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Lisa 1. Eestikeelne küsitlusankeet
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Uuringu taust
2022. aasta jaanuaris viis Turu-uuringute AS Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel
tallinlaste seas läbi küsitlusuuringu, millele vastas 805 tallinlast vanuses 15 aastat ja üle
selle. Andmekogumine viidi läbi telefoniküsitlusena.
Küsitluse tulemusena selgus:








Tallinna ja tallinlaste kuvand sotsiaalse sidususe aspektist;
tallinlaste eluga rahulolu ja ühiskondlik aktiivsus, sh vabatahtliku töö tegemine ja
annetamine;
rahulolu Tallinna kultuuriürituste valiku ning sellekohase info kättesaadavusega;
rahulolu huvitegevuste võimalustega Tallinnas ning sellekohase info
kättesaadavusega;
tasuliste sportimisvõimaluste kasutamine ning rahulolu
sportimisvõimalustega oma linnaosas;
osalemine elukestvas õppes;
Tallinna Keskraamatukogu külastamine, teadlikkus Keskraamatukogu teenustest
ja ootused raamatukogudele.

Võrdlusandmete olemasolul on raportis esitatud ajalised võrdlused varasemate
samalaadsete küsitluste tulemustega.1 Samas täiendati 2022. 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 2020-2“, „Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-2“ ja
„Tallinlaste rahuloluküsitlus 2018-1“
1
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Kokkuvõte


2022. aasta jaanuaris viis Turu-uuringute AS Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel läbi
telefoniküsitluse, millele vastas 805 tallinlast vanuses 15 aastat ja üle selle. Küsitlus
hõlmas erinevaid teemasid, sh sotsiaalne sidusus, eluga rahulolu ja ühiskondlik
aktiivsus, rahulolu kultuuriürituste, huvitegevuste ja sportimisvõimalustega Tallinnas,
osalemine elukestvas õppes ning teadlikkus Tallinna Keskraamatukogu teenustest.

Sotsiaalne sidusus


Tallinlastest 90% nõustub, et Tallinn on peresõbralik linn, 75% arvates suhtutakse siin
teistsugustesse inimestesse üldiselt hästi ning 73% arvates on linnas loominguline
õhkkond. Ka teisi linlasi peetakse enamuses usaldusväärseteks (66% nõus) ja
hoolivateks (63% nõus). Seda, et tallinlased naeratavad tihti, arvab siiski vaid 29%
küsitletutest. Võrreldes 2020. aastaga pole Tallinna kuvand nendes aspektides linlaste
silmis oluliselt muutunud.



Küsitletutest 8% (2020. aastal 6%) on tundnud Tallinna avalikes kohtades sageli, et ta
pole sinna teretulnud. Kõige sagedamini on selliseid olukordi kogetud poodides või
kohvikutes (halva teeninduse näol), seoses koroonapiirangutega (maskide kandmine,
vaktsineerimine vms.) või inimeste ebasõbralikkusega.



Võrreldes 2020. aastaga on tallinlaste suhtlus teistest rahvustest inimestega sagenenud:
tallinlastest 59% suhtleb teistest rahvustest inimestest iganädalaselt tööl või koolis
(2020. aastal vastavalt 47%), 44% oma naabruskonnas (2020. aastal 31%) ning 32%
vaba aega veetes, huvialade ja hobidega tegeledes (2020. aastal 24%). Teistest
rahvustest inimestega suhelnutest 97% pidas neid vestlusi enamuses meeldivateks
(2020. aastal samuti 97%).
Eluga rahulolu, aktiivsus, vabatahtlik töö ja annetamine
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Tallinlastest 92% on oma eluga täiesti või pigem rahul. Valdav osa tallinlastest on rahul
ka oma haridusega (86%), tervisega (79%) ning tööga (86% töötavatest vastajatest).
Suhteliselt rahul ollakse ka oma vaba aja piisavusega (76% rahul) ning võimalustega
veeta vaba aega enda soovide kohaselt (73%). Tallinlastest 68% peab sissetulekut oma
vajaduste rahuldamiseks piisavaks. Kui 2020. aastal tallinlaste hinnangud oma
sissetulekutele ning elule tervikuna pisut paranesid, siis 2021. aastal on hinnangud taas
langenud 2019. aasta tasemele.



Pea kõigil küsitletud tallinlastel on olemas lähedased inimesed, kes on nende jaoks
vajadusel olemas (täiesti või pigem nõus 96%). Samuti nõustub valdav enamus
tallinlastest, et neile meeldib nende kodu (94%), nad elavad piirkonnas, mis on turvaline
(94%) ning kus on puhas keskkond (83%). Oma naabritega suhtleb regulaarselt 46%
tallinlastest.



Küsitletud tallinlastest 80% kasutab regulaarselt uut infotehnoloogiat. Samuti on
pealinlased üsnagi liikuvad: 82% sõidab/liigub enda hinnangul palju ringi nii kodu

ümbruses kui kaugemal. Mõnda ühiskondlikku organisatsiooni, seltsi, klubisse või
huviringi kuulub 29% tallinlastest.


Viimase 12 kuu jooksul on vabatahtlikku tööd teinud 18% tallinlastest, sealjuures 14%
korduvalt.
Kõige
levinum
on
vabatahtlikuna
panustamine
sotsiaal-,
keskkonnakaitse/loodushoiu- või kohaliku elu/kogukonna edendamise valdkonnas.



Tallinlastest 62% on viimase 12 kuu jooksul annetanud raha kellegi aitamiseks väljaspool
oma perekonda või mõne algatuse, organisatsiooni või laiemalt ühiskonna hüvanguks,
sealjuures 48% on seda teinud korduvalt. Kõige levinum on raha annetamine sotsiaal-,
tervishoiu- või loomakaitse valdkondadele.

Kultuuriüritused


Kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt on rahul 76% ja kultuuriürituste valikuga oma
linnaosas 62% küsitletud tallinlastest. Kultuuriürituste info kättesaadavusega Tallinnas
üldiselt on rahul 72% ja oma linnaosas 66% vastajatest. Võrreldes 2020. aastaga (mil
vastajad lähtusid hinnanguid andes koroonakriisi eelsest ajast) on rahulolu nii
kultuuriürituste valiku kui info kättesaadavusega vähenenud.



Võimalusi kultuuriürituste külastamiseks tunnetatakse väiksemana kui koroonakriisi
eelsel ajal. Küsitletud tallinlastest 53% saab enda hinnangul külastada Tallinna
kultuuriüritusi ja -asutusi enam-vähem nii palju, kui soovib, 42% sooviks neid rohkem
külastada ning 5% ei oska hinnangut anda. Peamise takistusena kultuuriürituste jaasutuste külastamisel tunnetatakse koroonakriisi.



Tallinna kultuuriüritustest on kõige populaarsemad Tallinna vanalinna päevad (12 kuu
jooksul on külastanud 53% küsitletutest) ning Tallinna merepäevad (42%).

Huvitegevused
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Tallinlaste kõige levinumaks harrastuseks on liikumisharrastused ja sport (12 kuu jooksul
on tegelenud 56% vastajatest). Küsitletud tallinlastest 13% pole viimase 12 kuu jooksul
harrastustega tegelenud.



Täiskasvanute huvitegevuste võimalustega Tallinnas üldiselt on rahul 52% ja oma
linnaosas 45% vastajatest. Huvitegevuste info kättesaadavusega nii Tallinnas (üldiselt)
kui oma linnaosas on rahul 51% küsitletutest. Võrreldes 2020. aastaga (mil vastajad
lähtusid hinnangute andmisel koroonakriisi eelsest olukorrast) on rahulolu nende
aspektidega vähenenud.



Oma linnaosa või piirkonna kultuurikeskuste, rahvamajade või raamatukogude
asukohaga on rahul 64% ning seal pakutavate tegevuste valikuga 45% küsitletutest.
Tegevuste valikuga rahulolematute osakaal on võrreldes 2020. aastaga pisut kasvanud.



Laste huvitegevuste võimalustega Tallinnas tervikuna on rahul 77% ning oma linnaosas
71% alla 18aastaste lastega tallinlastest (2020. aastal vastavalt 73% ja 68%, muutust
pole). Küsitletutest 71% sõnul saavad lapsed osaleda huvitegevustes enam-vähem nii
palju kui nad soovivad, ning 23% hinnangul lapsed seda teha ei saa. Peamiseks
takistustena laste huvitegevustes osalemisel on vastajate hinnangul koroonakriis.



Oma linnaosas on mänguväljakute piisavusega kuni 3aastastele lastele rahul 75%, 4–
11aastastele lastele 78% ning 12–17aastastele lastele 71% vastajatest, kelle leibkonnas
on selles vanuses lapsi. Kogu pere mänguväljakute piisavusega on rahul 68% alaealiste
lastega vastajatest.



Tallinlastest, kes ise või kelle leibkonnaliikmed on 12 kuu jooksul käinud sõitmas
rulaparkides, skeit-parkides või pump-track´idel (25% küsitletutest), arvab 58%, et nende
linnaosas on selliseid atraktsioone piisavalt ning 31% arvates ebapiisavalt.

Sportimisvõimalused


Küsitletud tallinlastest 68% hindas end hästi kursis olevaks sellega, millised on tema
linnaosas liikumisharrastuste ja spordiga tegelemise võimalused välitingimustes, ning
57% hindas end hästi kursis olevaks sportimisvõimalustega siseruumides. Vastajaist,
kes
on
sportimisvõimalustega
siseruumides
kursis,
on
86%
nende
sportimisvõimalustega oma linnaosas ka rahul.



Pool tallinlastest on viimase 12 kuu jooksul osalenud tasulistel treeningutel või
külastanud tasulise sissepääsuga spordikeskusi, spordiklubisid, ujulaid vms
sportimiskohti, sealjuures 28% on seda teinud iganädalaselt. Tasuliste
sportimisvõimaluste kasutamine on seda levinum, mida noorema vanuserühma või
kõrgema sissetuleku-rühmaga on tegu.



Täiendavate sportimisvõimalustena, mida oma kodu lähedale soovitakse, nimetati kõige
sagedamini ujulat, basseini või spaad (8% vastajatest), välijõusaale, avatud
spordiväljakuid, staadione või palliplatse (6%), rattateid ja rulluisuradasid (4%) ning
(sise)spordisaale, jõusaale ja pallimängusaale (4%).

Elukestev õpe


Tallinlastest 13% on küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul õppinud tasemeõppes (üld-,
kutse- või kõrgkoolis), 44% osalenud muudel koolitustel või kursustel ning 61% tegelnud
regulaarselt iseseisva õppimise ehk teadliku enesetäiendamisega. Kokkuvõttes on 70%
pealinlastest 12 kuu jooksul õppimisega tegelnud (ka 2020. aastal 70%).



Valdav osa neist, kes 12 kuu jooksul õppisid, tegid seda ise veebist infot otsides (81%)
või raamatuid/õpikuid lugedes (81%). Õppijatest 63% omandas uusi teadmisi oma ala
ekspertide/asjatundjatega suheldes. Distantsõpe oli populaarsem kui kontaktõpe:
õppijatest 63% osales tundides, loengutel, koolitustel või kursustel interneti vahendusel
ning 47% käis tundides, loengutel, koolitustel või kursustel kohapeal (2020. aastal
vastavalt 55%).

Tallinna Keskraamatukogu
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Viimase 12 kuu jooksul oli 84% küsitletud tallinlastest läbi lugenud vähemalt ühe raamatu
ning 66% mõne raamatu koju ostnud. Tallinna Keskraamatukogu esindusi on viimase
kolme aasta jooksul külastanud 43% tallinlastest, sealjuures 21% Keskraamatukogu
peamaja, 30% haruraamatukogusid, 7% võõrkeelse kirjanduse osakonda ning 3%
raamatukogubussi. Tallinna Keskraamatukogu esinduste mittekülastamist põhjendati

kõige sagedamini vajaduse puudumisega ning sellega, et vajalik info saadakse
internetist või digiraamatutest.
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Tallinna Keskraamatukogu teenustest teatakse kõige paremini raamatute, ajakirjade ja
ajalehtede kojulaenutamise teenust (teab 79%, sealjuures 32% on seda teenust viimase
kolme aasta jooksul ka ise kasutanud). Suhteliselt kõrge on teadlikkus ka võimalusest
tutvuda raamatute, ajakirjade ja ajalehtedega raamatukogus kohapeal (teab 76% ja
kasutanud on 22%). Teadlikkus muudest laenutusviisidest (nt kontaktivaba laenutus)
ning teenustest on madalam.



Teenuste/tegevustena, mis kutsuksid inimesi Tallinna Keskraamatukogu ja
haruraamatukogusid veelgi sagedamini külastama, nimetati kõige sagedamini
kohtumisõhtuid huvitavate inimestega, tegevusi lastele, koolitusi/töötubasid ning muid
üritusi. Valdav osa (86%) küsitletutest ei osanud tuua esile ühtegi teenust/tegevust, mis
ajendaks neid rohkem raamatukogus käima.



Kõige olulisemaks raamatukogude tegevuseesmärgiks peeti laste ja noorte
lugemisharjumuste edendamist (väga tähtsaks peab 74%) ja koolihariduse toetamist
(73%).

