mitte-eestlaste võrdlus (aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 4=täiesti nõus ja
1=üldse ei ole nõus, n=kõik vastajad)

Ootuspäraselt on kõrgharidusega inimesed oma sissetuleku, töö ja haridusega enam
rahul kui madalama haridusega inimesed. Samuti on kõrgharidusega inimeste seas
keskmisest levinum uue infotehnoloogia kasutamine ning kuulumine ühiskondlikesse
organisatsioonidesse.
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Kõrgema sissetulekuga inimesed on oma eluga keskmiselt rahulolevamad kui madalama
sissetulekuga inimesed. Samuti liiguvad nad rohkem ringi ning on ühiskondlikult
aktiivsemad (kuuluvad sagedamini mõnda ühiskondlikku organisatsiooni).
Linnaosade võrdluses hindavad oma kodu keskmiselt kõige meeldivamaks Pirita elanikud.
Oma piirkonda peavad kõige turvalisemaks Nõmme, Pirita ja Kesklinna elanikud, kõige
vähem turvaliseks aga Lasnamäe elanikud. Ka oma piirkonna keskkonna puhtusega on
kõige enam rahul Pirita ja Nõmme, kuid ka Põhja-Tallinna elanikud, kõige vähem rahul
aga Kesklinna ja Lasnamäe elanikud (Joonis 20).
Oma naabritega suhtlevad kõige enam Pirita elanikud ning kõige vähem Kesklinna
elanikud. Ühiskondlikesse organisatsioonidesse kuulumine on samas kõige levinum just
Kesklinna elanike puhul, kõige vähem levinud aga Lasnamäe ja Mustamäe elanike puhul.
Oma eluga on keskmiselt kõige enam rahul Nõmme elanikud. Linnaosade võrdluses
peavad oma sissetulekut oma vajaduste rahuldamise seisukohalt piisavaks kõige
sagedamini Haabersti/Õismäe ja Nõmme elanikud, kõige harvemini aga Põhja-Tallinna ja
Lasnamäe elanikud.
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Joonis 20. Elukvaliteeti ja aktiivsust puudutavate väidetega nõustumine, linnaosade
võrdlus (aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 4=täiesti nõus ja 1=üldse ei ole
nõus, n=kõik vastajad)

Võrreldes 2019. aastaga on tallinlaste eluga rahulolu pisut kasvanud. Samuti on
paranenud hinnangud keskkonna puhtusele oma kodukohas ning võimalustele veeta vaba
aega oma soovide kohaselt (Joonis 21).
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Joonis 21. Elukvaliteeti ja aktiivsust puudutavate väidetega nõustumine, ajaline
võrdlus (aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 4=täiesti nõus ja 1=üldse ei ole
nõus, n=kõik vastajad)

4.3. Vabatahtlik tegevus Tallinna linna ja elanike hüvanguks
Uurisime vastajailt ka seda, kas nad on isiklikult viimase 12 kuu jooksul osalenud
vabatahtlikuna, st teinud tasuta tööd mõnes ettevõtmises, mille eesmärgiks on teha midagi
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Tallinna või oma linnaosa ning nende elanike hüvanguks (näiteks mõnel heategevus-,
heakorra- või kogukonnaüritusel).
Viimase 12 kuu jooksul on sellistes vabatahtlikes tegevustes osalenud 16% tallinlastest,
sealjuures 10% korduvalt ning 6% ühel korral. 2018. aastal oli osalus sellistes
vabatahtlikes tegevustes kõrgem (kokku osales 25% tallinlastest) (Joonis 22).
Joonis 22. Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna,
st teinud tasuta tööd mõnes ettevõtmises, mille eesmärgiks on teha midagi Tallinna
või oma linnaosa ning nende elanike hüvanguks? Ajaline võrdlus (%, n=kõik
vastajad)

Linnaosade võrdluses on linna või linnaosa hüvanguks vabatahtlikes tegevustes
osalenute osatähtsus kõrgeim Nõmmel (32%), madalaim aga Lasnamäel (10%) ja
Mustamäel (10%) (Joonis 23).
Eestlaste seas on linna või linnaosa hüvanguks vabatahtlikes tegevustes osalenuid pisut
enam kui mitte-eestlaste seas (20% eestlastest ja 13% mitte-eestlastest). Keskmisest
levinum on sellistes vabatahtlikes tegevustes osalemine kõrgharidusega (24%) või üle
1200-eurose sissetulekuga (pereliikme kohta) inimeste seas (26%), keskmisest vähem
levinud aga mittetöötavate pensionäride seas (10%) ning 501–800-eurose sissetulekuga
elanikkonnarühmas (11%).
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Joonis 23. Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna,
st teinud tasuta tööd mõnes ettevõtmises, mille eesmärgiks on teha midagi Tallinna
või oma linnaosa ning nende elanike hüvanguks? Taustrühmade võrdlus (%, n=kõik
vastajad)

4.4. Võõrastega või teistest rahvustest inimestega suhtlemine
Uue teemana uurisime ka seda, kas ning kui sageli on linlased küsitlusele eelnenud 12
kuu jooksul suhelnud võõraste või teistest rahvustest inimestega.

4.4.1. Suhtlemine võõrastega
Viimase 12 kuu jooksul on 9% tallinlastest (väljaspool töökohustuste täitmist) võõraste
inimestega silmast silma suhelnud igapäevaselt ning 21% teinud seda vähemalt kord
nädalas. Üldse ei ole viimase 12 kuu jooksul võõrastega silmast silma suhelnud 17%
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linlastest (Joonis 24). Iganädalaselt võõrastega silmast silma suhelnuid on keskmisest
enam vanuserühmas 30–44, Kesklinna elanike, kõrghariduse või kõrge sissetulekuga
inimeste seas. Neid, kes pole 12 kuu jooksul võõrastega kordagi silmast silma suhelnud,
on keskmisest enam 65aastaste ja eakamate, mittetöötavate pensionäride või madala
sissetulekuga inimeste seas.
Joonis 24. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul vestelnud Tallinnas silmast
silma võõraste ehk Teile mittetuttavate inimestega (väljaspool töökohustuste
täitmist)? (%, n=kõik vastajad)

