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Sissejuhatus
Teed kui telge piirkonna tootearenduse ja turunduse võtmena on kasutatud mitmel pool
maailmas. Tee annab võimaluse rännata läbi erinevate maastike, kultuuride, riikide ja
religioonide ning neid ja nende lugusid tundma õppida. Mastaapne näide maailmast on
ajalooline Siiditee, mis 2000 aastat tagasi oli Kesk-Aasias sillaks ida ja lääne vahel, mille
kaudu vahetasid kaupu Hiina, India, Pärsia ja Rooma iidsed impeeriumid, seal kohtusid
erinevad kultuurid ning religioonid. Aastatel 1988-1997 viis UNESCO läbi Siiditeede
piirkondade tervikliku uuringu projekti, et arendada turismi kunagise Siiditee aladel KeskAasias ning edendada selle läbi kohalikku majandust ja inimarengut. (UNESCO Silk Roads
Project 1997). Eestis on temaatilistest teelõikudest teada Romantiline Rannatee Pärnumaal,
mis kulgeb mööda ligi 250 km pikkust rannajoont Varblast Iklani või Iklast Varblani,
põigetega Kihnu saarele ning sisemaale. Pärnu Lahe Partnerluskogu kaheksat valda
(Häädemeeste, Tahkuranna, Sauga, Audru, Tõstamaa, Koonga, Varbla ja Kihnu) ühendab
ühine turunduskava (Pärnu Lahe Partnerluskogu 2010). Teine temaatiline teelõik Eestis on
Lõuna-Eestis asuv ajaloolise Postiteena tuntud vana Tartu-Võru maantee (Lisa 3).
Postitee maastikulise telje moodustab hiljemalt 14. sajandi algusest Tartu–Kirumpää–
Vastseliina-Pihkva ühendusteena toiminud ja 19. sajandi keskel postiliikluseks avatud TartuVõru postitee. Ajalooline Tartu-Võru maantee on üldjoontes säilitanud oma teejoone ja
ajaloolise ilme Liivalt kuni Väimela teeristi lõiguni. Tartu maakonda jäävas osas on teejoon
1960. aastate lõpus ja 1970. aastatel toimunud ümberehitustööde käigus väga suurel määral
muudetud ning samasugune olukord valitseb Võrumaal Võru linna ja Väimela teeristi
vahelisel

lõigul.

Kuigi

need

lõigud

on

kaotanud

oma

ajaloolise

ilme,

oleks

tulevikuperspektiivis nii marsruutide väljatöötamisel kui turismiasjaliste koostöövõrgustiku
loomisel otstarbekas käsitleda Postiteena kogu marsruuti Tartust Võruni, millest 22-km
pikkune lõik Liivalt Varbuseni moodustab miljööväärtusliku osa. Seda osa teest hakati
käsitlema Postitee kui potentsiaalse turismimarsruudina alates 1999. aastast. Algse idee
käivitajaks oli Kõlleste vald.

Aastatel 2002–2007 teostatud Postiteed puudutavad uurimistööd ja seired hõlmavad peamiselt
piirkonna turismiasjalisi ning piirkonnas reaalselt viibinud külastajaid, keskkonda ja
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väärtuslikku maastikku. Turismiasjalisteks nimetatakse kõiki asjaosalisi (üksikisikud, grupid
või organisatsioonid), kes ise turismivaldkonnas otsuseid mõjutavad ja keda need mõjutavad
ning kes osalevad külastuselamuse kujunemise protsessis (Müristaja ja Tooman 2009).
2002. aastal valmis Kõlleste vallavalitsuse tellimusel Postitee projekti raames uurimistöö
„Postitee piirkonna turundusvõimalused“, mille tulemusena leiti, et Postitee kui toote
edasiarendamisel tuleb suuremat tähelepanu pöörata toodete kombinatsioonidele, mis seoksid
piirkonna eripära aktiivse tegevusega. Anti soovitus piirkonna omapära rõhutamiseks
täiendavate viitadega ning äärmiselt oluliseks peeti arendada koostööd piirkonna
turismiettevõtjate, avaliku sektori ja elanike vahel (Mets 2002).
Järgnevatel aastatel koostati „Postitee maastikuhoolduskava“, „Postitee hooldusplaan ja
jalgrattatee eelprojekt“, ning projekti „Postitee perspektiivse väljaarendamise kava ja
sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüsi koostamine” raames „Postitee ajaloolise teeruumi
uuring“, milledele järgnesid rakenduskavad „Postitee piirkonna kergliikluskorralduse
analüüs“ ja „Postitee väikevormide ja kujunduselementide disaini- ja paigalduskava“. Kahe
viimase dokumendi alusel koostati SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt „Postitee
rakenduskavade sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüs“.
2007. aastal võeti projekti raames tehtud töö kokku dokumendis "Postitee piirkonna turismi
tootearendus- ja turundusstrateegia“, milles formuleeriti visioon aastani 2015 ja eesmärgid
aastani 2010 ning määratleti neist tulenevad prioriteetsed arenguvaldkonnad. Nimetatud
dokument jätab lahtiseks taktikalise tegevuskava ning konkreetsed vastutusvaldkonnad, see
töö seisab Postitee turismiasjaliste ees 2010. aasta sügisel. „Postitee väikevormide ja
kujunduselementide disaini- ja paigalduskava“ ellu viimise järel valminud Postitee
viidasüsteem ja puhkekohad pälvisid 2009. aastal kõrge hinnangu – konkursi „Kaunis Eesti kodu

2009“ raames esitas maakondlik komisjon Postitee viidaprojekti autasustamiseks Eesti
Vabariigi Presidendile ning sai tunnustatud.

Lähtudes tehtud töödest on valitud uurimiseks teema, mis annab võimaluse hinnata
varasemate uurimuste käigus kogutud andmete põhjal tehtud otsuseid turismitoodete ja
teenuste arendamise kohta ka läbisõitva ning potentsiaalse külastaja aspektist.
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada inimeste teadlikkus Postiteest kui
turismiobjektist ning nende kogemused ja ootused seoses Postiteega. Tulemusi arvesse võttes
pakkuda välja võimalusi Postitee kui turismiobjekti arendamiseks ja tutvustamiseks. Töö
tulemus võib olla abiks ajaloolise Postitee kujundamisel tuntud turismiobjektiks.
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Bakalaureusetöö eesmärgist lähtuvalt on püstitatud järgmised ülesanded:
•

Anda ülevaade Postitee piirkonnast kui miljööväärtuslikust alast, tehtud, planeeritud ja
kavandatavast arendustööst ning turismiasjalistest.

•

Viia läbi küsitlus ajaloolise Postitee kohta, mille abil selgitada välja:
a. mida inimesed teavad ajaloolisest Postiteest
b. mida ootab potentsiaalne külastaja Postitee piirkonnast

Bakalaureusetöö uurimuse teoreetilises osas toetutakse peamiselt eelpool mainitud
dokumentidele.

Uurimistöö

koosneb

sissejuhatusest,

viiest

alapeatükkideks

liigendatud

peatükist,

kokkuvõttest ja lisadest.
•

Esimene osa keskendub Postitee kui miljööväärtusliku ala, piirkonna looduskeskkonna
ja turismiasjaliste tutvustamisele.

•

Töö teises osas antakse ülevaade tehtud, pooleliolevast ning kavandatud arendustööst.

•

Kolmandas osas tutvustatakse uurimistöö metoodikat ja valimit.

•

Neljanda osa sisuks on läbi viidud küsitluse tulemuste tutvustamine ning esitatakse
uurimise analüüs inimeste teadlikkuse kohta ajaloolisest Postiteest.