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 805 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 4.–17. jaanuar 2022. Valimi
kontaktid
(telefoninumbrid)
telliti
Rahvastikuregistrist.
Valim
moodustati
proportsionaalsena Tallinna elanikkonnale soo, vanuserühma 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 annetamine, rahulolu
sportimisvõimalustega ning raamatukogude külastamine. Küsitlusankeet on esitatud
raporti lisas 1. Intervjuu mediaanpikkus oli 20 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 linnaülene kaal, kus andmed on kaalutud lõigetes: sugu/vanuserühm, rahvus,
haridus ja linnaosa (linnaosad on kaalutud proportsiooni lähtuvalt Tallinna elanikkonna
jagunemisest linnaosade lõikes);
2. Linnaosade kaal, kus linnaosade kvoodid (vähemalt 70 vastajat igas linnaosas) on
säilitatud ning valim on kaalutud soo, vanuserühma, rahvuse ja hariduse lõikes
proportsionaalseks linnaosade siseselt. Nimetatud kaalu on kasutatud ainult
linnaosade võrdlemisel (eesmärgiga saada täpsem tulemus iga linnaosa kohta
eraldivõetuna).
8
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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

Sugu
Vanus

Rahvus
Linnaosa

Haridus

Kaalumata valim

Kaalutud valim

Kokku:
Mees

N
374280
166195

%
100%
44%

N
805
354

%
100%
44%

N
805
357

%
100%
44%

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

208085
74937
110203
81418

56%
20%
29%
22%

451
140
242
179

56%
17%
30%
22%

448
161
237
175

56%
20%
29%
22%

60+ a.
Eestlane

107722
197620

29%
53%

244
510

30%
63%

232
425

29%
53%

Muu rahvus
Põhja-Tallinn
Haabersti/ Õismäe
Kesklinn
Kristiine
Lasnamäe
Pirita/ Merivälja
Mustamäe
Nõmme
Madalam kui
kõrgharidus

176660
51285
38866
51915
27734
99955
15196
57354
31975

47%
14%
10%
14%
7%
27%
4%
15%
9%

295
101
76
101
75
193
73
113
73

37%
13%
9%
13%
9%
24%
9%
14%
9%

380
110
84
112
60
215
33
123
69

47%
14%
10%
14%
7%
27%
4%
15%
9%

232521

62%

415

52%

499

62%

Kõrgharidus

141759

38%

390

48%

306

38%

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 ning tööalase staatuse lõikes.
Küsitlustulemuste töötluseks kasutati andmetöötluspaketti SPSS for Windows 25.0.

Mõningate teemade puhul kasutati võrdluses ka nelja kategooriaga vanusetunnust: 15–29, 30–
44, 45–59, 60+.
2
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Käesoleva raporti joonistel ning tabelites esitatud andmed on ümardatud (enamasti pole
esitatud komakohtadega arve), mistõttu ei pruugi ridade ning veergude summa alati
tulemuseks anda täpselt 100%.
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 Strateegiakeskus


Kontaktisik, ankeedi koostamine:

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

Vaike Vainu
Hella Kaldaru
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 struktuur
Valimi struktuur on esitatud joonistel 1 ja 2.
Joonis 1. Valimi struktuur (%), kaalutud andmed, n=805
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Joonis 2. Valimi struktuur (%), kaalutud andmed, n=805
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Tulemused
1. Sotsiaalne sidusus
Esimese teemana uuriti, kui avatud ning sõbralikuks peavad tallinlased teisi linlasi ning
õhkkonda Tallinnas tervikuna ning kuivõrd palju suhtlevad linlased ise teistest rahvustest
inimestega.

1.1. 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 90%
nõustub, et Tallinn on peresõbralik linn, 75% arvates suhtutakse siin teistsugustesse
inimestesse üldiselt hästi ning 73% arvates on linnas loominguline õhkkond. Ka teisi linlasi
peetakse enamuses usaldusväärseteks (66% nõus) ja hoolivateks (63% nõus). Seda, et
tallinlased naeratavad tihti, arvab siiski vaid 29% küsitletutest (joonis 3).
Joonis 3. Tallinna puudutavate väidetega nõustumine (%, n=kõik vastajad)

Meeste ja naiste hinnangud Tallinna ja tallinlaste avatusele ja inimsõbralikkusele on
üldjoontes sarnased. Sellega, et Tallinn on peresõbralik linn ning tallinlased on üksteise
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suhtes hoolivad, nõustuvad keskmisest sagedamini 50–64aastased, sellega, et enamikku
tallinlasi võib usaldada, aga 65aastased ja eakamad. 15–26aastased arvavad keskmisest
sagedamini, et tallinlased ei ole üksteise suhtes hoolivad, kuid nõustuvad see-eest
keskmisest sagedamini, et Tallinnas on loominguline õhkkond (antud väitega ei nõustu
kõige sagedamini 35–49aastased või kõrgharidusega inimesed). Muudest rahvustest
elanike seas on Tallinna kuvand pea kõigi uuritavate aspektide osas positiivsem kui
eestlaste seas.
Võrreldes ülejäänud linnaosade elanikega peavad Lasnamäe elanikud sagedamini
Tallinna peresõbralikuks ning loomingulise õhkkonnaga linnaks ning tallinlasi üksteise
suhtes hoolivaks. Seda, et Tallinnas puudub loominguline õhkkond, arvavad kõige
sagedamini Pirita/Merivälja ja Nõmme elanikud. Enamikku kaaslinlasi peavad
usaldusväärseks kõige sagedamini Pirita/Merivälja elanikud.
Võrreldes 2020. aastaga pole hinnangud Tallinna kuvandi aspektidele oluliselt muutunud
(joonis 4).
Joonis 4. 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
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Üks hinnatavatest väidetest käsitles ka seda, kas vastaja tunneb Tallinna avalikes
kohtades sageli, et ta pole sinna teretulnud. Sellist olukorda on kogenud 8% küsitletutest
(2020. aastal 6%, statistiliselt olulist muutust pole). Keskmisest vähem on sellise
olukorraga kokku puutunuid üle 1200-eurose sissetulekuga (leibkonnaliikme kohta)
inimeste seas (4%). Naiste ja meeste, vanuserühmade, eestlaste ja mitte-eestlaste ning
linnaosade võrdluses statistiliselt olulised erinevused puuduvad (joonis 5).
Joonis 5. Vastajad, kes on Tallinna avalikes kohtades sageli tundnud, et nad pole
sinna teretulnud (%, n=kõik vastajad)

Vastajail, kes on Tallinna avalikes kohtades sageli tundnud, et nad pole sinna teretulnud
(valimis 61 vastajat), paluti tuua näiteid, millistes kohtades või olukordades nad seda on
kogenud. Kõige sagedamini on selliseid olukordi kogetud poodides või kohvikutes (halva
teeninduse näol). Samuti oli kogetud tõrjumist seoses koroonapiirangute (maskide
kandmine, vaktsineerimine vms.) või inimeste ebasõbralikkusega. Tõrjumist kogenud
vastajatest 11% tõi esile suhtluskeelel põhinevat eristamist, 9% turvatunde puudumist
avalikes kohtades/pimedas liikudes, 8% ebameeldivaid olukordi liikluses/hooldamata
tänavatel ning 4% muid põhjusi. Tõrjumist kogenud vastajatest 23% ei osanud esile tuua
ühtegi konkreetset olukorda, kus nad end tõrjutuna tundsid. Varasematel aastatel on esile
toodud ka halba meditsiinilist teenindust ja kõledat/külma/lagedat keskkonda, kuid
seekordses küsitluses need probleemid nii selgelt ei eristunud (joonis 6).
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Joonis 6. Olukorrad, kus pole ennast tuntud teretulnuna, ajaline võrdlus (vabas
vormis vastused, %, n=vastajad, kes on Tallinna avalikes kohtades sageli tundnud, et nad
pole sinna teretulnud)

* Antud kategooria eristus esmakordselt 2021. aasta uuringus

1.2. Suhtlemine teistest rahvustest inimestega
Võrreldes 2020. aastaga on tallinlaste suhtlus teistest rahvustest inimestega sagenenud:
tallinlastest 59% suhtleb teistest rahvustest inimestest iganädalaselt tööl või koolis (2020.
aastal vastavalt 47%), 44% oma naabruskonnas (2020. aastal 31%) ning 32% vaba aega
veetes, huvialade ja hobidega tegeledes (2020. aastal 24%) (joonis 7).
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Joonis 7. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul vestelnud silmast silma teistest
rahvustest inimestega? (%, n=kõik vastajad)

Nii eestlased kui mitte-eestlased puutuvad teistest rahvustest inimestega kõige
sagedamini kokku tööl või koolis (iganädalaselt 57% eestlastest ja 62% mitte-eestlastest).
Oma naabruskonnas on teistest rahvustest inimestega iganädalaselt kokku puutunud 35%
eestlastest ja 53% mitte-eestlastest. Vaba aja veetmine paistab nii eestlaste kui mitteeestlaste puhul olema küllaltki oma rahvusrühma-keskne: teistest rahvustest inimestega
puutub vaba aega veetes iganädalaselt kokku 32% eestlastest ning sama paljud mitteeestlastest.
Keskmisest sagedamini puutuvad teistest rahvustest inimestega tööalaselt kokku mehed
ning 27–49aastased inimesed (mis on ka loogiline tulemus, arvestades, et selles
vanuserühmas on tööga hõivatuid kõige enam). Võrreldes madalama hariduse ja/või
sissetulekuga inimestega on kõrghariduse või kõrge sissetulekuga inimestel muude
rahvuste esindajatega tööalaselt rohkem kokkupuuteid. Linnaosade võrdluses
märkimisväärsed erinevused puuduvad.
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Pea kõik küsitletud, kes olid teistest rahvustest inimestega silmast silma vestelnud, pidasid
neid vestlusi meeldivateks – 27% pidas neid enamasti väga meeldivateks ja 70% enamasti
pigem meeldivateks (2020. aastal vastavalt 16% ja 81%). Ebameeldivaks pidas teistest
rahvustest inimestega suhtlemist 1% vastajatest (joonis 8). Eestlaste ja muudest
rahvustest vastajate hinnangud siinkohal märkimisväärselt ei erine.
Joonis 8. Kas need vestlused teistest rahvustest inimestega on olnud enamasti…?
(%, n=vastajad, kes on viimase 12 kuu jooksul vestelnud silmast silma teistest rahvustest
inimestega)

2. Eluga rahulolu, aktiivsus, vabatahtlik töö ja annetamine
Käesoleva teema all uuriti tallinlaste rahulolu oma igapäevaeluga ning ühiskondlikku
aktiivsust (ühiskondlikesse organisatsioonidesse kuulumine, vabatahtlik töö,
annetamine).

2.1. Eluga rahulolu ja aktiivsus
Selgitamaks, kui rahul on tallinlased oma igapäevaeluga ning kui sotsiaalselt aktiivsed nad
on, esitati vastajaile hindamiseks viisteist väidet.
Pea kõik küsitletud tallinlased ütlesid, et neil on lähedasi inimesi, kes on nende jaoks
vajadusel olemas (täiesti või pigem nõus 96%). Samuti nõustus valdav enamus
vastajatest, et neile meeldib nende kodu (94%) ning et nad elavad piirkonnas, mis on
turvaline (94%) ning kus on puhas keskkond (83%). Kõrge oli ka tallinlaste rahulolu oma
haridusega (täiesti või pigem rahul 86%), tervisega (79%) ning eluga üldiselt (92%). Ka
tööga on rahulolu üsna kõrge: jättes kõrvale vastajad, kes ei tööta (st kes jätsid hinnangu
andmata), on 86% vastajatest oma tööga täiesti rahul või pigem rahul. Suhteliselt rahul
ollakse ka oma vaba aja (76% rahul) ja sissetulekute piisavusega (68%) ning võimalustega
veeta vaba aega oma soovide kohaselt (73%) (joonis 9).
Küsitletud tallinlastest 80% kasutab enda sõnul uut infotehnoloogiat regulaarselt. Samuti
on pealinlased üsnagi liikuvad: 82% sõidab/liigub enda hinnangul palju ringi nii kodu
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ümbruses kui kaugemal. Suhtlus naabritega on vähem levinud: oma naabritega suhtleb
regulaarselt 46% tallinlastest, samas kui 53% seda ei tee. Suhteliselt vähe on ka
ühiskondlikesse organisatsioonidesse kuulujaid: väitega “Kuulun mõnda ühiskondlikku
organisatsiooni, seltsi, klubisse või huviringi“ nõustus 29% küsitletutest.
Joonis 9. Elukvaliteeti ja aktiivsust puudutavate väidetega nõustumine (%, n=kõik
vastajad)

Võrreldes naistega on mehed keskmiselt enam rahul oma tervise ja sissetulekuga, samuti
on nad naistest mobiilsemad (liiguvad või sõidavad palju ringi) ning kasutavad enam uut
infotehnoloogiat.