Vastajad, kes olid küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul võõrastega silmast silma suhelnud,
pidasid neid vestlusi enamasti meeldivateks – 7% hinnangul olid need vestlused olnud
väga meeldivad ning 86% hinnangul pigem meeldivad. Ebameeldivaks pidas neid vestlusi
3% vastajatest (Joonis 25).
Joonis 25. Kas need vestlused võõraste inimestega Tallinnas on olnud enamasti…?
(%, n=vastajad, kes on viimase 12 kuu jooksul vestelnud Tallinnas silmast silma võõraste
ehk Teile mittetuttavate inimestega (väljaspool töökohustuste täitmist) (660))
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4.4.2. Suhtlemine teistest rahvustest inimestega
Teistest rahvustest inimestega suheldakse silmast silma kõige sagedamini tööl või koolis
(30% tallinlastest pea igapäevaselt ning 17% vähemalt kord nädalas), harvemini oma
naabruskonnas (vastavalt 13% ja 18%) ning veelgi harvemini vaba aega veetes või
huvialade-hobidega tegeldes (vastavalt 7% ja 17%) (Joonis 26).
Joonis 26. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul vestelnud silmast silma
teistest rahvustest inimestega? (%, n=kõik vastajad)

Mitte-eestlased puutuvad teistest rahvustest inimestega tööl ja koolis ning oma
naabruskonnas kokku sagedamini kui eestlased. See on ka ootuspärane, arvestades, et
muudest rahvustest inimesteks arvestasid mitte-eestlased vastamisel ka eesti rahvusest
inimesi. Samas näiteks vaba aja veetmine paistab nii eestlaste kui mitte-eestlaste puhul
olema küllaltki oma rahvusrühma-keskne, st teistest rahvustest inimestega puututakse
vaba aega veetes kokku küllaltki harva.
Keskmisest sagedamini puutuvad teistest rahvustest inimestega tööalaselt kokku mehed
ning 30–59aastased inimesed. Võrreldes madalama hariduse ja/või sissetulekuga
inimestega on kõrghariduse või kõrge sissetulekuga inimestel muude rahvuste
esindajatega rohkem kokkupuuteid nii tööalaselt kui vaba aega veetes.
Linnaosade võrdluses suhtlevad teistest rahvustest inimestega oma naabruskonnas kõige
sagedamini Haabersti/Õismäe elanikud, kõige harvemini aga Nõmme elanikud. Vaba
aega veetes ja hobidega tegeldes suhtlevad teistest rahvustest inimestega kõige
sagedamini Kesklinna elanikud.
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Pea kõik küsitletud, kes olid teistest rahvustest inimestega silmast silma vestelnud, pidasid
neid vestlusi enamasti meeldivateks – 16% pidas neid väga meeldivateks ja 81% pigem
meeldivateks. Ebameeldivaks hindas teistest rahvustest inimestega suhtlemist 2%
vastajatest (Joonis 27). Eestlaste ja muudest rahvustest vastajate hinnangud siinkohal
oluliselt ei erinenud.
Joonis 27. Kas need vestlused teistest rahvustest inimestega on olnud enamasti…?
(%, n=vastajad, kes on viimase 12 kuu jooksul vestelnud silmast-silma teistest rahvustest
inimestega (622))

5. Kultuuriüritused
Uue teemana lisati 2020. aastal uuringuankeeti küsimused kultuuriürituste kohta.
Arvestades seda, et küsitluse toimumise ajal oli kultuuriürituste läbiviimine koroonaviiruse
leviku tõttu raskendatud, paluti vastajatel hinnanguid andes mõelda koroonakriisi eelsele
ajale.

5.1. Kultuuriürituste valik ja info kättesaadavus
Teema alustuseks küsiti vastajailt, kui rahul on nad kultuuriürituste valiku ja sellekohase
info kättesaadavusega nii Tallinnas üldiselt kui oma linnaosas. Hinnangu andmisel paluti
mõelda koroonakriisi eelsele ajale.
Enamus küsitletuid on nii kultuuriürituste valiku kui ka info kättesaadavusega rahul,
sealjuures kõrgemalt hinnati seda Tallinnas üldiselt, pisut madalamalt aga oma linnaosas.
Tallinnas üldiselt on kultuuriürituste valikuga rahul 83%, oma linnaosas aga 67%
pealinlastest. Kultuuriürituste info kättesaadavusega Tallinnas üldiselt on rahul 79% ja
oma linnaosa kohta 68% tallinlastest (Joonis 28).
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Joonis 28. Rahulolu kultuuriürituste valiku ja info kättesaadavusega (%, n=kõik
vastajad)

Vanuserühmade võrdluses on hinnangud suhteliselt ühtlased, eristub vaid vanuserühm
65+, kus kultuuriürituste valikut Tallinnas üldiselt ning sellekohase info kättesaadavust
keskmisest sagedamini hinnata ei osatud. Eestlaste ja mitte-eestlaste hinnangud erinevad
vaid ühes aspektis – kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt on eestlased rahul pisut
sagedamini kui mitte-eestlased (rahul 86% eestlastest ja 79% mitte-eestlastest).
Linnaosade võrdluses on kultuuriürituste info kättesaadavusega Tallinnas (üldiselt) kõige
sagedamini rahul Haabersti/Õismäe elanikud. Ülejäänud aspektide osas linnaosade
võrdluses märkimisväärsed erinevused puuduvad.

5.2. Kultuuriürituste külastamine
Küsitletutest 70% ütles, et sai koroonakriisi eel külastada Tallinna kultuuriüritusi enamvähem nii palju, kui soovis, 25% oleks soovinud külastada kultuuriüritusi rohkem ning 5%
ei osanud hinnangut anda (Joonis 29). Piiratumad paistavad siinkohal olevat mitteeestlaste võimalused – rohkem oleks soovinud kultuuriüritusi külastada 31% mitteeestlastest ja 19% eestlastest. Soovi kultuuriüritusi rohkem külastada väljendasid
keskmisest sagedamini töötud, kodused või ajutiselt mittetöötavad inimesed (41%).
Sissetulekurühmade võrdluses antud küsimuses märkimisväärseid erinevusi ei ilmnenud.
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Joonis 29. Kas Te saite koroonakriisi eel külastada Tallinna kultuuriüritusi enamvähem nii palju, kui Te soovisite, või Te oleksite soovinud külastada Tallinna
kultuuriüritusi rohkem? (%, n=kõik vastajad)