•

Viies osa on arutelu küsitluse tulemuste alusel.
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1. Postitee
Post on ajalooliselt vanim sideliik. Vanimad teated postikorraldusest pärinevad muistsest
Assüüriast (Selli 1976), iidsete postiteede võrgustike kohta on andmeid tuhandete aastate
tagant (Lü jt. 2010). 1340. aastaks oli Liivi ordu seadnud sisse kirjapostiteenuse oma kõikide
linnuste vahel (Selli 1976). Sajandeid kestnud hobupostiliiklus hakkas hääbuma alates
raudteeühenduse loomisest suuremate asulate vahel. Viimase löögi andis autobussiliikluse
käivitumine möödunud sajandi teisel kümnendil (Selli 1976). Tänaseks on ajaloolistest
postiteedest jäänud vaid trassid, millede ääres asuvad pärandkultuuriobjektidena vanade
postijaamade ja kõrtside hooned või neist säilinud varemed.
Kagu-Eestis kulgeva vana Tartu-Võru maantee 42 km pikkuse lõigu Liiva Ristmikust Võruni
patenteeris Kõlleste vallavalitsus 2006. aastal Postitee-nimelise kaubamärgina. Tee läbib
Vastse-Kuuste, Kõlleste, Põlva, Laheda ja Kanepi valdu Põlvamaal ning Võru valda
Võrumaal.
Oletatakse, et Tartut Vastseliina ja Võruga ühendav tee võis kulgeda üle Karilatsi, Varbuse ja
Kirumpää juba 13. sajandi teisel poolel. Kindlalt seda väita ei saa, kuna puuduvad
arheoloogilistele kaevamistele või muudele allikatele toetuvad andmed. Vanim teadaolev
Tartu-Vastseliina teed kujutav joonis on teada 1669. aastast (Rennit ja Rääsk 2006).
1784. aastal loodi Katariina II korraldusel Tartu kreisi lõunapoolsetest kihelkondadest Võru
kreis. Võru mõis Kirumpää linnuse lähedal valiti uue kreisilinna asukohaks ning mõisa järgi
sai uus linn nime. 1820. aastal viidi Võrru sellest 10-15 versta kaugusel asunud Haanja
postijaam ning kavandati Tartu-Võru postitee uute postijaamadega (Selli 1976).
Kümnekonna aasta vältel enne Põhjasõda oli seda teed kasutatud posti vahendamiseks
Venemaa piirilt Vastseliinast Tartusse. Pärast piiri ületamist Vastseliina juures liikus Vene
välispost Rootsi postiratsanike paunades Tartu poole, möödudes Uue-Kasaritsa, Põlgaste,
Karilatsi ja Kuuste kõrtsist, mis olid postiveo tarbeks peatus- ja hobuvahetuspunktideks (Rennit ja

Rääsk 2006).
Hobupostiliiklus Tartu-Võru maanteel hakkas hääbuma alates autobussiliikluse avamisest
Tartu ja Võru linnade vahel 1922. aasta suvel. Varbuse hobupostijaam suleti lõplikult 1931.
aastal. 1935. aastal anti hobupostijaama hooned teedeministeeriumi käsutusse ning
teemeistrikeskus tegutses selles 1997. aastani (Rennit ja Rääsk 2006).
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2005. aastal avati külastajatele 1863. aastal valminud Varbuse postijaama hoonetes Eesti
Maanteemuuseum. Viiest hoonest koosnev hoonetekompleks on arhitektuurimälestisena
kaitse all.

Ajaloolisi

postiteid

koos

juurde

kuuluvate

vaatamisväärsustega

on

tänapäeval

turismiobjektidena eksponeeritud mitmel pool maailmas: Qin´i dünastia aegne 259-210 aastat
e.kr rajatud postitee Hiinas (Chen 2007), Stockholmi ja Turu linnade vaheline üle Ahvenamaa
kulgev ajalooline postitee Rootsis ja Soomes (Boije ja Prenzlau-Enander 2003), siiditeede
võrgustik Aasias (UNESCO Silk Roads Project 1997).

1.1 Looduslik keskkond
Ajaloolise Postitee piirkond jääb kahe maastikurajooni aladele, mis omakorda paiknevad
aluspõhjal, mille moodustab Devoni ladestu Kesk-Devoni ladestiku Aruküla lade (Arold
2005). Postitee saab alguse Otepää kõrgustiku kirdeserval, kus Liiva ja Karilatsi vahel
paikneb kahel pool teed suures osas metsaga kaetud Voorepalu mõhnastik. Karilatsist Võru
linnani kulgeb tee Ugandi lavamaal, kus pinnavormistikest on esindatud peamiselt lainjas
moreentasandik, mida liigendab Varbuse ja Puskaru vahel Tilleorg. Ala läbivad Leevi, Hilba,
Ahja ja Orajõgi, Piigaste ja Hurmi ojad ning väiksemad kraavid. Postitee vahetusse lähedusse
jäävad Ihamaru Palojärv ja sellest vähem kui kilomeeter edelasuunas Väike Palojärv, Väimela
Mäejärv, Väimela paisjärv ning Väimela Alajärv.

Kaitsealad Postitee piirkonnas:
•

1981. a moodustatud Ihamaru looduskaitseala, mille kaitse-eesmärk on looduslike
metsakoosluste, Ahja jõe ja selle allikaliste niidualade ning EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse
kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõed ja ojad (3260)3, niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430), vanad loodusmetsad (9010*), ja II lisas nimetatud liikidest
hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse, samuti III kategooria kaitsealuste
liikide elupaikade – karukold (Lycopodium clavatum), mets-vareskold (Diphasiastrum
complanatum),

kahelehine

käokeel

(Platanhera

bifolia),

vööthuul-sõrmkäpp
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(Dactylorhiza fuchsii), harilik näsiniin (Daphne mezereum), roomav öövilge
(Goodyera repens) kaitse (Elektrooniline Riigi Teataja 2010).
•

1957. a moodustatud Tilleoru maastikukaitseala, mille kaitse eesmärgiks on Ahja jõe
keskjooksu Tille ja Möksi vahelise ürgoru, selle lisaorgude, oruveerudel esinevate
liivakivipaljandite ja allikate ning ürgoruga piirnevate maastike kaitse, samuti seal
esinevate haruldaste ja ohustatud liikide kaitse. Hetkel on ala staatuseks kavandatav
kaitstav ala, kuna 1957. aastal koostatud kaitse-eeskiri ei vasta Natura 2000 nõuetele.
(EELIS infoleht 2010) 12. märtsil 2009. andis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
välja käskkirja nr 357 "Põlva maakonnas Kanepi, Kõlleste ja Põlva vallas paikneva
Tilleoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise ja kehtestamise algatamine"
(EELIS infoleht 2010).

•

Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” on Postitee piirkond määratletud I klassi väärtusliku
maastikuna (Põlva Maavalitsuse Arenguosakond 2005).

•

Postitee ajaooline teemaastk Liiva-Varbuse maanteelõigul võeti kaitse alla 1981.
aastal, mil moodustati Põlva rajooni RSN ostuse 180 Looduskaitse objektide kohta
Põlva rajoonis alusel Liiva-Varbuse maastikukaitseala (EELIS infoleht 2010). Hetkel
jääb Postitee ümbrus looduskaitseseaduse järgi piiranguvööndi kaitserežiimiga alale.

Rahvusvahelise tähtsusega hoiu- ja loodusalad:
•

Palojärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud

elupaigatüübi

–

liiva-alade

vähetoiteliste

järvede

(3110)

kaitse

(Elektrooniline Riigi Teataja 2010).
•

Ahja jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas
nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260)2 kaitse ning II lisas nimetatud liikide
– hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise
jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse (Elektrooniline Riigi Teataja 2010).

•

Hilba jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi –
hariliku võldase (Cottusgobio ) elupaikade kaitse (Elektrooniline Riigi Teataja 2010).

•

Ihamaru-Tilleoru loodusala I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad
(3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), allikad ja
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allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010) ning
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika
kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio) (Elektrooniline Riigi Teataja 2010).
Looduskaitsealustest üksikobjektidest jäävad Postitee maanteekoridori lähedusse Põdrakivi
rändrahn, Tilleoru tammed ja Pika talu kuusk.

1.2 Pärandkultuuriobjektid
Postiteede juurde on läbi aja kuulunud kõrtsid ja hobupostijaamad. „Seoses küüdi- ja
postikorralduste kehtestamisega 17. sajandi keskel tehti Eesti- ja Liivimaa rüütelkondadele
ülesandeks luua peateede äärde maanteekõrtside võrk. /…/ Kõrtsidest sai lisaks öömajale
osta toitu ja jooki, hobustele heinu ja vahetada raha eest küüdihobuseid. 17. sajandi kõrtsid
olid juba varustatud hobusetallidega. Postiteede avamisel 17. sajandi keskel kehtestatud
küüdikorraldused kujundasid kõrtsidest kõrts-postijaamad.“ (Rennit ja Rääsk 2006 lk. 12).
Ajaloolise Postitee äärde jäävatest kõrtsidest on oma algupärase välisilme säilitanud Küka
kõrts, mis alates 1915. aastast on olnud kasutusel elumajana. Ka Ihamaru kõrtsi hoone on
säilinud ning selle ruumides töötab alates 1916. aastast Ihamaru kauplus. Hoone talliosa
seisab kasutuseta. Osaliselt on säilinud hetkel suvekoduna kasutuses olev Ala-Musti kõrts,
mille maakivist talliosa on varemeis. Tänaseks on ümber ehitatud Puskaru ja Lapi kõrtsid ning
esinduslik Mustajõe kõrts. Viimane on säilinud, kuid nõukogude perioodil ümber ehitatud ja
halvas olukorras. Liiva puidust kõrtsihoone lammutati 1960-tel, Varbuse, Tille ja Ridali
kõrtsidest on samuti jäänud vaid asemed (Rennit ja Rääsk 2006).
Kunagisel Tartu-Võru postiteel asunud neljast postijaamast jääb Ajaloolise Postitee lõigule
üks hobupostijaam. Varbuse postijaama hooned valmisid 1863. aastal. Samal aastal valmis
välisilmelt sarnane postijaamahoonete kompleks Tartu-Võru maanteel ka Maidlas.
Arhitektuurimälestisena kaitstavasse Varbuse postijaama hoonetekompleksi kuulub viis
maakivist ja punasest tellisest hoonet: postijaama peahoone ja tõllakuur tall sepikoda-saunpesuköök ja postipoiste-sadulseppade elamu hooned on omavahel ühendatud maakividest
müüriga, moodustades ristküliku-kujulise siseõue (Raam 1999). Hooned on renoveeritud
aastatel 2001-2005, alates 2001. aastast asub neis Eesti Maanteemuuseum. Maanteemuuseumi
paiknemine Ajaloolisel Postiteel loob mõlemat objekti toetava sünergia ja lisandväärtuse.
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Ajaloolise Postitee piirkonnas on säilinud lisaks eelmainituile veel hulgaliselt maanteeliikluse
ja postiveoga seonduvaid pärandkultuuriobjekte: sillad (peamiselt möödunud sajandi
esimesest poolest), erinevatest aastakümnetest pärit bussiootepaviljonid, maantee piirdepostid,
piketikivid ning üksikud teelõigud Ridalis ja Kirumpääl, mis on eriti hästi säilitanud ajaloolise
ilme.