19
19

Ootuspäraselt on rahulolu tervisega seda madalam ning uue infotehnoloogia kasutamine
seda vähesem, mida vanema vanuserühmaga on tegu. Samuti on eakad noorematega
võrreldes vähem mobiilsed (liiguvad vähem ringi) ning vähem rahul oma sissetulekutega,
kuid suhtlevad seevastu noortest aktiivsemalt oma naabritega. Ajapuudust ning
meelepäraste vaba aja veetmise võimaluste puudumist tunnetavad kõige enam
keskmistesse vanuserühmadesse kuuluvad inimesed (joonis 10).
Joonis 10. 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)
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Eestlased on oma eluga keskmiselt enam rahul ning hindavad ka enamikku ülejäänud
elukvaliteedi aspektidest keskmiselt kõrgemalt kui muudest rahvustest vastajad. Kõige
enam erinevad eestlaste ning muudest rahvustest vastajate hinnangud uue
infotehnoloogia kasutamisele, sissetulekute piisavusele ning ühiskondlikesse
organisatsioonidesse kuulumisele, sealjuures eestlaste aktiivsus/rahulolu on kõigis
nendes aspektides kõrgem kui muudest rahvustest elanikel. Samas suhtlevad mitteeestlased oma naabritega rohkem kui eestlased. On teatud aspekte, mille osas eestlaste
ja mitte-eestlaste hinnangute vahel erinevused puuduvad – nt hinnangud kodu
meeldivusele, liikumine ümbruskonnas ja kaugemal ning vaba aja piisavus (joonis 11).
Ootuspäraselt on kõrgharidusega inimesed oma sissetuleku, töö ja haridusega keskmiselt
enam rahul kui madalama haridusega inimesed. Ka eluga rahulolu on kõrgharidusega
inimeste seas keskmiselt pisut kõrgem kui madalama haridusega inimeste seas. Samuti
on kõrgharidusega inimeste seas keskmisest levinum kuulumine ühiskondlikesse
organisatsioonidesse.
Kõrgema sissetulekuga inimesed on oma eluga keskmiselt rahulolevamad ning hindavad
ka muid elukvaliteedi aspekte üldjuhul kõrgemalt kui madalama sissetulekuga inimesed.
Samas nt hinnangud kodu meeldivusele, elukeskkonna puhtusele ning naabritega
suhtlemisele on erinevates sissetulekurühmades üldjoontes ühesugusel tasemel ning
ajapuuduse probleem puudutab kõrgema sissetulekuga inimesi enam kui madalama
sissetulekuga inimesi.
Linnaosade võrdluses hindavad oma kodu keskmiselt kõige meeldivamaks Pirita/Merivälja
elanikud. Oma kodupiirkonna turvalisust ning keskkonna puhtust hindavad kõige
kõrgemalt ning naabritega suhtlevad kõige enam Nõmme ja Pirita/Merivälja elanikud.
Kõige madalamalt hindavad oma elukoha piirkonna turvalisust ja puhtust aga Lasnamäe
elanikud ning kõige vähem suhtlevad oma naabritega Mustamäe elanikud (joonis 12).
Oma eluga on keskmiselt kõige enam rahul Pirita/Merivälja elanikud, kõige vähem aga
Põhja-Tallinna ja Lasnamäe elanikud. Tööga rahulolu on kõrgeim Pirital/Meriväljal ja
Kesklinnas, madalaim aga Lasnamäel. Oma haridusega on kõige enam rahul Kristiine ja
Haabersti/Õismäe elanikud, kõige vähem aga Lasnamäe ja Mustamäe elanikud (ning
samuti on Mustamäe elanikud linnaosade võrdluses kõige vähem rahul oma tervisega).
Kesklinna elanikud on linnaosade võrdluses kõige mobiilsemad, kasutavad kõige enam
uut infotehnoloogiat ning on kõige enam rahul oma sissetulekutega, samas kui kõige
vähem mobiilsed on mustamäelased, uue infotehnoloogia kasutamine on kõige vähem
levinud Haabersti/Õismäe elanike seas ning rahulolu sissetulekutega on madalaim
lasnamäelaste seas. Ajapuudus on aga Kesklinna elanike jaoks sagedasemaks
probleemiks kui teiste linnaosade elanike jaoks; kõige vähem tajuvad ajapuuduse
probleemi Pirita/Merivälja ja Nõmme elanikud. Kesklinna elanikud hindavad oma vaba aja
veetmise võimalusi siiski keskmiselt kõige paremaks, samas kui kõige vähem on selle
aspektiga rahul Põhja-Tallinna ja Kristiine elanikud.
Ühiskondlikesse organisatsioonidesse kuulumine on kõige levinum Pirita/Merivälja
elanike puhul, kõige vähem levinud aga Lasnamäe ja Mustamäe elanike puhul.
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Joonis 11. 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)
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Joonis 12. 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)

Kui 2020. aastal tallinlaste hinnangud oma sissetulekutele ning elule tervikuna pisut
paranesid, siis 2021. aastal on hinnangud taas langenud 2019. aasta tasemele (joonis
13).
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Joonis 13. 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)
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2.2. Vabatahtlik tegevus
Uuringus küsiti ka seda, kas vastaja on isiklikult viimase 12 kuu jooksul osalenud
vabatahtlikuna, st teinud tasuta tööd väljaspool oma kodu ja perekonda mõne sündmuse,
organisatsiooni või laiemalt ühiskonna hüvanguks. Varasematel aastatel on vabatahtlikku
tööd puudutava küsimuse fookus olnud kitsam ja Tallinna-kesksem – küsiti, kas vastaja
on osalenud vabatahtlikuna mõnes ettevõtmises, mille eesmärgiks on teha midagi Tallinna
või oma linnaosa ning nende elanike hüvanguks.
Viimase 12 kuu jooksul on vabatahtlikku tööd teinud 18% tallinlastest, sealjuures 14%
korduvalt (joonis 14).
Joonis 14. Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul olnud vabatahtlik, st teinud
tasuta tööd väljaspool oma kodu ja perekonda, mõne sündmuse, organisatsiooni
või laiemalt ühiskonna hüvanguks? Ajaline võrdlus (%, n=kõik vastajad)

* 2018 ja 2018. aastal küsiti, kas vastaja on 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.

Eestlaste seas on vabatahtlikku tööd teinud inimeste osakaal kaks korda kõrgem kui
muudest rahvustest inimeste seas (24% eestlastest ja 12% mitte-eestlastest). Keskmisest
levinum on vabatahtlikuna panustamine kõrgharidusega inimeste (26%) ning ettevõtjate
(29%) seas, keskmisest vähem levinud aga mittetöötavate pensionäride (9%),
töötute/koduste (6%) või 501–800-eurose sissetulekuga (netosissetulek leibkonnaliikme
kohta) elanikkonnarühmas (13%). Linnaosade võrdluses on vabatahtlikes tegevustes
osalenute osatähtsus madalaim Mustamäe elanike seas (11%) (joonis 15).

25
25

Joonis 15. Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul olnud vabatahtlik, st teinud
tasuta tööd väljaspool oma kodu ja perekonda, mõne sündmuse, organisatsiooni
või laiemalt ühiskonna hüvanguks? Taustrühmade võrdlus (%, n=kõik vastajad)

Valdkondadena, kus ollakse vabatahtlikuna panustanud, nimetati kõige sagedamini
sotsiaalvaldkonda (26% vabatahtlikku tööd teinud vastajatest), keskkonnakaitset ja
loodushoidu (22%) ning kohaliku elu ja kogukonna edendamist (21%) (joonis 16).
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Joonis 16. Valdkonnad, kus ollakse vabatahtlikuna osalenud (%, n=vastajad, kes on
viimase 12 kuu jooksul teinud vabatahtlikku tööd (166))

2.3. Annetamine
Kui vabatahtlik töö on tallinlaste seas veel küllaltki vähe levinud (12 kuu jooksul oli
vabatahtlikes tegevustes osalenud 18% pealinlastest), siis raha annetamine on märksa
sagedasem. Küsitletud tallinlastest 62% on viimase 12 kuu jooksul annetanud raha kellegi
aitamiseks väljaspool oma perekonda või mõne algatuse, organisatsiooni või laiemalt
ühiskonna hüvanguks, sealjuures 48% on seda teinud korduvalt (joonis 17).
Vanuserühmade võrdluses on raha annetamine kõige levinum vanuserühmas 27–34
(71%), kõige vähem levinud aga 65aastaste ja eakamate seas (52%). Eestlastest on 12
kuu jooksul raha annetanud 72% ja muudest rahvustest inimestest 50%. Linnaosade
võrdluses on annetamine kõige levinum Nõmmel (81%) ja Kesklinnas (72%), kõige vähem
levinud aga Lasnamäel (52%). Ootuspäraselt on kõrghariduse või kõrge sissetulekuga
inimesed aktiivsemad annetajad kui madalama hariduse ja/või sissetulekuga inimesed.
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Joonis 17. Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul annetanud raha kellegi
aitamiseks väljaspool oma perekonda või mõne algatuse, organisatsiooni või
laiemalt ühiskonna hüvanguks? (%, n=kõik vastajad)

Kõige levinum on raha annetamine sotsiaalvaldkonna (49% annetajatest), tervishoiu
(40%) või loomakaitse (21%) jaoks (joonis 18).

28
28

Joonis 18. Valdkonnad, mille jaoks ollakse raha annetanud (%, n=vastajad, kes on
viimase 12 kuu jooksul annetanud raha kellegi aitamiseks väljaspool oma perekonda või
mõne algatuse, organisatsiooni või laiemalt ühiskonna hüvanguks (520))

3. Kultuuriüritused
Käesoleva teema all uuriti tallinlaste rahulolu kultuuriürituste valiku ja info
kättesaadavusega, samuti ka kultuuriürituste külastamist ning seda takistavaid tegureid.
Sama teemat käsitleti ka 2020. aasta uuringus, kuid toona paluti vastajail hinnanguid
andes mõelda koroonakriisi eelsele ajale. Käesolevas uuringus seda tingimust enam ei
seatud ning vastajail paluti lähtuda praegusest ajahetkest.

29
29

3.1. 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.
Enamus küsitletud tallinlasi on nii kultuuriürituste valiku kui info kättesaadavusega rahul,
sealjuures kõrgemalt hinnati neid aspekte Tallinna linna kui terviku osas, pisut madalamalt
aga oma linnaosa puhul. Kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt on rahul 76%,
kultuuriürituste valikuga oma linnaosas aga 62% küsitletud tallinlastest. Võrreldes 2020.
aastaga (mil vastajad lähtusid hinnanguid andes koroonakriisi eelsest ajast) on rahulolu
kultuuriürituste valikuga vähenenud: toona oli kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt
rahul 83% ning oma linnaosas 67% küsitletutest (joonis 19). Tõenäoliselt tuleneb rahulolu
vähenemine esmajoones koroonakriisist tulenevatest piirangutest. Kultuuri- ja vaba aja
ürituste valikuga oma kodulähedases avalikus linnaruumis (näiteks tänavatel, parkides ja
väljakutel) on rahul 63% elanikest (võrdlusandmed 2020. aastaga puuduvad).
Võrreldes 2020. aastaga on vähenenud ka tallinlaste rahulolu kultuuriürituste info
kättesaadavusega Tallinnas üldiselt: 2020. aastal oli sellega rahul 79% ja 2021. aastal
72% pealinlastest. Oma linnaosa kultuuriürituste info kättesaadavusega rahul olevate
inimeste osakaal on püsinud muutumatuna (2020. aastal oli rahul 68% ja 2021. aastal
66% vastajatest), kuid langenud on antud aspektiga väga rahul olevate vastajate osakaal
(24%→16%).
15–26aastased on keskmisest vähem rahul oma linnaosa kultuuriürituste valiku ja vastava
info kättesaadavusega. Eestlaste seas on rahulolu kultuuri- ja vaba aja ürituste valikuga
oma kodulähedases avalikus linnaruumis madalam kui muudest rahvustest inimeste seas.
Rahulolu kultuuriürituste valikuga ning sellekohase info kättesaadavusega Tallinnas
üldiselt on keskmisest madalam kuni 500-eurose sissetulekuga rühmas.
Linnaosade võrdluses on kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt kõige sagedamini
rahul Kesklinna ja Nõmme elanikud. Ka oma linnaosa kultuuriürituste valikuga on kõige
sagedamini rahul Kesklinna elanikud, samas kui Nõmme elanikud on kultuuri- ja vaba aja
ürituste valikuga nii oma linnaosas kui ka oma kodulähedases avalikus linnaruumis
linnaosade võrdluses kõige sagedamini rahulolematud.
Hinnangud oma linnaosa kultuuriüritusi puudutava info kättesaadavusele olid linnaosades
ühtlasel tasemel, kuid kultuuriürituste info kättesaadavusega Tallinnas üldiselt on kõige
sagedamini rahul Kesklinna elanikud.
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Joonis 19. Rahulolu kultuuriürituste valiku ja info kättesaadavusega (2020. aasta
uuringus paluti vastajail hinnata koroonakriisi eelset aega, 2021. aasta uuringus
käesolevat ajahetke) (%, n=kõik vastajad)