Vastajad, kes ütlesid, et oleksid koroonakriisi eel soovinud kultuuriüritusi rohkem
külastada, nimetasid peamiste takistuste seas kõige sagedamini ajapuudust (46%),
harvemini rahapuudust (26%). Toodi välja ka muid põhjusi – näiteks tervisest tingitud
probleeme (14%), huvipakkuvate ürituste puudumist (11%), infopuudust (10%), sobiva
kaaslase puudumist, kellega koos üritust väisata (4%) ning transpordiprobleeme
(toimumise asukohad olid ebasobivad) (2%) (Joonis 30).
Vanuserühmade võrdluses tõid ajapuudust esile kõige sagedamini 27–49aastased,
tervisest tingitud probleeme aga 65aastased ja eakamad. Eestlased tõid ajapuudust esile
pisut sagedamini kui mitte-eestlased, kuid ülejäänud tegurite mainimissagedus oli
kummaski rahvusrühmas võrdsel tasemel. Ootuspäraselt on rahalised põhjused
takistuseks keskmisest sagedamini madalama sissetulekuga inimeste jaoks, samas kui
suurema sissetulekuga inimeste jaoks on materiaalsetest takistustest olulisemaks
huvipakkuvate ürituste puudumine.
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Joonis 30. Peamised põhjused, miks koroonakriisi eel ei külastatud Tallinna
kultuuriüritusi nii palju, kui sooviti (%, n=vastajad, kes oleksid soovinud külastada
kultuuriüritusi rohkem (224))

Järgnevalt esitati vastajaile loetelu erinevatest Tallinnas aset leidnud kultuuriüritustest
ning paluti nimetada, milliseid neist on ta viimase kolme aasta jooksul külastanud.
Kõige enam on külastatud Tallinna merepäevi (70% tallinlastest) ning Vanalinna päevi
(67%). Pisut enam kui pooled pealinlastest on käinud ka festivalil Valgus Kõnnib (53%).
Küllaltki populaarsed on olnud ka taasiseseisvumispäeva tähistamine (üritusi külastanud
42%), Tallinna päev (42%), Keskaja päevad (41%), Hiina uusaasta tähistamine (41%)
ning Kultuuriöö (33%). Ülejäänud (loetelus toodud) Tallinna kultuuriüritusi on külastanud
vähem kui kolmandik tallinlasi (iga üritusi kohta eraldivõetuna) (Joonis 31).
Küsitletutest 90% on kolme aasta jooksul külastanud vähemalt ühte loetelus toodud
üritustest. Inimesi, kes pole kolme aasta jooksul ühtegi ankeedis nimetatud üritust
külastanud, on keskmisest enam (mittetöötavate) pensionäride seas (19% pole
külastanud ühtegi neist üritustest).
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Joonis 31. Viimase kolme aasta jooksul külastatud kultuuriüritused Tallinnas (üritusi
külastanute %, n=kõik vastajad)

Ootuspäraselt
on
erinevad
kultuuriüritused
populaarsed
erinevates
elanikkonnarühmades. Mõned üritused (näiteks Muusikasuvi, Rahvuskultuuride päevad ja
Birgitta festival) on populaarsemad pigem eakate seas, teised (näiteks festival Valgus
kõnnib, KopliFest, Teletorni perepäev) köidavad pigem noori ja keskealisi (Joonis 32).
Tallinna päev, Hiina uusaasta, Lasnamäe Päevad, Rahvuskultuuride Päevad ning Brigitta
Festival on muudest rahvustest elanike seas populaarsemad kui eestlaste seas, kuid
festival Valgus Kõnnib, taasiseseisvumispäeva üritused ning Kirjandustänava Festival on
eestlaste seas populaarsemad kui mitte-eestlaste seas (Joonis 33).

43
43

Joonis 32. Viimase kolme aasta jooksul külastatud kultuuriüritused Tallinnas,
vanuserühmade võrdlus (üritusi külastanute %, n=kõik vastajad)
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Joonis 33. Viimase kolme aasta jooksul külastatud kultuuriüritused Tallinnas,
rahvuseline võrdlus (üritusi külastanute %, n=kõik vastajad)

Linnaosade võrdluses osutusid keskmisest populaarsemaks (+) või vähem populaarseks
(-) järgnevad üritused:
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Festival Valgus kõnnib: (+) Kristiine
Hiina uusaasta tähistamine: (+) Lasnamäe; (-) Nõmme
Keskaja päevad: (+) Põhja-Tallinn
Kirjandustänava festival: (-) Haabersti/Õismäe, Lasnamäe
KopliFest: (+) Põhja-Tallinn; (-) Lasnamäe, Mustamäe
Kultuuriöö: (-) Kristiine
Lasnamäe Päevad: (+) Lasnamäe; (-) ülejäänud linnaosad
Muusikasuvi Löwenruh pargis: (+) Kristiine, Mustamäe; (-) Lasnamäe, Pirita,
Kesklinn






Perepäev Teletornis 20. augustil: (+) Pirita; (-) Põhja-Tallinn
Taasiseseisvumispäev: (+) Kristiine
Tallinna merepäevad: (+) Põhja-Tallinn; (-) Kristiine
Tallinna päev: (+) Lasnamäe; (-) Kesklinn

5.3. Ootused kultuuriürituste osas
Vastajailt küsiti ka seda, milliseid kultuuriüritusi ta sooviks Tallinnas veel näha. Vastuseid
koguti vabas vormis.
Kõige sagedamini nimetati selliste üritustena muusikaüritusi – kontserte ja festivale (7%)
ning teatriüritusi (4%). Vastajatest 66% ei osanud ühtegi konkreetset üritust esile tuua ning
11% mainis, et üritusi on juba praegu piisavalt (Joonis 34).
Joonis 34. Milliseid kultuuriüritusi sooviksite Te Tallinnas veel näha? (spontaansed
vastused, %, n=kõik vastajad)
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6. Huvitegevus
Huvitegevuste teema all kaardistasime hinnanguid huvitegevuste võimalustele Tallinnas
ning info piisavusele ning küsisime, milliseid huvitegevuse võimalusi sooviksid vastajad
Tallinnas veel näha. Sarnaselt kultuuriüritustega palusime vastajail ka huvitegevusi
puudutavatele küsimustele vastates mõelda koroonakriisi eelsele ajale.