OÜ Artes Terrae maastikuarhitektid on võrrelnud Postitee piirkonna maastiku struktuuri
aastatel 1695 kuni 1980-tel välja antud kaartide abil ning jõudnud järeldusele, et
maastikukasutus ei ole piirkonnas oluliselt muutunud: teed ääristavad peamiselt põllud ja
heinamaad, metsad on teest kaugemal. Enamus endistest põldudest on senimaani kasutusel
ning nõukogudeaegne maaparandus ei ole olnud kuigi intensiivne. Väga hästi on Postitee
piirkonnas säilinud Kagu-Eestile omane hajaasustus, erinevast ajast pärit maastikuelemente ja
objekte. Rohkete ajalooliselt ja kultuurilooliselt oluliste mälestiste tõttu on tegemist ajaloo
kontsentraadiga, mis on väärtuslik nii kohalikele elanikele kui kogu Eestile. Maantee ise on
oluline pärandkultuuri objekt, säilinud on külaarhitektuur ja traditsioonid, see on ilus
läbisõidumaastik (Merila jt. 2003).

1.3 Teenusepakkujad
Turistidele suunatud teenuseid pakuvad Postitee piirkonnas eraettevõtjad, Riigimetsa
Majandamise Keskus ja muuseumid.

RMK poolt on loodud ja hooldatavad kaks igameheõiguse alusel kasutatavat piknikukohta:
Kiidjärve-Kooraste puhkealale jäävad Voorepalu ja Palojärve. Mõlemas on infotahvel,
lõkkekoht, katusega laud pinkidega, parkimiskohad autodele (Voorepalus 20, Palojärvel 30) ja
käimla. Palojärvel on lisaks telkimisala, Voorepalus on olemas lõkkepuud.
RMK loodud ja hooldatavad on ka Väike-Palojärve, Voorepalu Põrguraja, Penijärve raba ja
Tilleoru matkarajad. Voorepalu matkarajal on soodsate lumeolude korral talvisel ajal
sissesõidetud radadega suusarada ning kelgumägi. Matkarajad on samuti kasutatavad
igameheõiguse alusel (RMK 2010).
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Piirkonna ajaloo ja kultuuriga on võimalik tutvuda Põlva Talurahvamuuseumis Karilatsis.
Muuseum

korraldab

erinevaid

üritusi

ning

pakub

harivaid

programme

(Põlva

Talurahvamuuseum 2010). Varbusel endises postijaamas asub Eesti Maanteemuuseum.
Maanteemuuseum pakub temaatilisi üritusi ja programme aastaringselt. 2010. aasta juunis
avatakse muuseumi välialad, mis tutvustavad maanteede ja neil liikumise lugu (Eesti
Maanteemuuseum 2010).

Kompleksset puhkust pakuvad Mesikamäe puhkemaja (majutus kuni 40, koosviibimisruum
60 inimesele. Suitsu- ja soome saun, tarzanirada, palliplatsid, supluskoht, kelkude ja
lumerõngaste laenutus, kanuumatkade korraldamine, autokaravanide kohad); Ala-Juusa
puhkemaja (majutus kuni 10, koosviibimisruum 30 inimesele, saun, tünnisaun,
toiduvalmistamise ja telkimisvõimalus, paadilaenutus, ettetellimisel paintball, vibulaskmine);
Oru

talu

(peremajutus

eelkõige

väiksematele

seltskondadele,

suvine

majutus

2

kämpingumajas ja aidas, telkimine, saun, väliköök, ettetellimisel vibulaskmine, kanuumatkad,
hobusõidud); Ala-Mäni puhkemaja (võõrustab ettetellimisel peresid ja väiksemaid
sõpruskondi).

Majutust ja toitlustust pakub Parksepa hostel; Eesti Maanteemuuseumi kompleksis pakub
majutust Maanteemuuseumi Öömaja (muuseumikompleksi kuuluva "Postipoiste maja"
ärklikorrusel on 2 tuba 8-12 külalise majutamiseks) ning toitlustust maist septembrini
muuseumi lahtiolekuaegadel Varbuse Teemaja (oktoobrist aprillini avatud ettetellimisel);
Karilatsi

Kalamajand

pakub

ettetellimisel

kalastamist

ja

grillipiknikuid.

Kauplused vahetult Postitee ääres on avatud Ihamarus, kus asub ka avalik internetipunkt ning
Liival. Ridali lennuväli pakub ettetellimisel huvilende, kuid on eelkõige purilendurite päralt.
Tamme pagar pakub lisaks pagaritoodetele paintballi raja kasutamist ning ATV-de laenutust.
Ürituste ning seminaride tarvis pakuvad ruume ja teenindust Põlgaste mõisa moonamaja,
Varbuse

külastuskeskus/Varbuse

muusikamõis,

Varbuse

teemaja

ja

Põlva

Talurahvamuuseum.
Kohalikud ettevõtjad on loonud omakorda ühendusi: Hurmioru perering, MTÜ Varbuse
Mõisameeste Selts, reaalse tegevusega on alustamas MTÜ Postitee.
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1.4 Ühistransport
Seisuga 19.04.2010 on võimalik Postiteel kogu pikkuses sõita Tartust väljuva AS Harjumaa
Liinid liinibussiga nr. 63-A Tartu-Karilatsi-Võru kuuel päeval nädalas, väljumisega Tartust
kell 11.00, peatustega Postiteel Voorekülas, Kükal, Kukel, Karilatsis, Alamustil, Palojärvel,
Ihamarus, Kruusaaugul, Varbusel, Puskarus, Sikajalal, Mustajõel, Ridalis, Raistes, Lapil,
Väimela teel, ja Kirumpääl, lõpp-peatus on Võrus kell 12.30. Võrust Tartu suunas väljumine
samal liinil on kell 8.00, saabumisega Tartusse kell 9.30.
Tartust Vooreküla peatusesse Liiva ristis on võimalik sõita kõigil nädalapäevadel kell 6.45,
8.45, 12.30, 13.45, 20.35, 21.35, 22.00; lisaks v.a. pühapäeviti kell 11.00; lisaks vaid
äripäeviti kell 16.00, 18.10; lisaks reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 9.45; lisaks reedel ja
pühapäeval kell 14.45, 16.30 ning 01.09-31.05 on käigus liin kõigil nädalapäevadel
väljumisega kell 14.45 (OÜ Bussireisid 2010).
Postitee piirkonda jääb ka raudtee: Tartu-Orava rong väljub kõigil nädalapäevadel kell 18.14
ning lähimad peatused on Vastse-Kuustes, Valgemetsas ja Kiidjärvel. Oravalt Tartusse väljub
rong kõigil nädalapäevadel kell 6.35. (Edelaraudtee AS 2010). Rongiühendus on
perspektiivikas just jalgrattaturismi arendamise seisukohast, kuna väikese liikluskoormuse ja
vahelduva reljeefiga maaliline tee evib selleks suurepärast potentsiaali.
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2. Postitee arendamine turismiobjektiks
1999. aastal esitas Kõlleste vald EAS Põllumajanduspiirkondade Programmile esimese
projektitaotluse nimega „Postitee“, et aktiveerida piirkonna turismiasjalisi ja välja töötada
tegevuskavasid edaspidiseks. Projekti raames valmis 2002. aastal uurimustöö „Postitee
piirkonna turundusvõimalused“ (koostaja Kaire Mets), mille eesmärgiks oli analüüsida
piirkonna turismipotentsiaali ja teha ettepanekuid ühtse turunduse arendamiseks. Viidi läbi
piirkonna külastajate uuring, intervjueerides peamiste atraktsioonide omanikke või haldajaid.
Selle alusel hinnati tol hetkel piirkonna külastajate arvuks 50 000-55 000 inimest aastas ning
peamiseks külastusajaks suvekuud. Muuseumikülastajate ja ööbijate koguarvust moodustasid
eestimaalased ligikaudu 75%, välismaalased 25%. Väliskülastajaid oli 24 riigist. Peamisteks
sihtrühmadeks hinnati pered, sõpruskonnad, naised-lapsed, kooliõpilased jt. rühmareisijad.
Leiti, et Postitee kui toote edasiarendamisel tuleb suuremat tähelepanu pöörata toodete
kombinatsioonidele, mis piirkonna eripära seoksid aktiivse tegevusega. Anti soovitus
piirkonna omapära rõhutamiseks täiendavate viitadega ning äärmiselt oluliseks peeti arendada
koostööd piirkonna turismiettevõtjate, avaliku sektori ja elanike vahel (Mets 2002).
2003.