3.2. Kultuuriürituste külastamine
Võimalusi kultuuriürituste külastamiseks tunnetatakse väiksemana kui koroonakriisi eelsel
ajal. Küsitletud tallinlastest 53% saab enda hinnangul külastada Tallinna kultuuriüritusi ja
-asutusi enam-vähem nii palju, kui soovib, 42% sooviks neid rohkem külastada ning 5%
ei oska hinnangut anda (joonis 20). Mitte-eestlased tunnetavad oma võimalusi
kultuuriüritusi külastada jätkuvalt piiratumana – rohkem sooviks kultuuriüritusi ja -asutusi
külastada 48% mitte-eestlastest ja 37% eestlastest. Kõige paremaks hindavad siin oma
võimalusi kõrgeimasse sissetulekurühma kuuluvad inimesed ning Kesklinna elanikud.
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Joonis 20. Kas Te saate külastada (2020. aasta küsitluses: saite koroonakriisi eel
külastada) Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi enam-vähem nii palju, kui Te soovite,
või Te sooviksite külastada Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi senisest rohkem? (%,
n=kõik vastajad)

Vastajad, kes sooviksid kultuuriüritusi ja -asutusi rohkem külastada, nimetasid peamiste
takistuste seas kõige sagedamini koroonakriisi (62%). Järgmiseks levinumaks takistuseks
oli ajapuudus (35%), kuid võrreldes 2020. aastaga toodi seda põhjust esile siiski harvemini
(toona mainis ajapuudust 46% ning see oli kõige levinumaks takistuseks). Vähenenud on
ka rahaliste põhjuste (26%→15%) ja tervisest tingitud probleemide (14%→9%) mainimine
(joonis 21).
Joonis 21. Peamised põhjused, miks ei külastata Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi
nii palju, kui soovitakse (%, n=vastajad, kes sooviksid külastada kultuuriüritusi ja asutusi rohkem)

* 2020. aasta ankeet seda vastusevarianti ei sisaldanud (toona küsiti koroonakriisi-eelse aja kohta)
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Ajapuudust tõid kultuuriürituste ja -asutuste külastamist takistavate tegurite seas
keskmisest sagedamini esile 27–49aastased, kõrgharidusega või palgatööd tegevad
inimesed, tervisest tingitud probleeme aga 65aastased ja eakamad. Ootuspäraselt on
rahalised põhjused takistuseks sagedamini madalama sissetulekuga inimeste jaoks.
Vastajatelt, kes mainisid ühe takistusena ka rahalisi põhjusi (valimis 53 vastajat), paluti
täpsustada, milliseid kultuuriüritusi ja -asutusi nad oleksid soovinud rohkem külastada, kui
selleks poleks olnud rahalisi takistusi. Selliste asutuste ja üritustena, mida rohkem
külastada soovitaks, nimetati kõige sagedamini teatreid ning kontserte (joonis 22).
Joonis 22. Milliseid kultuuriüritusi ja -asutusi Te oleksite soovinud rohkem
külastada, kui selleks poleks olnud rahalisi takistusi? (vabas vormis vastused, %,
n=vastajad, kes sooviksid külastada Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi senisest rohkem,
kuid ei saa seda teha rahalistel põhjusel (53))

Järgnevalt esitati vastajaile loetelu erinevatest Tallinnas aset leidnud kultuuriüritustest
ning paluti nimetada, milliseid neist on ta viimase 12 kuu jooksul külastanud.
Ankeedis toodud üritustest olid kõige populaarsemad Tallinna vanalinna päevad
(külastanud 53% küsitletutest) ning Tallinna merepäevad (42%). Väga populaarsed olid
ka Muinastulede öö üritused Tallinnas (24%) ning Keskaja päevad (20%). Ülejäänud
(loetelus toodud) Tallinna kultuuriüritusi on külastanud vähem kui viiendik tallinlastest (iga
ürituse kohta eraldivõetuna) (joonis 23).
Küsitletutest 73% on 12 kuu jooksul külastanud vähemalt ühte loetelus toodud üritustest.
Ürituste külastajate osakaal on keskmisest kõrgem kõrgharidusega ja/või kõrge
sissetulekuga või töötavate inimeste seas, linnaosade võrdluses Kesklinna elanike seas.
Inimesi, kes pole 12 kuu jooksul ühtegi ankeedis nimetatud üritust külastanud, on
keskmisest enam 65aastaste ja eakamate, (mittetöötavate) pensionäride või madala
sissetulekuga inimeste seas.
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Joonis 23. Viimase 12 kuu jooksul külastatud kultuuriüritused Tallinnas (üritusi
külastanute %, n=kõik vastajad)

Ootuspäraselt erineb kultuuriürituste populaarsus elanikkonnarühmade vaates. Tallinna
Vanalinna päevad ja Keskaja päevad olid kõige populaarsemad vanuserühmas 50–64,
Merepäevad vanuserühmas 27–34 ning Muinastulede öö üritused vanuserühmas 15–26
(joonis 24).
Lasnamäe Päevad, Keskaja päevad, advendiküünla süütamine Raekoja platsil ning
Rahvuskultuuride Päevad olid muudest rahvustest elanike seas populaarsemad kui
eestlaste seas. Seevastu Muinastulede öö üritused Tallinnas ning Kirjandustänava festival
pälvisid märksa suuremat huvi eestlaste seas (joonis 25).
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Joonis 24. Viimase 12 kuu jooksul külastatud kultuuriüritused Tallinnas,
vanuserühmade võrdlus (üritusi külastanute %, n=kõik vastajad)
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Joonis 25. Viimase 12 kuu 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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Tallinna Vanalinna päevad: (+) Kesklinn; (-) Põhja-Tallinn
Tallinna Merepäevad (SAIL TALLINN): (-) Nõmme
Muinastulede öö üritused Tallinnas: (+) Pirita/Merivälja ja Kesklinn; (-) Lasnamäe
Keskaja päevad: (+) Kristiine; (-) Mustamäe, Haabersti/Õismäe, Nõmme
Lasnamäe päevad: (+) Lasnamäe; (-) Põhja-Tallinn, Haabersti/Õismäe, Kesklinn,
Mustamäe, Nõmme
Advendiküünla süütamine Raekoja platsil: (-) Nõmme
Hiina uusaasta tähistamine: (+) Kesklinn; (-) Mustamäe ja Nõmme
Perepäev „Taaskohtumine“ Lauluväljakul 21. augustil: (+) Lasnamäe; (-) PõhjaTallinn ja Nõmme







Muusikasuvi Löwenruh pargis: (+) Kristiine; (-) Pirita/Merivälja ja Nõmme
KopliFest: (+) Põhja-Tallinn; (-) Nõmme, Mustamäe, Pirita/Merivälja
Rahvuskultuuride päevad: (-) Nõmme
Kirjandustänava festival: (+) Kesklinn; (-) Lasnamäe
Perepäev Teletornis 20. augustil: (-) Haabersti/Õismäe.

4. Huvitegevused
Huvitegevuste teema raames küsiti, milliste harrastustega tallinlased tegelevad, kuidas
hinnatakse täiskasvanute ja laste huvitegevuste võimalusi Tallinnas ning kas
huvitegevuste kohta on infot piisavalt. 2020. aasta küsitluses paluti vastajail hinnanguid
andes mõelda koroonakriisi eelsele ajale, 2021. aasta uuringus aga praegusele
ajamomendile.

4.1. Harrastused
Kõige levinumateks harrastusteks, millega tallinlased on 12 kuu jooksul tegelenud, on
liikumisharrastused ja sport (nimetas 56% vastajatest), aiandus (13%), käsitöö (12%) ja
muusika (12%). Pealinlastest 13% märkis, et pole viimase 12 kuu jooksul mingite
harrastustega tegelenud (joonis 26).
Joonis 26. Milliste harrastustega Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul
tegelenud? (vabas vormis vastused, %, n=kõik vastajad)
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Liikumisharrastuste või spordiga tegelemine on keskmisest levinum meeste, alla
50aastaste, eesti rahvusest, kõrgharitud või kõrge sissetulekuga inimeste seas.
Linnaosade võrdluses on liikumisharrastustega tegelejaid kõige enam Pirita/Merivälja ja
Nõmme elanike seas, kõige vähem aga Lasnamäe elanike seas.
Käsitööga tegelemine on keskmisest levinum naiste, Lasnamäe elanike, eakate või
madala sissetulekuga inimeste seas. Aiandusega tegeldakse keskmisest enam
vanemates vanuserühmades ning Pirita/Merivälja elanike seas. Muusika ja tants on
keskmisest levinum noorimas vanuserühmas ehk 15–26aastaste seas, kujutav kunst
naiste või Lasnamäe elanike seas.
Inimesi, kes pole viimase 12 kuu jooksul harrastustega tegelenud, on keskmisest enam
65aastaste ja eakamate, muudest rahvustest või madala sissetulekuga inimeste seas,
samuti ka nende inimeste seas, kes ei tööta ega õpi.

4.2. Täiskasvanute huvitegevuste valik ja info kättesaadavus
Täiskasvanute huvitegevuste võimalustega Tallinnas üldiselt on rahul 52% ja
rahulolematu 12% küsitletud pealinlastest. Madalam on rahulolu täiskasvanute
huvitegevuste võimalustega oma linnaosas: rahul on 45% ja rahulolematu 16%
pealinlastest. Huvitegevuste info kättesaadavusega nii Tallinnas (üldiselt) kui oma
linnaosas on rahul 51% ning rahulolematu 19% küsitletud tallinlastest. Ligikaudu
kolmandik küsitletutest ei osanud huvitegevuste võimalusi ja info kättesaadavust hinnata
(joonis 27).
Võrreldes 2020. aastaga on rahulolu täiskasvanute huvitegevuste võimalustega ning
sellekohase info kättesaadavusega vähenenud. Siinkohal tasub meenutada, et 2020.
aastal lähtusid vastajad hinnanguid andes koroonakriisi eelsest ajast, kuid 2021. aastal
hetkeolukorrast. Koroonakriis (mis kestab tänini) on inimeste vaba aja veetmise võimalusi
oluliselt piiranud – seda nii huvitegevuste valiku vähenemise kui osalemisele seatud
piirangute tõttu (koroonapassita inimestele on teatud teenused ligipääsmatud).
Oma linnaosa või piirkonna kultuurikeskuste, rahvamajade või raamatukogude asukohaga
on rahul 64% ning rahulolematu 10% küsitletutest.3 Sealsete tegevuste valikuga on 45%
küsitletud tallinlastest rahul, 13% rahulolematu ning 42% ei osanud hinnangut anda (mis
viitab, et teadlikkus nimetatud tegevustest on vähene). Tegevuste valikuga rahulolematute
osakaal on võrreldes 2020. aastaga pisut kasvanud (8%→13%), kuid asukoha küsimuse
osas ajalised võrdlusandmed puuduvad.

2020. aasta uuringu andmetel on 68 protsendil tallinlastest kultuurikeskus, rahvamaja või
raamatukogu kodust kuni 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.
3
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Joonis 27. Rahulolu täiskasvanute huvitegevuste võimaluste ja info
kättesaadavusega (2020. aasta uuringus paluti vastajail hinnata koroonakriisi eelset
aega, 2021. aasta uuringus käesolevat ajahetke) (%, n=kõik vastajad)

Rahulolu oma linnaosa või piirkonna kultuurikeskuste, rahvamajade või raamatukogude
asukohaga ning neis pakutavate tegevuste valikuga on keskmisest kõrgem 15–
26aastaste seas. Rahulolematus huvitegevuste info kättesaadavusega (nii Tallinnas
üldiselt kui oma linnaosas) on keskmisest kõrgem 27–34aastaste seas, rahulolematus
oma linnaosa või piirkonna kultuurikeskustes, rahvamajades või raamatukogudes
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pakutavate tegevuste valikuga aga 35–49aastaste seas. 65aastased ja eakamad jätsid
keskmisest sagedamini täiskasvanute huvitegevuste võimalustele Tallinnas (üldiselt)
hinnangu andmata, mis annab tunnistust nende madalast teadlikkusest (või huvist) antud
teema suhtes.
Eestlaste ning muudest rahvustest vastajate hinnangud täiskasvanute huvitegevustele
märkimisväärselt ei erine. Oma linnaosa või piirkonna kultuurikeskustes, rahvamajades
või raamatukogudes pakutavate tegevuste valikuga on keskmisest rahulolematumad
Pirita/Merivälja elanikud, asukohaga aga keskmisest sagedamini rahul Kesklinna
elanikud. Muudes aspektides linnaosade vahel märkimisväärsed erinevused puuduvad.

4.3. Laste huvitegevuste valik ja info kättesaadavus
Küsitletud tallinlastest 39 protsendil oli leibkonnas alla 18aastaseid lapsi, sealjuures 9
protsendil on leibkonnas kuni 3aastaseid, 20 protsendil 4–11aastaseid ja 20 protsendil
12–17aastaseid lapsi.
Valdav osa alla 18aastaste lastega vastajatest4 on laste huvitegevuste võimalustega
Tallinnas rahul: Tallinnas tervikuna 77% ning oma linnaosas 71% (2020. aastal vastavalt
73% ja 68%, muutust pole). Võrreldes 2020. aastaga on pisut vähenenud kindla
seisukohata vastajate osakaal ning selle arvelt suurenenud huvitegevuste võimalustega
rahulolematute oma: huvitegevuste võimalustega Tallinnas (üldiselt) on rahulolematu 14%
(2020. aastal 8%) ning oma linnaosas 19% (2020. aastal 13%) (joonis 28). Ka siin tuleb
arvestada, et 2020. aastal lähtusid vastajad hinnanguid andes koroonakriisi eelsest ajast,
mis ilmselt tingis toonase negatiivsete hinnangute väiksema osakaalu.
Eestlaste ja muudest rahvustest vastajate võrdluses märkimisväärseid hinnangute
erinevusi ei ilmne. Kuigi linnaosade võrdluses on valimid väikesed, viitavad tulemused
sellele, et laste huvitegevuste võimalustega nii oma linnaosas kui Tallinnas üldiselt on
kõige enam rahul Nõmme elanikud.