6.1. Huvitegevuste valik ja info kättesaadavus
Sarnaselt kultuuriüritustega näeme ka huvitegevuste puhul, et info kättesaadavust ning
tegevuste valikut oma linnaosa tasandil osatakse hinnata harvemini kui Tallinna tasandil
tervikuna. Üldjoontes on tallinlased huvitegevuste valikuga rahul – täiskasvanute
huvitegevuste võimalustega Tallinnas (üldiselt) on rahul 60% ning oma linnaosas 52%
tallinlastest. Rahulolematuid on vastavalt 7% ja 9% ning ligikaudu kolmandik küsitletutest
ei osanud hinnangut anda (Joonis 35).
Laste huvitegevuste võimalustega Tallinnas (üldiselt) on rahul 73% ning oma linnaosas
68% alla 18aastaste lastega vastajatest.5 Rahulolematust laste huvitegevuste
võimalustega Tallinnas (üldiselt) väljendas 8% ja oma linnaosas 13% vastajatest (19% ei
osanud hinnangut anda).
Oma linnaosa või piirkonna kultuurikeskustes, rahvamajades või raamatukogudes
pakutavate tegevuste valikuga on 47% küsitletud tallinlastest rahul, 8% rahulolematu ning
45% ei osanud hinnangut anda (mis viitab, et teadlikkus nimetatud tegevustest on
vähene).
Huvitegevuste info kättesaadavusega Tallinnas (üldiselt) on rahul 62%, oma linnaosas
aga 58% tallinlastest.
Mida vanema vanuserühmaga on tegu, seda vähem ollakse kursis täiskasvanute
huvitegevuste võimalustega nii Tallinnas üldiselt kui ka oma linnaosas (st seda
sagedamini ei osata huvitegevuste võimalustele hinnangut anda). Ka info
kättesaadavusele jättis märkimisväärne osa eakatest hinnangu andmata, mis võib viidata
ka eakate endi madalamale huvile antud teema vastu. Erandiks on hinnangud oma
linnaosa või piirkonna kultuurikeskustes, rahvamajades või raamatukogudes pakutavate
tegevuste valikule, mille osas väljendasid kõige madalamat teadlikkust mitte eakad, vaid
27–34aastased (54% ei osanud hinnangut anda).

5 Alla 18aastaste lastega vastajate all peetakse siin silmas vastajaid, kelle leibkonnas on alla
18aastaseid lapsi.

47
47

Joonis 35. Rahulolu huvitegevuste valiku ja info kättesaadavusega (%, n=kõik
vastajad)

Enamikku uuritavaid aspekte hindasid eestlaste ja mitte-eestlased sarnaselt, v.a
huvitegevuste info kättesaadavus oma linnaosas ning oma linnaosa või piirkonna
kultuurikeskustes/rahvamajades/raamatukogudes pakutavate tegevuste valik, mille
suhtes mitte-eestlased väljendasid rahulolematust pisut sagedamini kui eestlased.
Linnaosade võrdluses on oma linnaosas pakutavate täiskasvanute huvitegevuste
võimalustega kõige enam rahul Kesklinna elanikud, kõige vähem aga Pirita elanikud.
Laste huvitegevuste võimalustega oma linnaosas on kõige enam rahul Kristiine elanikud.
Huvitegevuste info kättesaadavusega nii Tallinnas üldiselt kui ka oma linnaosas on kõige
enam rahul Haabersti/Õismäe elanikud.
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6.2. Ootused huvitegevuste osas
Küsimusele, milliseid huvitegevuse võimalusi soovitaks Tallinnas veel näha, ei osanud
78% küsitletutest vastust anda ning 4% ütles, et piisab olemasolevatest. Huvitegevustena,
mida võiks Tallinnas olla senisest rohkem või laiemas valikus, nimetati kõige sagedamini
spordi- ja tantsuringe (5%) ning kunsti- ja käsitööringe (3%) (Joonis 36).
Joonis 36. Milliseid huvitegevuse võimalusi sooviksite Te Tallinnas veel näha?
(spontaansed vastused, %, n=kõik vastajad)

6.3. Kultuuriasutuste kaugus kodust
Teema lõpetuseks küsiti vastajailt, kas tema kodu lähedal asub kuni 10-minutilise
jalutuskäigu kaugusel kultuurikeskus, rahvamaja või raamatukogu. 68% küsitletutest andis
sellele jaatava vastuse, 28% vastas eitavalt ning 5% ei osanud vastust anda (Joonis 37).
Inimesi, kelle kodust kuni 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel mõni ülalnimetatud
kultuuriasutus asub, on kõige enam Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas, kõige vähem aga
Pirital.
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Joonis 37 Kas Teie kodu lähedal asub kuni 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel
kultuurikeskus, rahvamaja või raamatukogu? Linnaosade võrdlus (%, n=kõik
vastajad)

7. Elukestev õpe
Esmakordselt kaasati uuringuankeeti küsimused ka elukestva õppe teemadel. Uuriti, kas
vastaja on küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul õppinud tasemeõppes, osalenud
koolitustel ja kursustel või täiendanud ennast ise muul viisil. Samuti küsiti, mil viisil on
õppetegevustes osaletud (nt kas veebikanalite vahendusel või kontaktõppe vormis).

7.1. Õppes osalemine
Küsitletutest 15% oli küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul õppinud tasemeõppes (üld-,
kutse- või kõrgkoolis), 43% osalenud muudel koolitustel või kursustel ning 61% tegelnud
regulaarselt iseseisva õppimise ehk teadliku enesetäiendamisega. Kokkuvõttes on 70%
pealinlastest 12 kuu jooksul õppimisega tegelnud (Joonis 38).
Ootuspäraselt on õppimine seda levinum, mida noorema vanuserühmaga on tegu – 15–
26aastastest on 12 kuu jooksul õppinud 89%, 27–49aastastest 82%, 50–64aastastest
71% ning 65aastastest ja eakamatest 35%. Võrreldes eakatega on noorte seas enam nii
tasemeõppes õppijaid, koolitustel ja kursustel osalejaid kui ka iseseisvalt õppijaid.
Soolises võrdluses märkimisväärsed erinevused puuduvad.

50
50

Joonis 38. Õppetegevustes osalemine 12 kuu jooksul (%, n=kõik vastajad)

Eestlastest on 12 kuu jooksul õppimisega tegelenud 74% ja mitte-eestlastest 66%.
Erinevused tulenevad tasemehariduses osalemisest – eestlastest on 12 kuu jooksul
tasemehariduses osalenud 18%, mitte-eestlastest aga 11%.
Kõrgharidusega inimeste seas on õppijaid enam kui madalama haridusega inimeste seas,
sealjuures on kõrgharidusega inimeste seas keskmisest enam nii koolitustel või kursustel
osalenuid kui ka iseseisvalt õppinuid. Ka kõrge sissetulekuga inimeste seas on õppimine
keskmisest levinum, ning seda nii koolitustel ja kursustel osalemise kui iseseisva
enesetäiendamise osas. Linnaosade võrdluses oli õppimine kõige levinum Kesklinna ja
Pirita elanike seas, kõige vähem levinud aga Haaberstis/Õismäel ja Lasnamäel.
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7.2. Õppimise viisid
Vastajail, kes olid 12 kuu jooksul tasemeõppes õppinud, osalenud koolitustel või kursustel
või tegelenud iseseisvalt regulaarse enesetäiendamisega, paluti ka täpsustada, mil viisil
on uusi teadmisi omandatud.
Valdav osa neist, kes 12 kuu jooksul õppimisega tegelnud, on seda teinud ise veebist infot
otsides (83%) või raamatuid/õpikuid lugedes (78%). Õppijatest 63% on uute teadmiste
omandamise eesmärgil suhelnud oma ala ekspertide/asjatundjatega. Tõenäoliselt
seonduvalt koroonaviiruse levikuga on distantsõpe olnud populaarsem kui kontaktõpe:
õppijatest 60% on osalenud tundides, loengutel, koolitustel või kursustel interneti
vahendusel ning 55% käinud tundides, loengutel, koolitustel või kursustel kohapeal.
Õppuritest 4% on õppinud muul moel, näiteks käinud praktikal (Joonis 39).
Joonis 39. Mil viisil ollakse viimase 12 kuu jooksul õppinud (%, n=vastajad, kes on
viimase 12 kuu jooksul tasemeõppes õppinud, osalenud koolitustel või kursustel või
tegelnud iseseisvalt regulaarse enesetäiendamisega (587))