aastal

koostati

Artes

Terrae

OÜ

maastikuarhitektide

poolt

„Postitee

maastikuhoolduskava“, kuna 2001. aastal läbi viidud Põlvamaa väärtuslike maastike
määratlemise maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ alaprojekt „Väärtuslikud kultuurmaastikud“ eeldas määratletud
väärtuslikele aladele hoolduskavade koostamist (Merila jt. 2003). Koostajate poolt inventeeriti
alal asuvad ajaloolise ja kultuuriloolise väärtusega objektid ning maastikuelemendid. Hinnati
kultuurilis-ajaloolist, esteetilist, looduslikku ja identiteediväärtust ning rekreatiivset ja
turismipotentsiaali. Anti soovitused maastiku hooldamise ja kujundamise osas, olemasolevate
ja uusehitiste juures kasutatavate materjalide ning välisilme osas, soovitati võimalikke
rahastajaid vajalike tegevuste kulude katmiseks (Merila jt. 2003).
2005. aastal valmis Põlva Maavalitsuse arenguosakonna tellimusel Artes Terrae OÜ
maastikuarhitektide käe all „Postitee hooldusplaan ja jalgrattatee eelprojekt“, mis on
järjeks 2003. aastal koostatud maastikuhoolduskavale. Maastikuhooldusplaani sisuks on
konkreetselt käsitleda hooldustöid erinevalt maastikuhoolduskava üldistele juhenditele,
aluseks võetakse maastikuhoolduskavas loetletud tegevused. Hooldusplaaniga määrati
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maantee vahetus läheduses teostamist vajavad tegevused, nende viisid ja orienteeruvad mahud
ning maanteelt avanevad vaated ja nende hooldus. Pakuti välja ka planeeritava jalgrattatee
võimalik asukoht (Merila ja Nutt 2005).

2005. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Põlva maakonna asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ raames on määratletud Põlvamaa
väärtuslikud maastikud. Üks nendest aladest on Postitee, mis kuulub esimese tähtsusklassi
väärtuslike maastike hulka. Tulenevalt planeerimisseadustest on täpsustatud väärtuslike
maastike piire ning ehitus- ja maakasutustingimusi kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes
(Põlva

Maavalitsuse

arenguosakond

2005).

2009.

aastal

algatatud

Norra-EMP

regionaalarengu toetusprogrammist rahastatava projekti „Põlva maakonna nelja valla
miljööväärtuslike alade teemaplaneeringud“ raames on koostamisel Kanepi ja Kõlleste
valla miljööväärtuslike alade teemaplaneeringud, mille eesmärk on kirjeldada valitud alade
väärtused ja seada täpsemad tingimused nende hoidmiseks.

Süsteemsemalt hakati Postitee arenguga tegelema 2006.-2007. aastal, kui Kõlleste valla poolt
esitati EAS järgmine projekt "Postitee perspektiivse väljaarendamise kava ja
sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüsi koostamine". Projekti üldine eesmärk on
arvestades säästva turismi põhimõtteid kujundada ajalooline Tartu-Võru maantee ehk Postitee
atraktiivseks toimivaks turismimarsruudiks koos tee ääres paiknevate infrastruktuuriliste
objektidega, mis loob piirkonda eeldused uute töökohtade tekkeks erinevate teenusepakkujate
näol (Kõlleste vald 2010). 2006. aastal sai projekti raames valmis ulatuslik „Tartu–Võru
postitee ajaloolise teeruumi uuring“, mille koostasid Eesti Maanteemuuseumi teadurid.
Uuringu aluseks võeti dokumentaal-, kaardi-, ning fotomaterjalid vabariigi erinevatest
teabeasutustest ning kohalikelt elanikelt kogutud mälestused. Uuringu eesmärgiks seati
ülevaate andmine Postitee ajaloolise teeruumi arengust alates 13. sajandi lõpust kuni
tänapäevani (Rennit ja Rääsk 2006).
„Tartu–Võru postitee ajaloolise teeruumi uuring“ sai omakorda aluseks „Postitee
väikevormide ja kujunduselementide disaini- ja paigalduskava“ koostamisele, mis valmis
2007. aasta kevadel, koostajaks Laika, Belka ja Strelka OÜ disainibüroo. Loodud rakenduskava

eesmärgiks oli siduda ajalooline Postitee ja selle lähem ümbrus sarnaste ja ainult sellele
piirkonnale omaste kujunduselementidega ühtselt tajutavaks tervikuks ning määratleda
olemasolevate

Postitee

äärsete

väikevormide

(bussiootepaviljonid,

piimapukid,

tee
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piirdepostid, piketikivid, mälestusmärgid) korrastamise viisid ja vahendid (Jürgenson jt.
2007).
2007.

aastal

koostati

ka

OÜ

Hendrikson

&

Ko

poolt

„Postitee

piirkonna

kergliikluskorralduse analüüs“. Selle tulemusena kirjeldati kergliiklustee trassi kulgemine
Postitee kõige miljöötundlikumas piirkonnas, Karilatsi ja Puskaru vahelisel lõigul ning pakuti
välja üldised soovitused tee iseloomule ja kergliikluse korraldusele (Hendrikson & Ko 2007).
Samal aastal koostati SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt „Postitee rakenduskavade
sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüs“ (SA Põlvamaa Arenduskeskus 2007) ning võeti
projekti raames tehtud töö kokku dokumendis "Postitee piirkonna turismi tootearendus- ja
turundusstrateegia“, milles formuleeriti visioon aastani 2015 ja eesmärgid aastani 2010 ning
määratleti

neist

tulenevad

prioriteetsed

arenguvaldkonnad

(Kork

2007).

Postitee

arendusideede genereerimiseks viidi 2007. aasta alguses läbi ajurünnak, kus osalesid nii
kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kinnistuomanike, Kagu Teedevalitsuse, RMK kui Põlva
maavalitsuse esindajad (Kõlleste vald 2010).

Aastatel 2007-2008 korraldati märkimisväärset populaarsust pälvinud Postibussi reise, mis
kujutasid endast põhjaliku kultuuri- ja loodusharidusliku giidiprogrammiga ekskursioone
Postitee piirkonda, sõiduvahendiks unikaalne Ikarus Lux ning väljumised olid Tartust ja
Võrust. Reiside peamiseks eesmärgiks oli piirkonna tutvustamine ja populariseerimine.

Juunis

2008

sai

positiivse

rahastamisotsuse

projekt

“Postitee

viidasüsteemi

ja

puhkekohtade rajamine”. Projekti otseseks eesmärgiks oli tuginedes 2007. aastal valminud
uuringutele ja tööjoonistele edasi arendada Postitee tugiinfrastruktuuri, eksponeerides Postitee
aja- ja kultuurilooliselt ning looduslikult väärtuslikke puhke- ja turismiobjekte ning teenuseid. Projekti elluviimise raames paigaldati 2009. aasta kevadeks 130 viita ning
väikevormi vastavalt projekti käigus kõigi osapooltega kooskõlastatud disaini- ja
paigalduskavale. Rajati ja/või korrastati 7 puhke- ja teabeedastamiskohta Postitee
strateegiliselt olulisemates logistilistes sõlmpunktides (Liiva, Palojärve, Ihamaru, Tilleorg,
Puskaru, Ridali, Parksepa). Samuti anti projekti raames välja Postitee imagotrükis eesti,
inglise ja soome keeles, Postitee praktilise info trükis eesti ja inglise keeles ja Postitee
eestikeelne reisijuht (60 lk, tiraaž 2000 tk) ning loodi Postitee huviväärsusi tutvustav koduleht
koos sisuhaldussüsteemiga (Kork 2009).
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2009. aastal reorganiseeriti projekti tulemuste edasiseks haldamiseks ning koostöövõrgustiku
edasiarendamiseks MTÜ Postitee, mis on 2007. aastal loodud MTÜ Postibussi Sõprade Selts
õigusjärglane.
Käesoleva