Alla 18aastaste lastega vastajate all peetakse siin silmas vastajaid, kelle leibkonnas on alla
18aastaseid lapsi.
4
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Joonis 28. Rahulolu laste huvitegevuste võimalustega (2020. aasta uuringus
paluti vastajail hinnata koroonakriisi eelset aega, 2021. aasta uuringus
käesolevat ajahetke) (%, n=vastajad, kelle leibkonnas on alla 18aastaseid lapsi
(2021. aastal 315 ja 2020. aastal 276 vastajat))

Alla 18aastaste lastega vastajatelt küsiti ka seda, kas nende laps/lapsed saavad praegu
osaleda huvitegevustes nii palju, kui nad sooviksid. Vastajatest 71% sõnul saavad lapsed
osaleda huvitegevustes enam-vähem nii palju, kui nad soovivad, 23% hinnangul lapsed
seda teha ei saa ning 6% ei osanud hinnangut anda (joonis 29). Seda, et lapsed ei saa
osaleda huvitegevustes nii palju, kui nad sooviksid, märkisid keskmisest sagedamini 27–
34aastased vastajad. Seda, et lapsed saavad osaleda huvitegevustes enam-vähem just
nii palju, kui soovivad, märkisid keskmisest sagedamini Kesklinna elanikud.
Joonis 29. Kas Teie laps/lapsed saavad praegu osaleda huvitegevustes enamvähem nii palju, kui nad sooviksid, või ei saa? (%, n= vastajad, kelle leibkonnas on alla
18aastaseid lapsi (315))
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Vastajail, kelle hinnangul ei saa nende leibkonna lapsed osaleda huvitegevustes nii palju,
kui nad sooviksid, paluti nimetada peamised põhjused, miks lapsed seda teha ei saa.
Kõige sagedamini nimetati takistuste seas koroonakriisi (40%) ja ajapuudust (27%).
Rahalisi põhjusi tõi esile 19%, huvipakkuvate tegevuste puudumist 10%, huvitegevuste
toimumise asukohtade ebasobivust 9%, infopuudust 6%, tervisest tingitud probleeme 3%
ja muid takistusi 14% vastajatest (joonis 30).
Joonis 30. Mis on peamised takistused, miks Teie laps/lapsed ei saa osaleda
huvitegevustes nii palju, kui nad sooviks? (%, n=vastajad, kelle hinnangul ei saa
nende leibkonna lapsed osaleda huvitegevustes nii palju, kui nad sooviksid (74))

4.4. Mänguväljakud
Vastajail, kelle leibkonnas oli alla 18aastaseid lapsi, paluti hinnata ka seda, kas nende
linnaosas on lastele piisavalt mänguväljakuid.
Rahulolu mänguväljakute piisavusega oma linnaosas on küllaltki kõrge: mänguväljakute
piisavusega kuni 3aastastele lastele oli rahul 75%, 4–11aastastele lastele 78% ning 12–
17aastastele lastele 71% selles vanuses lastega vastajatest. Kogu pere mänguväljakute
piisavusega on rahul 68% alaealiste lastega vastajatest (joonis 31). Linnaosade
võrdlemiseks oli valim piisavalt suur vaid kogu pere mänguväljakute piisavusele antud
hinnangute puhul; statistiliselt olulisi erinevusi linnaosade vahel siiski ei ilmnenud.
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Joonis 31. Hinnangud eri vanuses lastele mõeldud mänguväljakute piisavusele oma
linnaosas (%, n=vastajad, kelle leibkonnas on vastavas vanuses lapsi (kogu pere
mänguväljakute puhul: alla 18aastaseid lapsi))

4.5. Rulapargid
Küsitletud tallinlastest 25% märkis, et on ise või keegi tema leibkonnaliikmetest viimase
12 kuu jooksul sõitnud rula, rulluiskude, tõuke- või trikirattaga mõnes rulapargis, skeitpargis või pump-track´il (keskmisest sagedamini märkisid seda muudest rahvustest või 4–
11aastaste lastega vastajad). Neist 58% hinnangul on nende linnaosas rulaparke, skeitparke või pump-track´e piisavalt, 31% arvates ebapiisavalt ning 11% ei oska hinnangut
anda (joonis 32). Eestlastest vastajad on rulaparkide, skeit-parkide ja pump-track´ide
piisavusega rahul vähem kui muudest rahvustest vastajad. Enamikus linnaosades oli
valim üldistuste tegemiseks liiga väike.
Joonis 32. Kas rulaparke, skeit-parke või pump-track´e on Teie linnaosas piisavalt?
(%, n=vastajad, kes on ise või on keegi tema leibkonnaliikmetest viimase 12 kuu jooksul
sõitnud rula, rulluiskude, tõuke- või trikirattaga mõnes rulapargis, skeit-pargis või pumptrack´il (190))

43
43

5. Sportimisvõimalused
Käesolevas uuringus lisati ankeeti esmakordselt küsimused sportimisvõimaluste kohta:
uuriti
vastajate
teadlikkust
sportimisvõimalustest
Tallinnas,
rahulolu
sportimisvõimalustega siseruumides, tasuliste sportimisvõimaluste kasutamist ning ootusi
täiendavate võimaluste osas kodu lähedal spordi ja liikumisharrastustega tegeleda.

5.1. Kursisolek sportimisvõimalustega
Küsitletud tallinlastest 68% hindas end hästi kursis olevaks sellega, millised on tema
linnaosas liikumisharrastuste ja spordiga tegelemise võimalused välitingimustes,
sealjuures 26% oli enda hinnangul selle teemaga väga hästi kursis (joonis 33). Teadlikkus
sportimisvõimalustest siseruumides on madalam – küsitletutest 57% hindas end sellega
hästi kursis olevaks, sealjuures 19% väga hästi kursis olevaks (joonis 34).
Joonis 33. Kui hästi Te olete kursis sellega, millised on Teie linnaosas
liikumisharrastuste ja spordiga tegelemise võimalused välitingimustes? (%, n=kõik
vastajad)
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Joonis 34. Kui hästi Te olete kursis sellega, millised on Teie linnaosas
liikumisharrastuste ja spordiga tegelemise võimalused siseruumides? (%, n=kõik
vastajad)

Vanuserühmade võrdluses on sportimisvõimalustega nii välitingimustes kui siseruumides
keskmisest vähem kursis 65aastased ja eakamad. Linnaosade võrdluses on võimalustega
oma linnaosas välitingimustes sporti teha kõige sagedamini kursis Pirita/Merivälja ning
Nõmme elanikud, siseruumides sportimise võimalustega aga Kesklinna elanikud. Kristiine
elanikud märkisid keskmisest sagedamini, et pole sportimisvõimalustega (ei sise- ega
välitingimustes) oma linnaosas üldse kursis.

5.2. Rahulolu sportimisvõimalustega siseruumides
Vastajail, kes olid väga hästi või küllaltki hästi kursis sellega, millised on nende linnaosas
sportimisvõimalused siseruumides (valimis 460 vastajat), paluti hinnata ka oma rahulolu
nende võimalustega oma linnaosas.
Küsitletute rahulolu sportimisvõimalustega siseruumides on küllaltki kõrge – rahul on 86%,
sealjuures väga rahul 34% vastajatest. Keskmisest kõrgem on rahulolu
sportimisvõimalustega siseruumides 15–26aastaste (98% on rahul), Nõmme (97%) või
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Haabersti/Õismäe
(94%)
elanike
seas
(joonis
35).
Rahulolematu
oli
sportimisvõimalustega siseruumides 7% küsitletutest, sealjuures keskmisest sagedamini
Põhja-Tallinna elanikud ning inimesed, kelle leibkonna sissetulek ühe liikme kohta jääb
vahemikku 801–1200 eurot.
Joonis 35. Kui rahul Te olete oma linnaosas liikumisharrastuste ja spordiga
tegelemise võimalustega siseruumides? (%, n=vastajad, kes on väga hästi või küllaltki
hästi kursis sellega, millised on nende linnaosas sportimisvõimalused siseruumides (460))

5.3. Tasuliste sportimisvõimaluste kasutamine
Pooled tallinlastest on viimase 12 kuu jooksul osalenud tasulistel treeningutel või
külastanud tasulise sissepääsuga spordikeskusi, spordiklubisid, ujulaid vms sportimiskohti.
Iganädalaselt on seda teinud 28% tallinlastest, sealjuures 12% kasutanud tasulisi
sportimisvõimalusi 3–5 korda nädalas. Tallinlastest 9% on kasutanud tasulisi
sportimisvõimalusi 1–2 korda kuus ning 13% mõned korrad aastas (joonis 36).
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Joonis 36. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul osalenud tasulistel
treeningutel või külastanud tasulise sissepääsuga spordikeskusi, spordiklubisid,
ujulaid jms? (%, n=kõik vastajad)
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Tasuliste sportimisvõimaluste kasutamine on seda levinum, mida noorema
vanuserühmaga on tegu: 15–26aastastest on viimase 12 kuu jooksul tasulisi
sportimisvõimalusi kasutanud 72%, 27–34aastastest 69%, 35–49aastastest 58%, 50–
64aastastest 37% ning 65aastastest ja eakamatest 23%. Eestlastest on tasulisi
sportimisvõimalusi kasutanud 57% ja muudest rahvustest inimestest 42%. Keskmisest
enam on tasuliste sportimisvõimaluste kasutajaid ka kõrghariduse ja/või kõrge
sissetulekuga inimeste seas: kuni 500-eurose sissetulekuga (leibkonnaliikme kohta)
inimestest on viimase 12 kuu jooksul tasulisi sportimisvõimalusi kasutanud 25%, kuid üle
1200-eurose sissetulekuga inimestest 66%. Linnaosade võrdluses on tasuliste
sportimisvõimaluste kasutajate osakaal kõrgeim Kesklinna elanike seas (61%), madalaim
aga Lasnamäel (40%).
Ka tasulisi sportimisvõimalusi iganädalaselt kasutanud inimesi on nooremates
vanuserühmades enam kui eakate seas: 15–26aastastest vastavalt 52%, 27–
34aastastest 37%, 35–49aastastest 30%, 50–64aastastest 16% ning 65aastastest ja
eakamatest 12%. Meeste seas on tasuliste sportimisvõimaluste iganädalasi kasutajaid
enam kui naiste seas (vastavalt 33% ja 23%). Eestlaste ja muudest rahvustest inimeste
seas on see näitaja samal tasemel (eestlastest 30% ja muudest rahvustest inimestest
25%). Seos sissetulekutega ilmneb ka siin: kuni 500-eurose sissetulekuga inimestest
kasutab tasulisi sportimisvõimalusi iganädalaselt vaid 9%, üle 1200-eurose sissetulekuga
inimestest aga 39%. Linnaosade võrdluses on tasuliste sportimisvõimaluste iganädalasi
kasutajaid kõige enam Pirital/Meriväljal (40%) ja Kesklinnas (35%), kõige vähem aga
Nõmmel (21%) ja Lasnamäel (23%).