8. Koroonaviiruse leviku mõju käitumisele
Viimase teemana uurisime, kas ja kuidas mõjutab koroonaoht tallinlaste igapäevaelu.
Palusime vastajail võrrelda oma käitumist enne koroonakriisi ja praegusel hetkel ning
hinnata, kuivõrd on nad koroonaohu tõttu oma käitumist muutnud.
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Võrreldes koroonakriisi-eelse ajaga on enamus tallinlasi hakanud rohkem käsi
pesema/desinfitseerima (80% on hakanud seda tegema oluliselt rohkem või mõnevõrra
rohkem) ning teiste inimestega füüsilist distantsi hoidma (samuti 80%). Oluliselt on
vähenenud ka ürituste, etenduste ja kontsertide külastamine (77% külastab varasemast
vähem) ning kohvikutes ja restoranides käimine (69% külastab varasemast vähem). Ka
ühistranspordi kasutamine on langenud – 47% tallinlastest ütles, et kasutab ühistransporti
varasemast vähem (Joonis 40).
Joonis 40. Muutused käitumises võrreldes koroonakriisi-eelse ajaga (mida on
hakatud tegema varasemast rohkem ning mida varasemast vähem (%, n=kõik
vastajad)

60aastased ja eakamad ütlesid keskmisest sagedamini, et on hakanud varasemast
rohkem käsi pesema ja desinfitseerima ning teiste inimestega distantsi hoidma. Samuti on
nad võrreldes noorematega enam vähendanud kohvikute ja restoranidel külastusi.
Eestlaste ning mitte-eestlaste võrdluses märkimisväärseid erinevusi käitumises ei ilmne.
Kõrgharidusega inimeste seas on keskmisest enam neid, kes on hakanud varasemast
rohkem käsi pesema/desinfitseerima ning teiste inimestega distantsi hoidma.
Linnaosade võrdluses on varasemast rohkem käsi pesema/desinfitseerima hakanud kõige
sagedamini Pirita elanikud. Teiste inimestega on hakanud senisest enam distantsi hoidma
kõige sagedamini Kristiine elanikud, samas kui Kesklinna elanike seas on keskmisest
enam neid inimesi, kes oma käitumist teiste inimestega distantsi hoidmise osas muutnud
pole.
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Lisa 1. Eestikeelne küsitlusankeet
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-2
Tere päevast/õhtust, minu nimi on .... ning ma helistan Teile Turu-uuringute AS-ist. Viime Tallinna
Linnakantselei tellimusel läbi küsitlust, eesmärgiga selgitada, kuidas on pealinlased rahul erinevate
avalike teenustega, ning kuidas saaks avalike teenuste taset tõsta. Teie kontaktandmed oleme
saanud Rahvastikuregistrist (vajadusel selgitage: Kontaktandmete väljastamiseks on saadud luba
Siseministeeriumist. Teie kontaktandmeid kasutatakse ainult selle konkreetse uuringu läbiviimiseks).
Kas Te oleksite nõus vastama mõningatele küsimustele, kui see võtab aega ligikaudu 15 minutit.
1.
2.

Jah
Ei → TÄNA JA LÕPETA

Teie vastused jäävad anonüümseks, mis tähendab, et neid ei seostata ei Teie nime ega
telefoninumbriga.
T1 Vastaja sugu (MITTE KÜSIDA, MÄRKIDA SPONTAANSELT )
1.
Mees
2.
Naine
T2 Palun öelge oma vanus (täisaastates): ......
T3 Mis on Teie rahvus?
1.
Eestlane
2.
Venelane
3.
Muu
T4 Kas Te elate Tallinnas?
1.
Jah
2.
Ei → TÄNA JA LÕPETA
T5 Millises linnaosas Te elate?
1. Põhja-Tallinn
2. Haabersti/ Õismäe
3. Kesklinn
4. Kristiine
5. Lasnamäe
6. Pirita/ Merivälja
7. Mustamäe
8. Nõmme

ELUKOHT JA ELUASE
K1. Mis tüüpi hoones Te praegu Tallinnas elate? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS
K2A. Mis tüüpi hoones Te eelistaksite elada? Mis oleks Teie esimene valik? ÜKS VASTUS
K2B. Mis oleks Teie teine valik? ÜKS VASTUS
K1. Elab praegu
K2A. Sooviks
K2B. Sooviks
elada
elada
ESIMENE VALIK
TEINE VALIK
Ühepereelamus
1
1
1
Paaris- või ridaelamus
2
2
2
Kuni 4-korruselises kortermajas
3
3
3
5-9-korruselises kortermajas
4
4
4
10 või enama korrusega kortermajas
5
5
5
Ei oska öelda
6
6
6
K3. Kellele kuulub Teie praegune eluruum?
VAJADUSEL LUGEGE ETTE
1. Teile või kellelegi Teie leibkonnast
2. Kohalikule omavalitsusele
3. Muule eraisikule, firmale või organisatsioonile
4. Kellelegi teisele, palun täpsustage: _______________
5. Ei soovi öelda/Ei oska öelda
K4. Kui rahul Te olete oma … ?
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Ei ole
üldse
rahul

Pigem
ei ole
rahul

Pigem
olen
rahul

Olen
väga
rahul

Ei oska
öelda

1 Eluruumi asukohaga

1

2

3

4

9

2 Eluruumi seisukorraga

1

2

3

4

9

3 Eluruumi mugavustega

1

2

3

4

9

4 Eluruumi suurusega

1

2

3

4

9

LIGIPÄÄSETAVUS
K5. Kas Teil või kellelgi Teie leibkonnast esineb probleeme Teie eluruumi sisse pääsemisel või
eluruumis liikumisel oma tervisliku seisundi või erivajaduse tõttu?
VAJADUSEL LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS
1. Jah, esineb probleeme nii eluruumi sisse pääsemisega kui ruumis liikumisega
2. Jah, esineb probleeme eluruumi sisse pääsemisega
3. Jah, esineb probleeme eluruumis liikumisega
4. Ei esine probleeme
5. Ei oska öelda