aasta

sügisesse

on

planeeritud

projekt

„Postitee

turismiettevõtluse

koostöövõrgustiku väljaarendamine“, mille eesmärgiks on nii MTÜ Postitee kui ka
piirkonna vajaduste seisukohalt koos Postitee huvigruppidega nende vajaduste täpsem
kaardistamine ja Postitee tootearendus- ning turundustegevuste kava väljatöötamine. Projekti
realiseerumise tulemusena areneb ja tugevneb Postitee turismiasjaliste, sh era- ja avaliku
sektori vaheline koostöövõrgustik ning luuakse tegevusprogramm kolmeks aastaks.
2010. aastal on plaanis teostada ka projekt „Postiteega seotud ajalooliste isikute alase
uuringu teostamine ja publitseerimine”. 2006. aastal Eesti Maanteemuuseumi teadurite
poolt koostatud Postitee ajalooline uuring kaardistas Postitee olulisemad objektid ja tegi
algust ka Postitee pärimuse kogumisega. Et senitehtud tööga edasi minna, on vaja jätkata
Postitee kultuuriloo uurimist ning koguda materjali Postitee läheduses elanud, tegutsenud või
muul moel antud piirkonnaga seotud ja oma eluvaldkonnas silmapaistnud isikute (mõisnikud,
mõisateenijad,

kõrtsmikud,

taluperemehed,

postijaamaülemad,

postijaama

teenijad,

vallavanemad, kaupmehed, käsitöölised, arstid, kooliõpetajad, kirjanikud, kunstnikud,
muusikud jms) kohta ning seda süstematiseerida.

Maanteemuuseumil on tänavu juunis valmimas ulatuslik välialade kompleks Teeaeg, mis
tutvustab maanteede ajalugu. Välialad hõlmavad kokku 13 293 m2, millest ekspositsiooniala
on 9337 m² ja puhkeala 1900 m². Ekspositsiooniala on jaotatud ajalooliseks teeruumiks,
teetähiste ning masinate demonstratsiooni ja ekspositsiooni aladeks. Puhkeala osadeks on
piknikuplats, mänguväljak, liikluslinnak ning vigurvända rada. Välialad valmivad Euroopa
Regionaalarengu Fondi toetusel (Eesti Maanteemuuseum 2010).

Olulisematest piirkonda tehtavatest investeeringutest väärib esiletõstmist ka Ridali
Lennuklubi rajatav külastuskeskus. MTÜ Ridali Lennuklubi eesmärk on saada sportliku
purilennu kaardile Euroopas. Soov on kevadest sügiseni pakkuda korraliku teenustasemega
purilendamist kui turismimagnetit. 2009 oktoobris esitati Põlvamaa Partnerluskogu strateegia
meetme raames antava, Leader meetmest toetatava projekti taotlus projekti „Ridali
lennuvälja angaar ja külalistemaja“ elluviimiseks. Projekti sisuks on angaari ning
külastuskeskuse esimese etapi ehitamine. Perspektiivis on kavatsus välja ehitada interaktiivne
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purilennundusmuuseum, mis populariseeriks purilendu kui spordiala, annaks tööd kohalikele
elanikele ning tõstaks kogu piirkonna väärtust turismiobjektina (Viin 2009).
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3. Metoodika
Uurimistöö eesmärk on välja selgitada inimeste teadlikkus Postiteest kui turismiobjektist ning
nende kogemused ja ootused seoses Postiteega, et rakendada saadud teadmisi Postitee
arendamisel tuntud turismiobjektiks.
Uurimistöö meetodiks on ankeetküsitlus, mis on koostatud toetudes Kandela Õuna poolt
koostatud loengumaterjalile „Statistika ja andmetöötlus II loeng: Küsitlusankeedi koostamine"
(Õun 2009). Küsimustikust on kasutatud kaht versiooni, mis erinesid teineteisest küsimuste 4,
5, 6 ja 7 vormistamise poolest: uuendatud versioonis on küsimuste valikvastused antud kahes
tulbas, mis võimaldab selgemalt väljendada ja mõista eraldi juba kogetut ja kavatsust
kogeda/tarbida loetelus pakutud võimalusi (lisa 1 ja lisa 2).
Küsimustik koosneb üheteistkümnest küsimusest, millest üheksa on valikvastustega ning kaks
avatud küsimust. Valikvastustega küsimustele vastates on lubatud ära tähistada rohkem kui
üks võimalik vastusevariant. Valikvastustega küsimuste 4 ja 7 vastamisel on antud võimalus
vastajal loetelu täiendada. Kaheksa küsimust üheteistkümnest puudutavad otseselt objekti,
kolm vastaja tausta (sugu, vanuserühm, elukoht regiooni täpsusega).

Valikvastustega küsimuste vastused loendasin ning kandsin Exeli arvutustabelisse, mille abil
joonistasin diagrammid erinevate küsimuste vastusevariantide sageduse kohta.

Valimiks olid messi Suvi 2010 külastajad 19., 20. ja 21. märtsil 2010, Eesti Maaülikooli
loodusturismi tudengid, Ilmatsalu põhikooliga seotud isikud Ilmatsalu alevikus, Türi
keskkooliga seotud isikud Türi linnas, Liiklusregistri Tartu büroo külastajad, AS Eskaro Tartu
esinduse kollektiiv ja Eesti Maanteemuuseumi külastajad. Messil Suvi 2010, Liiklusregistri
büroos ja loodusturismi tudengite hulgas küsitlesin perioodil 19.03.2010-19.04.2010 iga
küsitletut isiklikult, Ilmatsalu põhikoolis, Türi keskkoolis, AS Eskaros ja Eesti
Maanteemuuseumis olid küsimustikud kättesaadavad vastajatele vahemikus 20.03.2010–
24.04.2010.
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4. Küsitluse tulemused
Küsitlemisperioodil täideti 102 ankeeti, millest 60 olid ankeedi esimese versiooni
lahendusega (Lisa 1) ja 42 teise versiooni lahendusega (Lisa 2). Järgnevalt on iga küsimuse
numbrilised tulemused ära toodud eraldi alapeatükkidena.

4.1 Vastanute isiklik kogemus seoses ajaloolise Postiteega
Esimene küsimus on suletud küsimus seitsme valikvastusega ning selgitab välja, kas vastaja
on teadlik Lõuna-Eestis asuvast Ajaloolisest Postiteest, kas ta on piirkonda külastanud ja kui
on külastanud, siis kas turistina või mitte, korduvalt või ühel korral.

102 vastanust olid piirkonda külastanud 50.
34 juhul (33%) ei olnud vastaja Postiteest midagi kuulnud. Mitte-turismi eesmärgil teed
läbinuks tunnistas end 30 vastajat (29%). Postiteest olid kuulnud ning kavatsesid külastada
vastajad 16 juhul (16%). Mõned korrad tähistati vastuseks 23 juhul (23%) (Joonis 1).
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Joonis 1. Vastanute isiklik kogemus seoses ajaloolise Postiteega.

4.2 Info Postitee kui turismiobjekti kohta
Teine küsimus on suletud küsimus seitsme valikvastusega ning on jäetud võimalus vastajal
loetelu täiendada. Küsimuse vastustest tulenev selgitab, millisest kanalist on vastajani
jõudnud info Postitee kui turismiobjekti kohta.
Loetelu täiendati enim, 15 juhul (15%) vastates, et ei ole saadud mingisugust infot Postitee
kui turismiobjekti kohta. 7 juhul (7%) toodi välja erinevas sõnastuses, et on saadud infot
kohapeal: infoviitadelt, muuseumidest, piirkonnast läbisõidul, firma väljasõidul. Loetelu
täiendati veel järgnevate märksõnadega: küsitlusankeedi kaudu, raamatutest, seoses
mõisatega, reisibüroost, ei mäletata kust või kellelt. Valikvastuste loetelust olid vastajad 26
juhul (25%) Postiteest kui turismiobjektist kuulnud tuttava või sõbra soovituse läbi; 19 juhul
(19%) internetist,11 juhul (11%) paberil ajakirjandusest (Joonis 2).
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Joonis 2. Kanalid, mille kaudu on info Postitee kohta inimesteni jõudnud.