5.4. Ootused kodulähedaste sportimisvõimaluste osas
Teema lõpetuseks küsiti vastajailt, millistest kodulähedastest spordi- ja liikumisharrastuse
võimalustest nad kõige enam puudust tunnevad. Vastuseid koguti vabas vormis.
70% küsitletutest ei tunne täiendavate sportimisvõimaluste järele vajadust või ei osanud
midagi nimetada. Kodulähedaste sportimisvõimalustena, mille järele vajadust tuntakse,
nimetati kõige sagedamini ujulat, basseini või spaad (8% vastajatest), välijõusaale, avatud
spordiväljakuid, staadione või palliplatse (6%), rattateid ja rulluisuradasid (4%) ning
(sise)spordisaale, jõusaale ja pallimängusaale (4%) (joonis 37).
Huvi välijõusaalide, avatud spordiväljakute, staadionite või palliplatside rajamise vastu
väljendasid keskmisest sagedamini mehed, huvi sisejõusaalide ja spordisaalide rajamise
vastu Põhja-Tallinna elanikud. Rattateede ja rulluisuradade rajamise vastu tundsid
keskmisest sagedamini huvi 15–29aastased, eesti rahvusest või kõrge sissetulekuga
inimesed. Kodulähedase ujula, basseini või spaa rajamist sooviksid keskmisest
sagedamini Lasnamäe elanikud.
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Joonis 37. Millistest kodulähedastest spordi- ja liikumisharrastuse võimalustest
tunnete kõige enam puudust? (vabas vormis vastused, %, n=kõik vastajad)

6. Elukestev õpe
Elukestva õppe teemaplokis 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).
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6.1. Õppes osalemine
Küsitletutest 13% on küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul õppinud tasemeõppes (üld-,
kutse- või kõrgkoolis), 44% osalenud muudel koolitustel või kursustel ning 61% tegelnud
regulaarselt iseseisva õppimise ehk teadliku enesetäiendamisega. Kokkuvõttes on 70%
pealinlastest 12 kuu jooksul õppimisega tegelnud (ka 2020. aastal oli vastav näitaja 70%)
(Joonis 38).
Joonis 38. Õppetegevustes osalemine 12 kuu jooksul (%, n=kõik vastajad)

Õppimine on seda levinum, mida noorema vanuserühmaga on tegu: 15–26aastastest on
12 kuu jooksul õppinud 93%, 27–34aastastest 83%, 35–49aastastest 77%, 50–
64aastastest 67% ning 65aastastest ja eakamatest 39%. Võrreldes eakatega on noorte
seas enam nii tasemeõppes õppijaid, koolitustel ja kursustel osalejaid kui ka iseseisvalt
õppijaid (joonis 39).
Nii meestest kui naistest on 12 kuu jooksul õppimisega tegelenud 70%. Kursustel ja
koolitustel osalemine on naiste seas siiski levinum kui meeste seas: 12 kuu jooksul on
neist osa võtnud 49% naistest ja 38% meestest.
Eestlastest on 12 kuu jooksul õppimisega tegelenud 74% ja mitte-eestlastest 66%,
sealjuures on eestlaste seas muudest rahvustest inimestega võrreldes levinum nii
tasemeõppes õppimine, koolitustel/kursustel osalemine kui iseseisev enesetäiendamine.
Kõrgharidusega või kõrge sissetulekuga inimeste seas on koolitustel ja kursustel
osalemine või iseseisva enesetäiendamisega tegelemine keskmisest levinum.
Linnaosade võrdluses on õppimisega tegelevate inimeste osakaal ühtlasel tasemel.
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Joonis 39. Õppetegevustes osalemine 12 kuu jooksul (%, n=kõik vastajad)

6.2. Õppimise viisid
Vastajail, kes olid 12 kuu jooksul tasemeõppes õppinud, osalenud koolitustel või kursustel
või tegelenud iseseisvalt regulaarse enesetäiendamisega (valimis 574 vastajat), 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 (81%) või raamatuid/õpikuid lugedes (81%). Õppijatest 63% on uusi teadmisi
omandanud oma ala ekspertide/asjatundjatega suheldes. Distantsõpe on olnud
populaarsem kui kontaktõpe: õppijatest 63% on osalenud tundides, loengutel, koolitustel
või kursustel interneti vahendusel ning 47% käinud tundides, loengutel, koolitustel või
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kursustel kohapeal (ning võrreldes 2020. aastaga on kontaktõppes osalemine veelgi
vähenenud). Õppuritest 1% on õppinud muul moel, näiteks kasutanud keeleõppe-äppe
(Joonis 40).
Joonis 40. 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)

7. Tallinna Keskraamatukogu
Uue teemana sisaldusid 2021. aasta uuringus küsimused Tallinna Keskraamatukogu
kohta.

7.1. Raamatute lugemine ja koju ostmine
Viimase 12 kuu jooksul oli 84% küsitletud tallinlastest läbi lugenud vähemalt ühe raamatu
ning 66% ostnud mõne raamatu koju. Tallinlastest 9% on viimase 12 kuu jooksul lugenud
rohkem kui 20 raamatut, 12% on lugenud 11–20 raamatut, 20% lugenud 6–10 raamatut
ning 43% 1–5 raamatut. 12 kuu jooksul on enam kui 20 raamatut ostnud 4% tallinlastest,
7% on ostnud 11–20 raamatut, 16% ostnud 6–10 raamatut ning 38% 1–5 raamatut (joonis
41).
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Joonis 41. Umbes kui mitu raamatut Te olete viimase 12 kuu jooksul algusest
lõpuni läbi lugenud või koju ostnud? (%, n=kõik vastajad)

Naiste seas on raamatute lugejaid enam kui meeste seas: vähemalt ühe raamatu on 12
kuu jooksul läbi lugenud 88% naistest ja 80% meestest. Raamatute ostjaid on meeste ja
naiste seas pea võrdselt, kuid naiste seas on pisut enam neid, kes on 12 kuu jooksul
ostnud enam kui 10 raamatut (naistest 14% ja meestest 8%).
Raamatute lugejate osakaal oli erinevates vanuserühmades üldjoontes ühel tasemel, kuid
nende inimeste osakaal, kes on 12 kuu jooksul lugenud rohkem kui 10 raamatut, on
madalaim 15–26aastaste ja 35–49aastaste seas (15%). Raamatuid ostnud on kõige enam
27–34aastased (83% on raamatuid ostnud), kõige vähem aga 65aastased ja eakamad
(49%).
Raamatute lugejaid on eestlaste seas pisut rohkem kui muudest rahvustest inimeste seas
(vastavalt 89% ja 80%), raamatute ostjaid aga oluliselt rohkem (vastavalt 74% ja 57%).
Ootuspäraselt mõjutab ka haridus: kõrgharidusega inimeste seas on nii raamatute
lugejaid kui ostjaid enam kui madalama haridusega inimeste seas. Raamatute ostmise
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puhul ilmneb seos ka sissetulekutega (raamatute ostmine on levinum kõrgema
sissetulekuga inimeste seas), kuid raamatute lugemise puhul seos nii ühene pole (eristub
vaid madalaima sissetulekuga rühm, kus lugejate osakaal on madalam kui keskmise või
kõrgema sissetulekuga rühmades).
Linnaosade võrdluses on raamatute lugejate osakaal kõrgeim Pirital/Meriväljal (93%) ja
Nõmmel (93%), madalaim aga Mustamäel (75%). Ka raamatute ostjate osakaal on
kõrgeim Nõmmel (80%), madalaim aga Mustamäel (56%) ja Lasnamäel (59%).

7.2. Tallinna Keskraamatukogu külastamine
Tallinna Keskraamatukogu esindusi on viimase kolme aasta jooksul külastanud 43%
tallinlastest, sealjuures 21% Keskraamatukogu peamaja, 30% haruraamatukogusid, 7%
võõrkeelse kirjanduse osakonda ning 3% raamatukogubussi Katariina Jee (joonis 42).
Joonis 42. Viimase kolme aasta jooksul Tallinna Keskraamatukogu erinevaid
esindusi külastanute osakaalud (%, n=kõik vastajad)

Naiste seas on Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogude külastajaid enam kui
meeste seas. Vanuserühmade võrdluses on Tallinna Keskraamatukogu esinduste
külastajate osakaal seda kõrgem, mida noorema vanuserühmaga on tegu: 15–
26aastastest on Keskraamatukogu esindusi külastanud 58%, 50aastastest ja eakamatest
aga ligikaudu kolmandik. Õpilastest/üliõpilastest on Keskraamatukogu esindustes käinud
76%. Eestlastest on Tallinna Keskraamatukogu esindusi külastanud 54% ja muudest
rahvustest inimestest 30%, sealjuures eestlased külastavad muudest rahvustest
inimestega võrreldes enam nii Keskraamatukogu peamaja, haruraamatukogusid kui ka
raamatukogubussi. Haridusrühmade võrdluses on Keskraamatukogu esinduste
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külastajate osakaal kõrgeim alg- või põhiharidusega inimeste seas (kellest suure osa
moodustavad õpilased), madalaim aga kesk-, kutse- või kesk-eriharidusega inimeste
seas. Linnaosade võrdluses on Tallinna Keskraamatukogu esinduste külastajate osakaal
(kokku) suurim Kesklinnas (63%), madalaim aga Lasnamäel (32%) ja Mustamäel (33%).
Haruraamatukogude külastajate osakaal on kõrgeim Pirital/Meriväljal (43%) ning Nõmmel
(43%), madalaim aga Lasnamäel (21%). Ka raamatukogubussi külastajate osakaal on
kõrgeim Pirital/Meriväljal (17%) (joonis 43).
Joonis 43. Viimase kolme aasta jooksul Tallinna Keskraamatukogu erinevaid
esindusi külastanute osakaalud (%, n=kõik vastajad)
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Ootuspäraselt on Tallinna Keskraamatukogu esinduste aktiivsemad külastajad inimesed,
kes loevad keskmisest rohkem raamatuid. Samas ei kinnita uuringu andmed seda, et
aktiivsemad raamatukogu külastajad oleksid inimesed, kes raamatuid koju ei osta.
Kõrgeim oli raamatukogukülastajate osakaal nende inimeste seas, kes olid 12 kuu jooksul
ostnud 6–20 raamatut (neist oli kolme aasta jooksul Tallinna Keskraamatukogu esindusi
külastanud 55%). Neist, kes raamatuid ostnud polnud (kuid siiski raamatuid lugesid), oli
Tallinna Keskraamatukogu esindusi külastanud 39%.
Vastajad, kes pole viimase kolme aasta jooksul Tallinna Keskraamatukogu esindusi
külastanud, põhjendasid seda kõige sagedamini vajaduse puudumisega (30%). Üsna
paljud ütlesid ka seda, et saavad vajaliku info internetist või digiraamatutest (22%) või
eelistavad raamatute ostmist nende laenutamisele (14%) (joonis 44).
Joonis 44. Mis põhjustel Te ei ole Tallinna Keskraamatukogu viimase 3 aasta
jooksul külastanud? (%, n=vastajad, kes pole kolme viimase aasta jooksul Tallinna
Keskraamatukogu esindusi külastanud (441))

7.3. Teadlikkus Tallinna Keskraamatukogu teenustest ja nende
kasutamine
Selgitamaks tallinlaste teadlikkust Tallinna Keskraamatukogu ja haruraamatukogude
teenustest, loetleti vastajaile neliteist raamatukogudes pakutavat teenust ning paluti
öelda, kas vastaja on neist teenustest teadlik või neid teenuseid viimase kolme aasta
jooksul kasutanud (joonis 45).
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Joonis 45. Milliseid Tallinna Keskraamatukogu ja tema haruraamatukogude
teenuseid Te teate või olete viimase 3 aasta jooksul kasutanud? (%, n=kõik vastajad)
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Ootuspäraselt teatakse kõige paremini raamatute, ajakirjade ja ajalehtede
kojulaenutamise teenusest – seda teab 79% tallinlastest, sealjuures 32% on seda teenust
viimase kolme aasta jooksul ka ise kasutanud. Suhteliselt kõrge on teadlikkus ka
võimalusest tutvuda raamatute, ajakirjade ja ajalehtedega raamatukogus kohapeal (teab
76% ja kasutanud on 22%). Teadlikkus muudest laenutusviisidest ning teistlaadi teavikute
laenutusvõimalustest on madalam. Kontaktivabast kojulaenutusest on kuulnud 61%
(sealjuures kasutanud 14%) ning koduteenindusest 34% (sealjuures kasutanud on seda
alla ühe protsendi vastajatest). Seda, et Tallinna Keskraamatukogust on võimalik eraamatukogude vahendusel laenutada ka e-raamatuid ja audioraamatuid, teab 54%
(sealjuures kasutanud on 5%), heli- ja videosalvestiste laenutusvõimalustest teab 53%
(kasutanud on 3%), laua- ja videomängude laenutusvõimalustest teab 32% (kasutanud
on alla ühe protsendi) ning spordivahendite laenutusvõimalustest teab 25% (kasutanud
on 1%).
Teadlikkus muudest raamatukogus kohapeal pakutavatest teenustest on mõõdukalt
kõrge, kuid nende teenuste kasutajate osakaal oluliselt madalam. Võimalusest kasutada
raamatukogus kohapeal arvutit, internetti, WiFit, printerit või paljundusmasinat teab 68%
(kasutanud on 8%), infopäringute esitamise võimalusest teab 63% (kasutanud on 9%)
ning lugemisnõustamise teenusest teab 63% (kasutanud on 6%).
Uuriti ka teadlikkust raamatukogudes toimuvatest üritustest, nt kirjanikega kohtumistest ja
terviseloengutest – neist on kuulnud 61% (osalenud on 6%), raamatukogudes toimuvatest
huviringidest on kuulnud 54% (osalenud 1%) ja koolitustest on kuulnud 52% (osalenud
2%).
23 vastajat nimetasid lisaks ankeedis loetletud teenustele ka muid Tallinna
Keskraamatukogu ja haruraamatukogude teenuseid, mida nad teavad või on kasutanud –
näiteks ekskursioone, kontserte, lugejakonverentse, veebikoolitusi, kodutööriistade (nt
õmblusmasina) või muusikainstrumentide laenutust/kasutamist raamatukogus kohapeal,
lugemiskasti tellimise võimalust töö juurde, raamatute broneerimise ja teise raamatukokku
tellimise võimalust, kohtumisi lugemiskoeraga, kasutatud raamatute ostmise võimalust
ning ruumide rentimise teenust.
Võttes kõik eelpool loetletud teenused kokku on viimase kolme aasta jooksul mõnda
Tallinna Keskraamatukogu teenust kasutanud 41% tallinlastest (joonis 46).
Naiste seas on teadlikkus Tallinna Keskraamatukogu teenustest üldjuhul kõrgem kui
meeste seas ning ka raamatute, ajakirjade ja ajalehtede laenutajaid (nii paberkandjal kui
digitaalselt) on naiste seas enam kui meeste seas. Kokku on naistest viimase kolme aasta
jooksul Tallinna Keskraamatukogu teenuseid kasutanud 47% ja meestest 34%.
Vanuserühmade võrdluses on Tallinna Keskraamatukogu teenuseid kasutanute osakaal
kõrgeim vanuserühmas 15–26 (57%) ning madalaim 65aastaste ja eakamate seas (32%).
15–26aastaste seas on keskmisest levinum raamatukogus kohapeal raamatute, ajakirjade
ja ajalehtedega tutvumine, arvuti, interneti, WiFi, printeri või paljundusmasina kasutamine
ning infopäringute esitamine. Vanuserühmas 35–49 on teadlikkus keskmisest madalam
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järgnevatest teenustest: heli- ja videosalvestiste kojulaenutus või kohapeal
kuulamine/vaatamine ning koduteenindus. 65aastaste ja eakamate seas on teadlikkus
keskmisest madalam raamatukogus kohapeal arvuti, interneti, WiFi, printeri või
paljundusmasina kasutamise võimalustest.
Joonis 46. Viimase kolme aasta jooksul mõnda Tallinna Keskraamatukogu teenust
kasutanute osakaal (%, n=kõik vastajad)
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Eestlaste seas on teadlikkus Tallinna Keskraamatukogu teenustest kõrgem ning teenuste
kasutamine levinum kui muudest rahvustest inimeste seas. Muudest rahvustest inimeste
madalam teadlikkus ilmneb kõigi ankeedis loetletud neljateistkümne teenuse osas.
Eestlastest on Tallinna Keskraamatukogu teenuseid viimase kolme aasta jooksul
kasutanud 53%, muudest rahvustest vastajatest aga 29%. Eestlaste seas on teenuste
kasutajate osakaal kõrgem järgnevate teenuste osas: raamatute, ajakirjade ja ajalehtede
kojulaenutus (nii laenutus raamatukogus kohapeal, kontaktivaba laenutus kui ka laenutus
e-raamatukogu kaudu), raamatute, ajakirjade ja ajalehtedega tutvumine raamatukogus
kohapeal, heli- ja videosalvestiste kojulaenutus või kohapeal kuulamine/vaatamine.
Linnaosade võrdluses on Tallinna Keskraamatukogu või haruraamatukogude teenuseid
kasutanuid kõige enam Kesklinna elanike seas (60%), kõige vähem aga Lasnamäel (30%)
ja Mustamäel (31%).