KÜSIGE K6 KUI ESINEB PROBLEEME (K5=1,2 või 3), ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K7
K6. Palun kirjeldage, millised need probleemid on. KIRJUTAGE
____________________________________________________________________________
K7a. Kas Teil isiklikult on viimase 12 kuu jooksul Tallinnas ringi liikumisel või ühistranspordi
kasutamisel esinenud raskusi terviseprobleemide või erivajaduse tõttu või lapsevankriga liikudes?
1. Jah
2. Ei
KUI K7a=JAH, SIIS KÜSIGE K7b-K7c
K7B. Kui sageli on Teil viimase 12 kuu jooksul järgmistes olukordades raskusi esinenud? Kas
enamuse ajast, vahetevahel või ei ole esinenud?
LUGEGE KATEGOORIAD A-D ETTE JA MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAS REAS
K7c KÜSIGE SIIS, KUI VASTAJAL ON ESINENUD RASKUSI, ST KÜSIMUSES K7b ON MÄRGITUD 1 VÕI 2
K7c. Palun kirjeldage, mis Teile raskusi valmistas? KIRJUTAGE
K7b
K7c
Enamus Vahetev
Ei ole
Ei puutu Ei oska KIRJUTA
e ajast
ahel
esinenu
kokku
öelda
GE:
d
A Ühistranspordipeatustesse
1
2
3
4
5
saamisel
B Ühistranspordisõidukisse
1
2
3
4
5
sisenemisel ja väljumisel
C Ristmike ületamisel
1
2
3
4
5
D Avalikku hoonesse või ruumi
sisenemisel (näiteks
1
2
3
4
5
ostukeskused, raamatukogud,
spordisaalid jne)
VASTAVAD KÕIK:
K8a. Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul terviseprobleemide või erivajaduse tõttu esinenud raskusi
ühistranspordi info saamisel Tallinnas ühistranspordi peatustes? Kui jah, siis kui sageli?
VAJADUSEL LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS
1. Enamuse ajast
2. Vahetevahel
3. Ei ole esinenud
4. Ei kasuta ühistransporti
5. Ei oska öelda
K8b KÜSIGE SIIS, KUI VASTAJAL ON ESINENUD RASKUSI, ST KÜSIMUSES K8a ON MÄRGITUD 1 VÕI 2
K8b. Palun kirjeldage, mis Teile raskusi valmistas? KIRJUTAGE
__________________________________________________________________________________

LASTE LIIKUMINE LINNAS
K9. Kas Teie leibkonnas on järgmistes vanusegruppides lapsi?
LUGEGE ETTE. VÕIB OLLA MITU VASTUST
1. Kuni 6-aastaseid
2. 7-12-aastaseid
3. 13-14-aastaseid
4. 15-17-aastaseid
5. Ei ole lapsi (alla 18-aastaseid)
KÜSIDA K10-K13 JUHUL, KUI LEIBKONNAS ON 7-12-AASTASEID LAPSI (K9=2)
K10. Kui sageli viibib või liigub Teie leibkonnas olev 7-12-aastane laps ilma täiskasvanute
juuresolekuta Tallinna avalikus ruumis? Avaliku ruumi all me peame silmas kõigile ligipääsetavat
ruumi, näiteks tänavat, ühistransporti, kaubanduskeskusi, parke, avalikke mänguväljakuid jms.
KUI VASTAJA LEIBKONNAS ON MITU 7-12 AASTAST LAST, SIIS KÜSIGE KÕIGE NOOREMA KOHTA
VAJADUSEL LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS
1. Pea iga päev
2. 3-4 päeval nädalas
3. 1-2 päeval nädalas
4. Harvemini kui 1-2 päeval nädalas
5. Üldse ei viibi ega liigu
KÜSIDA K11 JUHUL, KUI LAPS VIIBIB LINNA AVALIKUS RUUMIS HARVEMINI KUI 1-2 PÄEVAL NÄDALAS
VÕI MITTE ÜLDSE (K10=4 VÕI 5)
K11. Mis põhjustel viibib see laps ilma täiskasvanute juuresolekuta Tallinna avalikus ruumis harva
või ei viibi üldse? KIRJUTAGE
___________________________________________________________________________
KÜSIGE K12 SIIS, KUI LAPS VIIBIB LINNA AVALIKUS RUUMIS (K10=1-4), ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K14A
K12. Kas sellel 7-12-aastasel lapsel on viimase 12 kuu jooksul esinenud raskusi ilma täiskasvanute
juuresolekuta Tallinna avalikus ruumis viibimisel või liikumisel?
LUGEGE ETTE
1. Sageli
2. Üksikutel juhtudel
3. Ei ole esinenud
KÜSIGE K13 JUHUL, KUI LAPSEL ON ESINENUD RASKUSI AVALIKUS RUUMIS VIIBIMISEL VÕI LIIKUMISEL
(K12=1 VÕI 2)
K13. Palun kirjeldage, mis raskused need on olnud? KIRJUTAGE
___________________________________________________________________________

KÜSIMUSED K14A JA K14B KÜSIDA SIIS, KUI LEIBKONNAS ON 7-14-AASTASEID LAPSI (K9=2 VÕI 3)
K14A. Milline on praegusel ajal Teie leibkonnas oleva 7-14-aastase lapse/ olevate 7-14-aastaste
laste peamine liikumisviis kodu ja kooli vahel? Kui laps/ lapsed kasutavad mitut liikumisviisi, siis
arvestage palun peamist.
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS
K14B. Aga huviringidesse ja trennidesse? ÜKS VASTUS
K14A. Kodu ja kooli
K14B.
vahel
Huviringidesse ja
trennidesse
Ühistranspordiga
1
1
Autoga
2
2
Jalgsi
3
3
Rattaga
4
4
Muu
5
5
Ei käi veel koolis
6
Ei käi huviringis, trennis
6
KÜSIDA K15 AINULT JUHUL, KUI LEIBKONNAS ON ALLA 18-AASTASEID LAPSI (K9=1-4) NING VASTAJA
ISE ON VÄHEMALT 18-AASTANE.
K15. Kui mitmel päeval nädalas Te veedate praegusel aastaajal koos lapsega/lastega Tallinna piires
vähemalt 30 minutit järjest õues aega? KIRJUTAGE PÄEVADE ARV
_____ päeval nädalas
SOTSIAALNE SIDUSUS
K16. Vahetame teemat. Kuivõrd Te nõustute järgnevate väidetega Tallinna kohta?
LUGEGE ETTE. MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAS REAS
Täiesti
Pigem
Pigem ei
Üldse ei
nõus
nõus
ole nõus
ole nõus
1 Tallinn on peresõbralik linn
4
3
2
1
2 Tallinnas suhtutakse
teistsugustesse inimestesse
4
3
2
1
üldiselt hästi
3 Tallinlased on üksteise suhtes
4
3
2
1
hoolivad
4 Enamikku tallinlasi võib
4
3
2
1
usaldada
5 Tallinlased naeratavad tihti
4
3
2
1
6 Tallinnas on loominguline
4
3
2
1
õhkkond
7 Tunnen Tallinna avalikes
kohtades sageli, et ma ei ole
4
3
2
1
siia teretulnud