4.3 Postiteega seonduvad märksõnad
Kolmas küsimus on lahtine, vastajal oli võimalus kirja panna Postiteega seonduvad
märksõnad. Pakutud märksõnad jagasin kuude rühma:

•

Konkreetselt postivedamine ja sellega seonduv – vastajad peamiselt inimesed, kes ei
olnud ajaloolisest Postiteest kui turismiobjektist teadlikud või olid küll kuulnud, kuid
mitte külastanud. 5 juhul oli kirjutatud sõna post, lahti seletamata, kas post kui sideliik
või post kui maanteetähis. 1 juhul oli kirja pandud ka verstapostid; 3 juhul postivedu;
kirjade liikumine; 2 juhul postipoiss; 6 juhul postiga seotud sõiduvahendid: postivanker
(3)*, postitõld, hobuvankrid, kaarikud-vankrid; 4 juhul pandi kirja hobused või
hobustega liikumine erinevas sõnastuses; postimees hobusel. Sellesse rühma kuuluvaks
arvasin ka Postiteega seotud arhitektuuri nimetamised: 4 juhul kõrts või kõrtsid; punane
teemaja; Varbuse postijaam; postijaamade võrgustiku loomine; hooned, postiga seotud
hoonete arhitektuur;

postijaam; hobujaamad; 3 juhul postimajad; 2 juhul märgiti
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postitee. Märksõnadena pandi veel kirja postiljoni töö; vormiriided. 2 juhul mainiti laulu
„Postipoiss“.
•

Postiteed kui maanteed ning selle reljeefi iseloomustav – 7 juhul pandi kirja tee
käänulisus: käänuline tee Varbuseni; kitsad käänulised teed; käänuline autojuhi
seisukohast; käänuline tee tõusude ja langustega (4). 5 juhul tee kurvilisus: looklevad
kurvid; mägine ja kurviline (2); kurviline tee; kurvid, kitsas tee, mäed; hüppeline tee. 4
juhul märgiti vana Tartu-Võru maantee, lisaks sellele veel tee mis viib Võrru; vana tee;
pikk maantee; vanad põhimaanteed; teedevõrgustik ning sellesse kategooriasse paigutan
ka märksõna liiklusvahendid, mida mainiti ühe vastaja poolt ning ühistransport ja
bussiliiklus, kumbagi mainiti ühe vastaja poolt ühel korral.

•

Emotsioonid – kuna vastanute seas oli uuritavas piirkonnas elanud või seal praegu
elavaid isikuid (selgus vestluses vastajatega), käisid läbi märksõnad nagu kodukant;
koolis sai käidud; lapsepõlv. Selles kategoorias on peamiselt Postiteed külastanud
isikute poolt antud märksõnad: aeg on seisma jäänud; ajaloohõng; omapärane;
nooruslik; ohtlik; tore; kummaline; maaliline; ebamugav; iiveldama ajav; põnev
sõitmiseks; meeldiv koht; väga meeldiv elamus; väga ilus koht.

•

Loodust iseloomustav – märgiti ära nii lihtsalt loodus kui ka täpsemalt Eesti loodus;
kaunis Lõuna-Eesti loodus; ilus/kena loodus (4); ilusad metsad; ilus maastik; puude
alleed (2).

•

Aktiivsed tegevused – matkamine; orienteerumine; jalgrattamatk; metsaandide
leidmine Postitee ääres metsas.

•

Konkreetsed nähtused või objektid ja faktid – vastustest selgus, et kõige enam
teatakse

Postiteega

seoses

piirkonda

jäävaid

muuseume:

10

korral

mainiti

Maanteemuuseumi; 2 juhul muuseum/muuseumid; vabaõhumuuseum Karilatsis,
Kiidjärve talurahvamuuseum; huvitav väljapanek (ekspositsioon), täpsustamata, mille
kohta viimane märksõna käib. Tilleorgu mainiti 5 juhul: Tilleorg (3); Tilleorg – hästi
palju sinililli; Tilleoru matkarada. Veel oli märgitud Palojärv; Lõuna-Eesti; Põdrakivi;
Võru linn; Peeter I; Katariina sõitis ja käis Uhti kõrtsis (eeldatavasti on silmas peetud
Venemaa tsaarinnat Katariina II); liiklusmärk soovitav kiirus 50 km/h; Sojuzralli NSVL
ajal. 3 vastajale seostus Postitee sõnaga ajalugu, 1 juhul märgiti turism Eestis; reklaam;
info; miljööväärtus, säilinud ajalooline asustus Postitee piirkonnas.

*Sulgudes number sõna järel alapeatükkides 4.3 ja 4.8 tähistab saadud sarnaste vastuste hulka.
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4.4 Puhkusereisi seltskond
Neljas küsimus on suletud küsimus viie valikvastusega ning ühe vaba vastsuse võimalusega.
Küsimuse eesmärk on välja selgitada, kellega koos vastajad on Postitee piirkonnas
puhkusereisil käinud või kellega koos nad läheksid puhkusereisile uurimistöö objekti
piirkonda. Seega oli võimalik vastata Postitee piirkonnas juba käinud isiku pilgu läbi ja/või
piirkonda reisida kavatseva isiku pilgu läbi. Küsimustiku esimeses versioonis on
vastusevariandid antud ühes tulbas iga küsimuse all ning küsimuses oli võimalus ära märkida
ette antud valikuvõimalused kellega koos (millises seltskonnas) vastaja a) on käinud
puhkusereisil Postitee piirkonnas või b) läheks puhkusereisile Postitee piirkonda. Vastajale
sobiv valik oli palutud alla joonida. Kuna küsitluse läbi viimise käigus selgus, et vastajad ei
mõista üheselt antud valikute tähendust, täiendasin küsimustikku esimese kolme
küsitlemispäeva järel, andes vastusevariandid tabelina, kus tulbas „a“ sai tähistada kellega
koos on piirkonnas reisitud ning tulbas „b“ kellega koos vastaja läheks tulevikus
puhkusereisile Postitee piirkonda. Küsimustiku esimest versiooni levitasin suures osas
isiklikult ja vestlesin iga vastajaga lühidalt, seetõttu lähtun selle küsimuse vastuste
analüüsimisel iga konkreetse küsimustikulehe esimese küsimuse vastusest: kui vastusest
selgub, et vastaja on piirkonnas viibinud (vastatud on variandid d, e, f, g) tõlgendan vastust
vastavalt tulbale „a“ uuendatud versioonis ning piirkonnas mitte viibinud vastanute vastust
(vastatud on variandid a, b, c) vastavalt tulbale „b“ uuendatud versioonis. Kui vanema
versiooni küsimuses olid vastajal tähistatud nii võimalus „a“ kui võimalus „b“, tõlgendasin
vastust kui olen käinud ja läheksin.

Valitud oli kõiki vastusevariante. Piirkonnas käinud isikud vastasid 18 korral (33%) pere ja
lastega, 17 korral (31%) sõprade/tuttavatega, 12 korral (22%) üksinda või kaaslasega. Kahel
juhul oli täidetud avatud vastus: vastajad olid märkinud, et on käinud puhkusereisil Postitee
piirkonnas koos õpilastega.
Vastanud, kes valisid vanemas versioonis vastusevariandid a, b või c või siis küsimuses
joonisid alla valikuvõimalused nii „a“ kui „b“ ning uuemas versioonis tulbale „b“ vastanud
valisid ühtekokku 43 juhul (43%) vastusevariandi pere ja lastega, 38 juhul (38%)
sõprade/tuttavatega, 18 juhul (18%) üksinda või kaaslasega. Avatud vastuse lahtrisse oli
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märgitud soov minna õpilastega ja klassiekskursioon ning ühel juhul ka mootorrattaga
(Joonis 3).
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Joonis 3. Seltskond, kellega on käidud või soovitakse minna puhkusereisile Postitee
piirkonda.

4.5 Ööbimised Postitee piirkonnas
Küsimustiku viies küsimus puudutab majutusteenuse pakkumise kasutamist piirkonnas.
Tegemist on kinnise küsimusega ja valida oli võimalik kuue erineva vastusevariandi vahel.
Analoogselt küsimusega 4 oli ka selles küsimuses antud võimalus valida variandid a) kas
olete Postitee piirkonnas ööbinud ning b) kas kavatsete Postitee piirkonnas ööbida. Vastuseid
on tõlgendatud küsimustiku esimese versiooni puhul analoogselt alapeatükis 3.5 kirjeldatuga.

Vastajad tähistasid kõiki pakutud vastusevariante. Selgus, et 50-st Postitee piirkonda
külastanud isikust oli kohapeal ööbinud 17, mõnel juhul olid ööbinud kasutanud erinevat laadi
ööbimisvõimaluse pakkujaid, mistõttu vastati erinevaid vastusevariante kokku 17 isiku poolt
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21. 33 juhul (66%) ei olnud Postitee piirkonda külastanud isikud siin ööbinud, 10 juhul (20%)
oldi ööbinud sõprade või sugulaste juures, 6 juhul (12%) 1 öö majutusettevõttes.
Kavatsust piirkonnas ööbida avaldati 58 (58%) juhul. Kõige rohkem, 20 juhul (20%) kavatseti
telkida tähistatud telkimisalal, 16 juhul (16%) vastati, et ei kavatseta piirkonnas ööbida, 13
juhul (13%) avaldati kavatsust ööbida 1 öö majutusettevõttes reisi kohta. Ükski vastaja ei
avaldanud kavatsust rohkem kui 1 öö reisi kohta majutusettevõttes ööbida (Joonis 4).
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Joonis 4. Ööbimised ning soov ööbida Postitee piirkonnas.