7.4. Ootused Tallinna Keskraamatukogule
Vastajailt küsiti ka seda, millised teenused, tegevused ja võimalused kutsuksid teda
Tallinna Keskraamatukogu ja haruraamatukogusid veelgi sagedamini külastama.
Vastuseid koguti vabas vormis.
Sisulisi vastuseid laekus suhteliselt vähe. Küsitletutest 86% jättis küsimusele vastamata
või ütles, et ei oota/vaja midagi täiendavat. Konkreetsetest teenustest/tegevustest mainiti
kõige sagedamini (joonis 47).
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Joonis 47. Millised teenused, tegevused ja võimalused kutsuksid Teid Tallinna
Keskraamatukogu ja haruraamatukogusid (veelgi sagedamini) külastama? (vabas
vormis vastused, %, n=kõik vastajad)

Vastajail paluti hinnata ka raamatukogude tegevuseesmärkide olulisust. Kõige
olulisemaks raamatukogude tegevuseesmärgiks peeti laste ja noorte lugemisharjumuste
edendamist (väga tähtsaks peab 74%) ja koolihariduse toetamist (73%). Ligi 2/3 küsitletud
tallinlastest pidas väga tähtsaks ka kultuuri ja informatsiooni kättesaadavuse tagamist
vähekindlustatud inimestele (68%), kultuuri hoidmist ja kättesaadavaks tegemist (66%)
ning usaldusväärse informatsiooni pakkumist (65%). Enam kui pooled vastajatest pidasid
väga tähtsaks ka elukestva õppe toetamist (63%), vanemate inimeste arvutioskuste
parandamist (60%), erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste lõimumise toetamist
(54%), ühiskondliku aktiivsuse ja kogukonnaelu toetamist (53%) ning inimeste
loomingulise eneseväljenduse toetamist (51%). Arvates siia juurde ka need vastajad, kes
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hindasid neid tegevuseesmärke küllaltki tähtsaks, pidas kõiki eelnimetatud eesmärke
oluliseks enam kui 90% küsitletutest (joonis 48).
Joonis 48. Kui tähtsad need ülesanded Teie
tegevuseesmärkide seas on? (%, n=kõik vastajad)

arvates

raamatukogude

Lisaks ankeedis toodule nimetati ka muid eesmärke, näiteks vaba aja sisustamist ning
kohustusliku kirjanduse õpilastele kättesaadavaks tegemist.
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Lisa 1. Küsitlusankeet
Tallinna avalike teenuste teemaline telefoniküsitlus
(Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-5)
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
T6. Milline on Teie haridus?
1. Alg- või põhiharidus
2. Kesk-, kutse- või kesk-eriharidus
3. Kõrgharidus

SOTSIAALNE SIDUSUS JA ELUKVALITEET
K1.

1
2
3
4
5
6
7

Kuivõrd Te nõustute järgnevate väidetega Tallinna kohta? LUGEGE ETTE. MÄRKIGE
ÜKS VASTUS IGAS REAS
Täiesti Pigem Pigem ei Üldse ei
Raske
nõus
nõus
ole nõus ole nõus
öelda
Tallinn on peresõbralik linn
Tallinnas suhtutakse teistsugustesse
inimestesse üldiselt hästi
Tallinlased on üksteise suhtes hoolivad
Enamikku tallinlasi võib usaldada
Tallinlased naeratavad tihti
Tallinnas on loominguline õhkkond
Tunnen Tallinna avalikes kohtades
sageli, et ma ei ole siia teretulnud

4

3

2

1

9

4

3

2

1

9

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

9
9
9
9

4

3

2

1

9

KÜSIGE K2 SIIS, KUI K1.7 ON MÄRGITUD KOODID 4 VÕI 3, ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K3
K2.
Palun tooge näiteid, millistes kohtades või olukordades Te olete tundud, et Te ei ole seal
teretulnud? KIRJUTAGE
_________________________________________________________________________
K3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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 Üldse
Ei oska
nõus
nõus
ei ole ei ole
öelda/ei
nõus
nõus
puuduta
vastajat
Mul on hea tervis
4
3
2
1
9
Mul on piisav sissetulek oma vajaduste
4
3
2
1
9
rahuldamiseks
Mulle meeldib minu kodu
4
3
2
1
9
Elan turvalises piirkonnas
4
3
2
1
9
Elan kohas, kus on puhas keskkond
4
3
2
1
9
Mul on hea töö
4
3
2
1
9
Mul on lähedased inimesed, kes on minu
4
3
2
1
9
jaoks olemas, kui ma neid vajan
Suhtlen regulaarselt oma naabritega
4
3
2
1
9
Liigun või sõidan palju ringi, nii kodu
4
3
2
1
9
ümbruses kui kaugemal
Mul on hea haridus
4
3
2
1
9
Mul on piisavalt vaba aega enda ja oma
4
3
2
1
9
pere jaoks
Mul on piisavalt võimalusi veeta vaba aega
4
3
2
1
9
nii nagu ma soovin
Kasutan regulaarselt uut infotehnoloogiat
4
3
2
1
9
Kuulun
mõnda
ühiskondlikku
organisatsiooni, seltsi, klubisse või
4
3
2
1
9
huviringi
Olen oma eluga rahul
4
3
2
1
9

K4.

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
1
2
3
4
5
6
hobidega tegeledes

KÜSIGE K5 SIIS, KUI ON VESTELNUD (VÄHEMALT ÜKS KOOD 1-4 KÜSIMUSES K4), ÜLEJÄÄNUD
JÄTKAKE K6
K5.
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
KÜSIGE KÕIGILT
K6.
Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul olnud vabatahtlik, st teinud tasuta tööd väljaspool
oma kodu ja perekonda, mõne sündmuse, organisatsiooni või laiemalt ühiskonna hüvanguks?
1. Jah, mitmel korral
2. Jah, ühel korral
3. Ei ole
KÜSIGE K7 SIIS KUI K6=1,2, ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K8
K7.
Mis valdkondades Te olete vabatahtlikuna osalenud? VAJADUSEL LUGEGE ETTE. VÕIB OLLA
MITU VASTUST
1. Kohaliku elu või kogukonna edendamine
2. Sisejulgeolek ja korrakaitse
3. Keskkonnakaitse ja loodushoid
4. Sotsiaalvaldkond
5. Sport ja kehakultuur
6. Tervishoid
7. Loomakaitse
8. Kultuur
9. Noorsootöö
10. Haridus ja teadus
11. Kirik või kogudused
12. Muu, KIRJUTAGE: _________________________
13. Ei oska öelda
KÜSIGE KÕIGILT
K8.
Kas Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul annetanud raha kellegi aitamiseks väljaspool oma
perekonda või mõne algatuse, organisatsiooni või laiemalt ühiskonna hüvanguks?
1. Jah, mitmel korral
2. Jah, ühel korral
3. Ei ole

KÜSIGE K9 SIIS KUI K8=1,2, ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K10
K9.
Mis valdkondade jaoks Te olete raha annetanud? VAJADUSEL LUGEGE ETTE. VÕIB OLLA
MITU VASTUST
1. Kohaliku elu või kogukonna edendamine
2. Sisejulgeolek ja korrakaitse
3. Keskkonnakaitse ja loodushoid
4. Sotsiaalvaldkond (sh lapsed, vähekindlustatud pered, erivajadustega inimesed)
5. Sport ja kehakultuur
6. Tervishoid
7. Loomakaitse
8. Kultuur
9. Noorsootöö
10. Haridus ja teadus
11. Kirik või kogudused
12. Muu, KIRJUTAGE: _________________________
13. Ei oska öelda
KULTUURIÜRITUSED JA HUVITEGEVUS
K10. Kuivõrd rahul Te olete ....? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Ei ole Pigem Pigem
Olen
üldse
ei ole
olen
väga
rahul
rahul
rahul
rahul
A Kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt
1
2
3
4
B Kultuuriürituste
info
kättesaadavusega
1
2
3
4
Tallinnas üldiselt
C Kultuuriürituste valikuga oma linnaosas
1
2
3
4
D Oma
linnaosa
kultuuriürituste
info
1
2
3
4
kättesaadavusega
E Kultuuri- ja vaba aja ürituste valikuga oma
kodulähedases avalikus linnaruumis, näiteks
1
2
3
4
tänavatel, parkides ja väljakutel
K11.

Ei oska
öelda
9
9
9
9
9

Kas Te saate külastada Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi enam-vähem nii palju kui Te
soovite või Te sooviksite külastada Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi senisest rohkem?
1. Saan külastada enam-vähem nii palju kui soovin
2. Sooviksin külastada senisest rohkem
3. Ei oska öelda

KÜSIGE K12 SIIS, KUI SOOVIKS KÜLASTADA KULTUURIÜRITUSI JA -ASUTUSI ROHKEM VÕI EI
OSKA ÖELDA (K11=2 VÕI 3), ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K14
K12. Mis on peamised takistused, miks Te ei saa külastada Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi nii palju
kui Te sooviksite? LUGEGE ETTE. VÕIB OLLA MITU VASTUST
1. Ei ole vaba aega
2. Ei ole mulle huvipakkuvaid üritusi
3. Rahalistel põhjustel
4. Vähe infot ürituste kohta
5. Toimumise asukohad on ebasobivad, probleemid transpordiga
6. Ei ole kaaslast, kellega minna
7. Tervisest tingitud probleemid
8. Koroonakriisi tõttu
9. Muud takistused, KIRJUTAGE: __________________________________________
9. Ei oska öelda

KÜSIGE K13 SIIS KUI K12=3 (RAHALISTEL PÕHJUSTEL), ÜLEJÄÄNUD JÄTAKE K14
K13. Mainisite ühe takistusena rahalisi põhjusi. Milliseid kultuuriüritusi ja -asutusi Te oleksite
soovinud rohkem külastada, kui selleks poleks olnud rahalisi takistusi? KIRJUTAGE
___________________________________________________________
KÜSIGE KÕIGILT
K14. Milliseid järgnevatest Tallinna kultuuriüritustest Te olete viimase 12 kuu jooksul külastanud?
LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS

KopliFest
Tallinna Vanalinna päevad
Tallinna Merepäevad (SAIL TALLINN)
Perepäev Teletornis 20. augustil
Perepäev „Taaskohtumine“ Lauluväljakul 21. augustil
Kirjandustänava festival
Lasnamäe päevad
Keskaja päevad
Rahvuskultuuride päevad
Advendiküünla süütamine Raekoja platsil
Hiina uusaasta tähistamine
Muinastulede öö üritused Tallinnas
Muusikasuvi Löwenruh pargis
K15.