Raske
öelda
9
9
9
9
9
9
9

KÜSIGE K17 SIIS, KUI K16.7 ON MÄRGITUD KOODID 4 VÕI 3, ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K18
K17. Palun tooge näiteid, millistes kohtades või olukordades Te olete tundud, et Te ei ole seal
teretulnud? KIRJUTAGE
_________________________________________________________________________

K18. Nüüd loen Teile ette veel mõned väited Teie kohta. Palun öelge, kuivõrd Te nendega
nõustute.
LUGEGE ETTE. MÄRKIGE ÜKS VASTUS IGAS REAS
Täiesti
Pigem
Pigem ei
Üldse ei
Ei oska
nõus
nõus
ole nõus
ole nõus
öelda/ei
puuduta
vastajat
1 Mul on hea tervis
4
3
2
1
9
2 Mul on piisav sissetulek oma
4
3
2
1
9
vajaduste rahuldamiseks
3 Mulle meeldib minu kodu
4
3
2
1
9
4 Elan turvalises piirkonnas
4
3
2
1
9
5 Elan kohas, kus on puhas
4
3
2
1
9
keskkond
6 Mul on hea töö
4
3
2
1
9
7 Mul on lähedased inimesed,
kes on minu jaoks olemas, kui
4
3
2
1
9
ma neid vajan
8 Suhtlen regulaarselt oma
4
3
2
1
9
naabritega
9 Liigun või sõidan palju ringi,
nii kodu ümbruses kui
4
3
2
1
9
kaugemal
10 Mul on hea haridus
4
3
2
1
9
11 Mul on piisavalt vaba aega
4
3
2
1
9
enda ja oma pere jaoks
12 Mul on piisavalt võimalusi
veeta vaba aega nii nagu ma
4
3
2
1
9
soovin
13 Kasutan regulaarselt uut
4
3
2
1
9
infotehnoloogiat
14 Kuulun mõnda ühiskondlikku
organisatsiooni, seltsi,
4
3
2
1
9
klubisse või huviringi
15 Olen oma eluga rahul
4
3
2
1
9
K19. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul vestelnud Tallinnas silmast-silma võõraste ehk Teile
mitte-tuttavate inimestega (väljaspool töökohustuste täitmist)?
LUGEGE ETTE
1. Pea iga päev
2. Vähemalt kord nädalas
3. Vähemalt kord kuus
4. Harvem
5. Üldse ei ole
6. Ei oska öelda

K20 KÜSIGE SIIS, KUI ON VESTLENUD (KOOD 1-4 KÜSIMUSES K19), ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K21
K20. Kas need vestlused võõraste inimestega Tallinnas on olnud enamasti … ?
LUGEGE ETTE
1. Väga meeldivad
2. Pigem meeldivad
3. Pigem ebameeldivad
4. Väga ebameeldivad
5. Ei oska öelda
K21. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul vestelnud silmast-silma teistest rahvustest
inimestega …. ?
ARVESSE LÄHEB KA SEE, KUI VASTAJA ON EESTLANE NING ON SUHELNUD VENE RAHVUSEST
INIMESTEGA; VÕI KUI VASTAJA ON VENELANE NING ON SUHELNUD EESTI RAHVUSEST INIMESTEGA.
LUGEGE ETTE
Pea iga Vähemalt Vähemalt Harvem
Üldse ei ole
Ei oska
päev
kord
kord
suhelnud/ ei ole
öelda
nädalas
kuus
teistest
rahvustest
inimesi
Tööl või koolis
1
2
3
4
5
6
Oma naabruskonnas
1
2
3
4
5
6
Vaba aega veetes,
huvialade ja hobidega
1
2
3
4
5
6
tegeledes
K22 KÜSIGE SIIS, KUI ON VESTELNUD (VÄHEMALT ÜKS KOOD 1-4 KÜSIMUSES K21), ÜLEJÄÄNUD
JÄTKAKE K23
K22. Kas need vestlused teistest rahvustest inimestega on olnud enamasti … ?
LUGEGE ETTE
1. Väga meeldivad
2. Pigem meeldivad
3. Pigem ebameeldivad
4. Väga ebameeldivad
5. EI OSKA ÖELDA
K23. Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna, st teinud tasuta tööd
mõnes ettevõtmises, mille eesmärgiks on teha midagi Tallinna või oma linnaosa ning nende elanike
hüvanguks? Näiteks mõnel heategevuse-, heakorra- või kogukonnaüritusel.
1. Jah, mitmel korral
2. Jah, ühel korral
3. Ei ole

KULTUURIELU
Järgnevatele küsimustele vastates palun mõelge koroonakriisi eelsele ajale.
K24. Kuivõrd rahul Te olite ....?
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Ei olnud Pigem Pigem
üldse
ei
olin
rahul
olnud
rahul
rahul
A Kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt
1
2
3
B Kultuuriürituste info kättesaadavusega
1
2
3
Tallinnas üldiselt
C Kultuuriürituste valikuga oma linnaosas
1
2
3
D Oma linnaosa kultuuriürituste info
1
2
3
kättesaadavusega