4.6 Külastatavuse sesoonsus
Kuues küsimus puudutab turistide eelistusi Postitee külastamisel aastaaegade osas. Tegemist
on viie valikvastusega kinnise küsimusega. Sarnaselt küsimusega 4 oli ka selles küsimuses
antud võimalus valida variandid a) millisel aastaajal olete reisinud Postiteel? b) millisel
aastaajal reisiksite Postiteel? Vastuseid on tõlgendatud küsimustiku esimese versiooni puhul
analoogselt alapeatükis 3.5 kirjeldatuga.
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41 (82%) juhul oli valitud vastusevariant, millest järeldub, et ollakse piirkonnas reisinud
suvel. 22 juhul (44%) on reisitud sügisel, 13 juhul (26%) kevadel ning 10 juhul (20%) talvel
Kavatsust reisida postitee piirkonnas suvel avaldati 52 korral (51%), 13 juhul (13%) ei peetud
aastaaega oluliseks, 8 juhul (8%) kavatseti reisida kevadel, 7 juhul (7%) sügisel ja 4 juhul
(4%) talvel (Joonis 5). Üks vastaja oli jätnud kommentaari, et soovib Postitee piirkonnas
sügisel reisida kaunite sügisvärvide tõttu.
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Joonis 5. Postitee piirkonnas viibimised ja soov viibida Postitee piirkonnas aastaaegade
lõikes.
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4.7 Teenuste tarbimine
Küsimustiku seitsmenda küsimuse eesmärk on uurida, milliseid teenuseid on küsitletud
tarbinud Postitee piirkonnas ning milliseid teenuseid soovitakse tarbida tulevikus. Tegemist
on suletud küsimusega, millele vastates oli võimalik valida 14 vastusevariandi vahel ning
antud oli võimalus loetelu täiendada. Analoogselt küsimusega 4 oli ka selles küsimuses antud
võimalus valida variandid a) milliseid teenuseid olete tarbinud Postitee piirkonnas b)
milliseid teenuseid tarbiksite Postitee piirkonnas? Vastuseid on tõlgendatud küsimustiku
esimese versiooni puhul analoogselt alapeatükis 3.5 kirjeldatuga.

Valikvastuste pingerida kujunes samaks nii juba tarbitud teenuste kui tulevikus tarbida
kavatsetavate osas. Muuseumikülastus oli kõige enam tehtud valik nii piirkonnas viibinute kui
ka külastust planeerivate vastanute seas. 31 juhul märgiti, et ollakse külastanud muuseumi ja
38 juhul, et kavatsetakse külastada muuseumi. Toitlustamisteenust oli kasutanud 20 vastajat,
seda soovis tulevikus kasutada 38 vastajat. Üritusi või suvelavastusi oli külastanud 16
vastajat, kavatsus külastada tulevikus oli 31 vastajal. Ka neljandal kohal on mõlemal juhul
sama teenus: organiseeritud matkal, loodusretkel on käinud 12 vastanut, 31 vastanut
kavatsevad seda tulevikus. Loetelu täiendati järgmiste vastustega: on matkatud ise jalgsi ja
jalgrattaga; orienteerutud; külastatud looduslikke vaatamisväärsusi; külastatud sugulasi; ei
ole midagi tarbitud.
Protsentides vastanute koguhulgast on tulemus toodud joonisel 6 , kus on ära toodud ka nende
küsimuste vastuste osa, mida selles alapeatükis lahti ei kirjutatud.
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Joonis 6. Postitee piirkonnas tarbitud teenused ning soov tarbida piirkonnas teenuseid.

4.8 Millest on puudust tuntud
Küsimustiku kaheksas küsimus on avatud küsimus, kuhu on palutud kirja panna, millest
Postiteel reisides on puudust tuntud. Vastata said seega piirkonnas juba reisinud küsitletud.

Enim anti siin toitlustusega seotud märksõnu: toitlustuskohad (2), Liiva baar; mõnusad
toitlustuskohad; head söögikohad; ka külapood ja et teenusepakkujad oleksid suvel kauem
avatud (toitlustus). Veel märgiti ära infotahvlid (2), vajalik info Postitee kohta; kehv
bussiühendus; välitualetid; ilus ilm; suure põhjalikkusega koostatud ekspositsioonid. Lisaks
oli siin kirja pandud: 80-tel ei olnud midagi atraktiivset, miski ei kutsunud peatuma; kõik
olemas.
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4.9 Küsitletute taustainfo
Küsitletuist 54% märkisid elukohaks Lõuna-Eesti, 20% Põhja-Eesti, 4% Kirde-Eesti, 3%
Lääne-Eesti, 20% Kesk-Eesti ning üks küsitletu täiendas valikvastuste rida variandiga IdaEestist. Valikus oli ka vastus välismaal, mida ei valitud kordagi (Joonis 7).

Põhja-Eesti
19%

Kirde-Eesti
4%
Lääne-Eesti
3%

Kesk-Eesti
20%

Lõuna-Eesti
54%

Joonis 7. Küsitletute elukoht.

Soo järgi oli 65% vastajaist naised ja 35% vastajaist mehed.
Vanusegruppidest oli vastajaid enim, 40% 41-60 -aastaseid, järgnes 37% 26-40-aastaseid,
17% kuni 25-aastaseid ning 6% vastanuist kuulusid vanusegruppi 61 aastat ja vanemad
(Joonis 8).

29

kuni 25
17%

61-…
6%

26-40
37%

41-60
40%

Joonis 8. Küsitletute vanus.

4.10 Küsitluse tulemused arvestades vastajate elukohta
Küsitluse tulemustest selgus, et 102 ankeedi täitnud isikust olid Postitee piirkonda külastanud
erineva eesmärgiga 50 (49%).

55 küsitluses osalenud isikut märkis elukohaks Lõuna-Eesti, neist 36 ehk 65% olid käinud
Postitee piirkonnas:13 juhul märgiti, et on külastanud mõned korrad, 6 juhul oldi läbinud
mitte-turismi eesmärgil, 7 juhul oli märgitud, et olen läbinud mitte-turismi eesmärgil ja olen
külastanud mõned korrad, 4 juhul oli ära tähistatud nii vastus olen läbinud mitte-turismi
eesmärgil kui vastus olen külastanud 1 korra, 3 juhul oldi külastanud sageli ning 1 korral oldi
märgitud igat järgnevatest vastusevariantidest: olen külastanud 1 korra; olen läbinud mitteturismi eesmärgil ja olen külastanud sageli ning olen külastanud sageli ja olen kuulnud,
kavatsen külastada. 19 lõuna-eestlast ehk 35 % ei olnud piirkonda külastanud, jagunedes
omakorda 22%, kes ei olnud midagi Postiteest kuulnud ning 13%, kes olid kuulnud ja
kavatsesid külastada.
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Kesk-Eesti märgiti elukohaks 21 juhul, 11 vastanut ehk 52% küsitluses osalenud keskeestlastest olid külastanud uuritavat piirkonda: 4 juhul oldi külastanud mitte-turismi
eesmärgil, 2 juhul mõned korrad, 2 juhul ühe korra, 1 juhul sageli ning 2 juhul oli ära
tähistatud kaks vastusevarianti: olen läbinud mitte-turismi eesmärgil ning lisaks ühel juhul
olen külastanud sageli ning ühel juhul olen külastanud mõnel korral. 10 vastanut ehk 48%
küsitluses osalenud kesk-eestlastest ei olnud piirkonda külastanud, jagunedes omakorda 28%,
kes ei olnud Postiteest midagi kuulnud, 14%, kes olid kuulnud ja kavatsesid külastada ning
5%, kes teadsid küll Postiteed kui turismiobjekti, kuid ei kavatsenud seda külastada.
Põhja-Eesti tähistas elukohana 19 vastanut. 3 neist, ehk 16% olid käinud Postitee piirkonnas.
Kõik piirkonda külastanud põhja-eestlased olid viibinud seal mitte-turismi eesmärgil.
Piirkonda mitte külastanud põhja-eestlastest 58% ei olnud sellest midagi kuulnud, 21% olid
kuulnud ja kavatsesid külastada, 5% olid küll kuulnud, kuid külastada ei kavatsenud.
Kolm küsitluses osalenud Lääne-Eestist pärit isikut olid kõik käinud Postitee piirkonnas: 2
juhul märgiti, et on käinud mitte-turismi eesmärgil ning ühel juhul oldi piirkonda sageli
külastanud.
Neljast Kirde-Eestist pärit isikust ei olnud piirkonnas käinud keegi: 3 neist ei olnud midagi
ka kuulnud Postiteest, 1 oli kuulnud ning kavatses külastada.
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5. Arutelu
Küsitluse tulemustest võib järeldada, et ajalooline Postitee ehk vana Tartu-Võru maantee on
hetkel pigem lähipiirkondades teatud ja tuntud turismiobjektina ning vaba aja veetmise
kohana. Tõsisemaid järeldusi saab teha küll kahjuks vaid kolme piirkonna – Lõuna-, Kesk- ja
Põhja-Eesti kohta, kuna valimisse ei õnnestunud liita piisaval hulgal lääne- ja kirde-eestlasi.