Jah

Ei

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ei oska öelda, ei
mäleta
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Milliste harrastustega Te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul tegelenud? ÄRGE ETTE
LUGEGE. VÕIB OLLA MITU VASTUST
1. Liikumisharrastus, sport
2. Tants
3. Käsitöö
4. Muusika
5. Fotograafia
6. Aiandus
7. Kujutav kunst (nt joonistamine, maalimine)
8. Kollektsioneerimine
9. Muu harrastus, kirjutage: _______________________
10. Ei ole harrastustega viimase 12 kuu jooksul tegelenud
11. Ei oska öelda

K16.

A
B
C
D
E

F

K17.

Järgnevad küsimused puudutavad organiseeritud huvitegevusi – siin me peame silmas huviringe,
trenne, töötubasid, kursuseid jne. Kuivõrd rahul Te olete ....? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS
IGAS REAS

Täiskasvanute huvitegevuste võimalustega
Tallinnas üldiselt
Täiskasvanute huvitegevuste võimalustega
oma linnaosas
Huvitegevuste info kättesaadavusega
Tallinnas üldiselt
Huvitegevuste info kättesaadavusega oma
linnaosas
Oma linnaosa või piirkonna
kultuurikeskustes, rahvamajades või
raamatukogudes pakutavate tegevuste
valikuga
Oma linnaosa või piirkonna
kultuurikeskuste, rahvamajade või
raamatukogude asukohaga

Ei ole üldse
rahul

Pigem ei
ole rahul

Pigem
olen
rahul

Olen
väga
rahul

Ei oska
öelda

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

Kas Teie leibkonnas on alla 18- aastaseid lapsi? KUI VASTAJA ISE ON ALLA 18AASTANE, SIIS PALUGE TAL KA ENNAST ARVESTADA
1. Jah
2. Ei

KÜSIGE K18 JA K19 KUI K17=1, ÜLJEJÄÄNUD JÄTKAKE K23
K18. Kuivõrd rahul Te olete ....? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS

A
B
K19.

Laste huvitegevuste võimalustega Tallinnas
üldiselt
Laste huvitegevuste võimalustega oma
linnaosas

Ei ole
üldse
rahul

Pigem ei
ole rahul

Pigem
olen
rahul

Olen
väga
rahul

Ei oska
öelda

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

Kas Teie laps/lapsed saavad praegu osaleda huvitegevustes enam-vähem nii palju kui nad
sooviksid või ei saa? KUI VASTAJA ISE ON ALLA 18-AASTANE, SIIS PALUGE TAL NII
SELLES KUI JÄRGNEVATES KÜSIMUSTES ARVESTADA VASTAMISEL KA ISEENNAST.
1. Saab/saavad
2. Ei saa
3. Ei oska öelda

KÜSIGE K20 KUI K19=2, ÜLJEJÄÄNUD JÄTKAKE K21
K20. Mis on peamised takistused, miks Teie laps/lapsed ei saa osaleda huvitegevustes nii palju kui nad
sooviks? LUGEGE ETTE. VÕIB OLLA MITU VASTUST
1. Ei ole lapsele/lastele huvipakkuvad tegevusi
2. Ei ole piisavalt vaba aega
3. Rahalistel põhjustel
4. Ei ole huvitegevuste kohta piisavalt infot
5. Huvitegevuse asukohad on ebasobivad, probleemid transpordiga
6. Tervistest tingitud probleemid
7. Koroonakriisi tõttu
8. Muud takistused, KIRJUTAGE: __________________________________________
9. Ei oska öelda
K21.
K22.

A
B
C
D

Kui vana(d) on Teie leibkonna laps(ed)? LUGEGE VANUSEGRUPID A - C ETTE,
Palun öelge, kas selle vanusegrupi laste jaoks on Teie linnaosas piisavalt
mänguväljakuid? KÜSIGE NENDE VANUSEGRUPPIDE KOHTA, MILLE LAPSI PERES
ON JA LISAKS LUGEGE ETTE KA VARIANT D
K21
K22
On selles
Ei ole selles
On
Ei ole
Ei oska
vanuses lapsi
vanuses
piisavalt piisavalt
öelda
lapsi
0-3 a
1
2
1
2
9
4-11 a
1
2
1
2
9
12-17 a
1
2
1
2
9
Kas Teie linnaosas on piisavalt
1
2
9
kogu pere mänguväljakuid?

KÜSIGE KÕIGILT
K23. Kas Teie või keegi Teie leibkonnaliikmetest on viimase 12 kuu jooksul sõitnud rula, rulluiskude,
tõuke- või trikirattaga mõnes rulapargis, skeit-pargis või pump-trackil (VAJADUSEL SELGITAGE:
pump-track on laineline ja kurviline rada ratturitele, rulluisutajatele, tõukeratturitele ja rulatajatele)?
1. On
2. Ei ole
3. Ei oska öelda
K24 KÜSIGE KUI K23=1, ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K25
K24. Kas rulaparke, skeit-parke või pump-tracke on Teie linnaosas piisavalt?
1. On piisavalt
2. Ei ole piisavalt
3. Ei oska öelda
ELUKESTEV ÕPE
K25.

Nüüd paar küsimust õppimise kohta. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul … ? LUGEGE ETTE.
ÜKS VASTUS IGAS REAS
Ei oska
Jah
Ei
öelda
Omandanud või omandate tasemeharidust (üld-, kutse- ja kõrgharidus,
1
2
3
sh põhikool ja gümnaasium)
Osalenud muudel koolitustel või kursustel
1
2
3
Tegelenud
regulaarselt
iseseisva
õppimise
ehk
teadliku
1
2
3
enesetäiendamisega

KÜSIGE K26 KUI ON ÕPPINUD (VÄHEMALT ÜKS JAH EELMISES KÜSIMUSES), ÜLEJÄÄNUD
JÄTKAKE K27
K26. Mil viisil Te olete viimase 12 kuu jooksul õppinud? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Jah

Ei

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

Käisite tundides, loengutes, koolitustel või kursustel kohapeal
Osalesite veebitundides, -loengutes, -koolitustel või -kursustel
Otsisite ise infot veebist (veebiraamatud, YouTube videod jne)
Lugesite raamatuid või õpikuid
Suhtlesite ekspertide, oma ala asjatundjatega
Muul moel? KIRJUTAGE:

Ei oska
öelda
3
3
3
3
3
3

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU
K27.

Kas Te olete viimase 3 aasta jooksul külastanud …. ? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS

Tallinna Keskraamatukogu peamaja aadressil Estonia pst 8
Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonda aadressil Liivalaia 40
Mõnda Tallinna keskraamatukogu haruraamatukogu (VAJADUSEL TÄPSUSTAGE:
Kadrioru, Kalamaja, Kännukuke, Laagna, Männi, Männiku, Nurmenuku, Nõmme, Paepealse,
Pelguranna, Pirita, Pääsküla, Sõle, Sääse, Torupilli, Tondi või Väike-Õismäe raamatukogu)
Raamatukogubussi Katariina Jee

Jah
1
1

Ei
2
2

1

2

1

2

KÜSIGE K28 KUI EI OLE KESKRAAMATUKOGU VIIMASE 3 AASTA JOOKSUL KÜLASTANUD
(EELMISES KÜSIMUSES ON MÄRGITUD KÕIK EID), ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K29
K28. Mis põhjustel Te ei ole Tallinna Keskraamatukogu viimase 3 aasta jooksul külastanud?
KIRJUTAGE
____________________________________________________________________________
KÜSIGE KÕIGILT
K29. Milliseid Tallinna Keskraamatukogu ja tema haruraamatukogude teenuseid Te teate või olete
viimase 3 aasta jooksul kasutanud? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Olen
kasutanud
Raamatute, ajakirjade ja ajalehtede kojulaenutus
Raamatute ja ajakirjade kontaktivaba kojulaenutus ja
tagastus, sh tagastusluugi kaudu
Raamatute, ajakirjade ja ajalehtedega tutvumine
raamatukogus kohapeal
E-raamatute
ja
audioraamatute
laenamine
eraamatukogudest ELLU ja OverDrive
Heli- ja videosalvestiste kojulaenutus või kohapeal
kuulamine, vaatamine
Spordivahendite kojulaenutus
Laua- ja videomängude kojulaenutus või kohapeal
kasutamine
Koduteenindus ehk teavikute koju toomise teenus nendele,
kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada
Arvuti, interneti, WiFi, printeri või paljundusmasina
kasutamine raamatukogus kohapeal

3
3
3
3

Tean, aga Ei tea ega
Ei
kasutanud
ole ka
oska
ei ole
kasutanud öelda
2
1
9
2
1
9
2
2

1

9

1

9

3

2

1

9

3
3

2
2

1
1

9
9

3

2

1

9

1

9

3

2

Infopäringute esitamine – raamatukoguhoidja aitab otsida
igapäevaeluks või uurimistööks vajalikku informatsiooni
Koolitused erinevatel teemadel lastele, noortele ja
täiskasvanutele, nt arvuti algõpe, ID-kaardi kasutamine,
Facebooki algõpe, internet ja infoallikad, eakate
nõustamine digiteenuste kasutamisel jne
Lugemisnõustamine – raamatukoguhoidja aitab valida
vajalikku kirjandust
Huviringides, nt lugemisklubides, keelekohvikutes,
koolitööklubides, robootikaringis jms osalemine
Üritustel, nt kirjanikega kohtumistel, terviseloengutel jms
osalemine

3

2

1

9

3

2

1

9

3

2

1

9

3

2

1

9

3

2

1

9

K29a. Milliseid Tallinna Keskraamatukogu ja haruraamatukogude teenuseid Te veel teate või olete
kasutanud? KIRJUTAGE
_______________________________________________________________________________________
99. Rohkem mitte ühtegi
K30.

Millised teenused, tegevused ja võimalused kutsuksid Teid Tallinna Keskraamatukogu ja
haruraamatukogusid (veelgi sagedamini) külastama? KIRJUTAGE
____________________________________________________________________________

K31.

Loen Teile ette erinevaid ülesandeid, millega raamatukogud tegelevad. Kui tähtsad need
ülesanded Teie arvates raamatukogude tegevuseesmärkide seas on? LUGEGE ETTE. ÜKS
VASTUS IGAS REAS

Kultuuri hoidmine ja kättesaadavaks tegemine
Koolihariduse toetamine
Elukestva õppe toetamine
Usaldusväärse informatsiooni pakkumine
Inimeste loomingulise eneseväljenduse toetamine
Vanemate inimeste arvutioskuste parandamine
Erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste lõimumise
toetamine
Kultuuri ja informatsiooni kättesaadavuse tagamine
vähekindlustatud inimestele
Ühiskondliku aktiivsuse ja kogukonnaelu toetamine
Laste ja noorte lugemisharjumuse edendamine
Muu, mis? KIRJUTAGE: __________________
K32.

Ei ole
tähtis
1
1
1
1
1
1

Küllaltki
tähtis
2
2
2
2
2
2

Väga
tähtis
3
3
3
3
3
3

Ei oska
öelda
9
9
9
9
9
9

1

2

3

9

1

2

3

9

1
1

2
2

3
3

9
9

Umbes kui mitu raamatut Te olete viimase 12 kuu jooksul … ? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS
IGAS REAS

A. algusest lõpuni läbi lugenud?
B. koju ostnud?

Mitte
ühtegi
1
1

1–5
6 – 10
raamatut raamatut
2
3
2
3

11 – 20
raamatut
4
4

Rohkem
5
5

Ei oska
öelda
6
6

SPORTIMISVÕIMALUSED
K33.

Kui hästi Te olete kursis sellega, millised on Teie linnaosas liikumisharrastuste ja spordiga
tegelemise võimalused … ? LUGEGE ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS
Väga
hästi

Küllaltki
hästi

Mitte eriti
hästi

Üldse ei
ole kursis

Ei oska
öelda

1

Välitingimustes

4

3

2

1

9

2

Siseruumides

4

3

2

1

9

KÜSIGE K34 KUI K33.2=4,3 (ON KURSIS SPORTIMISVÕIMALUSTEGA SISERUUMIDES),
ÜLEJÄÄNUD JÄTKAKE K35
K34. Kui rahul Te olete oma linnaosas liikumisharrastuste ja spordiga tegelemise võimalustega
siseruumides? LUGEGE ETTE
1. Väga rahul
2. Pigem rahul
3. Pigem ei ole rahul
4. Üldse ei ole rahul
5. Ei oska öelda
K35.

Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul osalenud tasulistel treeningutel või külastanud tasulise
sissepääsuga spordikeskusi, spordiklubisid, ujulaid jms? VAJADUSEL LUGEGE ETTE. ÜKS
VASTUS
1. 3-5 korda nädalas
2. 1-2 korda nädalas
3. 1-2 korda kuus
4. Mõned korrad aastas
5. Üldse ei ole osalenud, külastanud
6. Ei oska öelda

K36.

Millistest kodulähedastest spordi- ja liikumisharrastuse võimalustest tunnete kõige enam
puudust? KIRJUTAGE
__________________________________________________________________
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).
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?
__________
T9. 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
Tänan Teid vastamast!