Olin
väga
rahul

Ei oska
öelda

4

9

4

9

4

9

4

9

K25. Kas Te saite koroonakriisi eel külastada Tallinna kultuuriüritusi enam-vähem nii palju kui Te
soovisite või Te oleksite soovinud külastada Tallinna kultuuriüritusi rohkem?
1. Sain külastada enam-vähem nii palju kui soovisin
2. Oleksin soovinud külastada rohkem
3. Ei oska öelda
K26 KÜSIGE SIIS, KUI OLEKS SOOVINUD KÜLASTADA KULTUURIÜRITUSI ROHKEM VÕI EI OSANUD
ÖELDA (K25=2 VÕI 3)
K26. Mis olid peamised takistused, miks Te ei külastanud koroonakriisi eel Tallinna kultuuriüritusi
nii palju kui Te oleksite soovinud?
LUGEGE ETTE. VÕIB OLLA MITU VASTUST
1. Ei olnud vaba aega
2. Ei olnud mulle huvipakkuvaid üritusi
3. Rahalistel põhjustel
4. Ürituste kohta oli vähe infot
5. Toimumise asukohad olid ebasobivad, probleemid transpordiga
6. Mul ei olnud kaaslast, kellega minna
7. Tervistest tingitud probleemid
8. Muud takistused, KIRJUTAGE: __________________________________________
9. Ei oska öelda
K27. Milliseid järgnevatest Tallinna kultuuriüritustest Te olete viimase 3 aasta jooksul külastanud?
LUGEGE ETTE
Jah
Ei
Ei oska öelda, ei mäleta
Birgitta festival
1
2
3
Festival Valgus kõnnib
1
2
3
Hiina uusaasta tähistamine
1
2
3
Keskaja päevad
1
2
3
Kirjandustänava festival
1
2
3
KopliFest
1
2
3
Kultuuriöö
1
2
3
Lasnamäe Päevad
1
2
3
Muusikasuvi Löwenruh pargis
1
2
3
Perepäev Teletornis 20. augustil
1
2
3
Rahvuskultuuride päevad
1
2
3

Taasiseseisvumispäev
Tallinna merepäevad
Tallinna päev
Tallinna vanalinna päevad
Teatrifestival Talveöö unenägu

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

K28. Milliseid kultuuriüritusi sooviksite Te Tallinnas veel näha? KIRJUTAGE
______________________________________________________________________
K29. Järgnevad küsimused puudutavad huvitegevusi. Huvitegevuste all peame silmas huviringe,
trenne, töötubasid, kursuseid jne. Kui mõtlete koroonakriisi eelsele ajale, siis kui rahul Te olite ....?
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Ei olnud Pigem ei Pigem
Olin
Ei oska
üldse rahul olnud
olin
väga
öelda
rahul
rahul
rahul
A Täiskasvanute huvitegevuste
1
2
3
4
9
võimalustega Tallinnas üldiselt
B Täiskasvanute huvitegevuste
1
2
3
4
9
võimalustega oma linnaosas
C JA D KÜSIDA SIIS, KUI LEIBKONNAS ON ALLA 18-AASTASEID LAPSI (K9=1-4)
C Laste huvitegevuste võimalustega
1
2
3
4
9
Tallinnas üldiselt
D Laste huvitegevuste võimalustega oma
1
2
3
4
9
linnaosas
KÜSIDA KÕIGILT:
E Huvitegevuste info kättesaadavusega
1
2
3
4
9
Tallinnas üldiselt
F Huvitegevuste info kättesaadavusega
1
2
3
4
9
oma linnaosas
G Oma linnaosa või piirkonna
kultuurikeskustes, rahvamajades või
1
2
3
4
9
raamatukogudes pakutavate tegevuste
valikuga
K30. Milliseid huvitegevuse võimalusi sooviksite Te Tallinnas veel näha? KIRJUTAGE
______________________________________________________________________
K31. Kas Teie kodu lähedal asub kuni 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel kultuurikeskus,
rahvamaja või raamatukogu?
1. Jah
2. Ei
3. Ei oska öelda

ELUKESTEV ÕPE
K32. Nüüd paar küsimust õppimise kohta. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul … ?
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS

Omandanud või omandate tasemeharidust (üld-, kutse- ja
kõrgharidus, sh põhikool ja gümnaasium)
Osalenud muudel koolitustel või kursustel
Tegelenud regulaarselt iseseisva õppimise ehk teadliku
enesetäiendamisega

Jah

Ei

Ei oska
öelda

1

2

3

1

2

3

1

2

3

KÜSIGE K33 SIIS KUI ON ÕPPINUD (VÄHEMALT ÜKS JAH EELMISES KÜSIMUSES), ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE
K34
K33. Mil viisil Te olete viimase 12 kuu jooksul õppinud?
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Ei oska
Jah
Ei
öelda
Käisite tundides, loengutes, koolitustel või kursustel kohapeal
1
2
3
Osalesite veebitundides, -loengutes, -koolitustel või -kursustel
1
2
3
Otsisite ise infot veebist (veebiraamatud, YouTube videod jne)
1
2
3
Lugesite raamatuid või õpikuid
1
2
3
Suhtlesite ekspertide, oma ala asjatundjatega
1
2
3
Muul moel? KIRJUTAGE:
1
2
3
KOROONA
K34. Lõpetuseks, kas ja kuidas mõjutab koroonaoht Teie igapäevaelu? Kui Te võrdlete oma
käitumist enne koroonakriisi ja praegusel hetkel, siis kas Te olete koroonaohu tõttu hakanud …. ?
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Sama
Mõnevõrra
Oluliselt
Ei oska
Oluliselt
Mõnevõrra
palju kui
vähem
vähem
öelda
rohkem
rohkem
varem
… käsi pesema/
1
2
3
4
5
6
desinfitseerima
.. teiste inimestega
füüsilist distantsi
1
2
3
4
5
6
hoidma
.. ühistransporti
1
2
3
4
5
6
kasutama
.. kohvikuid,
restorane
1
2
3
4
5
6
külastama
.. üritusi, etendusi
või kontserte
1
2
3
4
5
6
külastama

Taustainfo vastaja kohta
Lõpetuseks küsin mõned taustaküsimused Teie enda ja Teie leibkonna kohta. (Vajadusel selgitage:
Need andmed on meile vajalikud selleks, et uurida, kas arvamused avalikest teenustest on erinevates
elanikkonna rühmades sarnased või erinevad).
T6. Milline on Teie haridus?
1. Alg- või põhiharidus
2. Kesk-, kutse- või kesk-eriharidus
3. Kõrgharidus
T7. Mis on Teie praegune põhitegevus?
1. Palgatöötaja
2. Ettevõtja/iseendale tööandja
3. Mittetöötav pensionär või töövõimetuspensionär
4. Töötu, kodune või ajutiselt mittetöötav
5. Õpilane, üliõpilane
6. Muu, palun täpsustage:______
T8. Mitu inimest kuulub Teie leibkonda, Teie ise kaasa arvatud?
__________
T10. Kui suur on Teie leibkonna netosissetulek ühe leibkonna liikme kohta ühes kuus?
Palun arvestage kokku leibkonna kogu kättesaadav sissetulek, sh palgad, pensionid, stipendiumid
ja toetused, ning jagage saadud summa leibkonnaliikmete arvuga. Vastamise hõlbustamiseks loen
Teile ette vahemikud.
1. Kuni 500 €
2. 501–800 €
3. 801–1200 €
4. Üle 1200 €
5. Keeldub avaldamast/ei oska öelda