Info Postitee kui turismiobjekti kohta on vastanuteni jõudnud peamiselt suhtlusringkonna
kaudu ning internetist. Internetis on Postitee kohta võimalik lugeda paberil ajakirjanduses
ilmunud artikleid või nende refereeringuid ja saada viited piirkonnale, sealsetele
atraktsioonidele ning teenusepakkujatele. Postitee kohta on infot turismiportaalides
turismiweb.ee, visitestonia.com. Põhjaliku ülevaate pakub Postitee koduleht, kus on
huvilistele kättesaadavad ka piirkonnaga seotud arengudokumendid.

Postitee piirkonnas ollakse viibinud peamiselt pere ja lastega ning sõprade ja tuttavatega.
Korduvalt või esmakordselt piirkonda külastada kavatsevate vastanute eelistused on selles
osas samad. Kuigi piirkonda korraldatakse ka organiseeritud rühmareise turismifirmade poolt
(Loodusreisid OÜ; MTÜ Postibussi Sõprade Selts varasematel aastatel), on vastanute
kogemus selles osas napp – enamasti ollakse käidud siiski lähedastega ja väiksemas
seltskonnas. Valmidus minna turismigrupiga oli väiksemgi kui tegelik kogemus. Kuna
vastanute seas oli mitmeid pedagooge, peeti piirkonda võimalikuks klassiekskursiooni
sihtkohaks. Küsimustikest ei selgu küll vastanute elukutse või tegevusala, kuid pedagoogide
osalust vastajate hulgas võib järeldada fakti põhjal, et küsimustikke levitati ka kahes koolis
Eesti erinevais piirkondades ning kahel puhul oli vastatud neljandale küsimusele, et
piirkonnas ollakse käidud õpilastega ning ühe korral oli vastatud, et soovitakse minna
õpilastega. Lisaks kirjalikule infole on töö autor vestelnud isiklikult küsimustikele
vastanutega ja saanud vastavasisulist infot suuliselt.
Küsitluse tulemus piirkonna potentsiaalsete külastajate osas enamjaolt kinnitab 2002 aastal
Kaire Metsa poolt Kõlleste vallavalitsuse tellimusel koostatud uurimistöö „Postitee piirkonna
turundusvõimalused“ tulemust: siis hinnati piirkonna peamiste atraktsioonide omanike või
haldajate intervjueerimise läbi saadud andmete alusel peamisteks sihtrühmadeks pered ning
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naised ja lapsed, kes on lähiümbruse linnadest ja asulatest tulnud ühepäevasele puhkusele
ujuma, päevitama, matkama, marjule või looduse keskel viibima; kooliõpilased ja teised
rühmareisijad üle Eesti, kes külastavad Karilatsi muuseumi (nüüd tõenäoliselt ka
Maanteemuuseumi, mis 2002 aastal ei olnud veel külastajatele avatud) ja teisi piirkonna
vaatamisväärsusi; erinevad sihtrühmad temaatilistele ettevõtmistele (sportlased, orienteerujad,
jahimehed,

põllumehed,

pensionärid)

kokkutulekutele

ja

meelelahutusüritustele;

sõpruskonnad ja pered nädalalõppu veetma, telkima, matkama; puuetega inimesed seminarile
ja suvelaagrisse Karaski Keskuses (Mets 2002).

Saar Poll OÜ poolt EAS tellimusel möödunud aasta septembris läbi viidud 2009 aasta suviste
sisereiside uuring toob välja, et ööbimisega reisidest kahel kolmandikul juhtudest ööbiti
sõprade ja sugulaste juures või nende suvilas. Tasulises majutuskohas veedeti kõikidest reisil
oldud öödest 17%, telgis 12% ja oma suvilas või maakodus 8% (Saar Poll OÜ 2009). Seda
trendi toetab ka Postitee piirkonda külastanud isikute põhjal saadud tulemus. Samas on 20%
vastanutest valmis Postitee piirkonnas ööbima telgiga tasuta telkimisalal, sõprade ja sugulaste
juures ööbiks kõigest 5% vastanutest. 16% vastanuist märkis vastuse, et ei kavatse piirkonnas
ööbida. Siit võib järeldada, et piirkonda väärtustatakse kui loodusturismi objekti, kuhu
soovitakse suvisel ajal minna puhast loodust ja kaunist maastikku nautima pikemaks
perioodiks kui ühepäevane läbisõit.

Postiteega seostatakse enamasti käänulist ja kurvilist teed ning maalilist loodusmaastikku,
teatakse sealseid muuseume ja Tilleorgu. Kes kohal ei ole käinud, kaldub romantiseerima:
postivankrid maanteel, postipoisid ja kõrtsid ning kõrtsimelu.

Postiteel reisimist seostatakse aastaaegade lõikes enamasti suvega. 2002. aastal Kaire Metsa
poolt läbi viidud uuringus leiti samuti, et peamine külastushooaeg on suvi (Mets 2002). Ühel
juhul märgiti küsitluslehel sesoonsust puudutava küsimuse (suletud küsimus) juures
kommentaarina ära, et Postiteel soovitakse reisida sügisel kaunite sügisvärvide tõttu.
Sügisega võib seostada ka kolmanda küsimuse vastust, kus Postitee seondus metsaandide
kogumisega. Aastaaegadest sõltuvuse vähendamiseks võiks piirkonna tutvustamisel rõhuda
eelpool

mainitud

sügisesele

aspektile

ning

tutvustada

potentsiaalsetele

turistidele

sügisvärvides Postiteed. Sarnase kuvandi saaks samuti luua varakevadest: hiirekõrvades
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kasealleed ning sinililled ja muu tärkav taimestik, linnulaulu kuulamise ja linnuvaatluse
võimalused ning muud kevadised loodusvaatluse võimalused.

Postiteega seonduvatest märksõnadest kolmanda küsimuse vastustes võis välja lugeda
vastanute kogemusi erinevate aktiivsete tegevuste harrastamisest piirkonnas, kuid ükski neist
märksõnadest ei seondunud talve või talviste tegevustega. Piirkonna kaks muuseumi pakuvad
jõuluprogramme, kuid neid ei maininud küsimustikele vastajad. Ainus talvega seonduv tuli
küsimustikes välja seitsmenda küsimuse vastustest, kus valikvastustena oli antud võimalus
valida, kas vastaja on tarbinud või tarbiks piirkonnas hobuvankri või saanisõitu; ATV või
mootorsaani sõitu. 4% vastanuist oli kasutanud võimalust sõita ATV või mootorsaaniga, 6%
hobuvankri või saaniga. 21% vastanuist tarbiks kas hobuvankri või saanisõitu ning 15%
vastanuist ATV või mootorsaani sõitu. Ära märgitud ei olnud suusatamise ega kelgutamise
võimalusi, kuigi neid piirkonnas pakutakse RMK poolt.

Küsimustiku kaheksanda küsimuse vastusena oli palutud kirja panna märksõnu selle kohta,
millest piirkonnas reisides on puudust tuntud. Märksõnu oli antud napilt ja need peegeldasid
pigem seda, et piirkonnas käinutel puudub värskem info või ei ole käidud viimastel aastatel.
Ära oli märgitud näiteks välitualettide puudus – tähtsamates peatuspaikades on need siiski
olemas ja töö autori hinnangul hästi tähistatud või lihtsalt märgatavad
Kahel juhul märgiti, et puudust on tuntud infotahvlitest ja vajalikust infost. Piirkonnas on
välja arendatud omapärane viitade süsteem, andes infot erinevate objektide kohta ning
suuremates peatuspaikades on üldist infot infotahvlitel (Jürgenson, jt. 2007; Kork 2009).
Toitlustamise võimaluste nappus oli ära märgitud rohkem kui ühel korral. 2002. aastal leidsid
ka Kaire Metsa poolt küsitletud, et turistide paremaks teenindamiseks, reisi pikendamiseks
ning turismitulude suurendamiseks oleks vaja pakkuda esmajoones toitlustusvõimalusi (Mets
2002). Kuigi samas leiti, et suure hooajalisuse ja vähese omakapitali tõttu on ettevõtjate
majandustegevus ses osas pärsitud, tegutseb nüüdseks Eesti Maanteemuuseumi kompleksis
endise postijaama tallihoones Varbuse Teemaja, olles piirkonna eripära arvestades avatud
maist septembrini muuseumi lahtiolekuaegadel ning oktoobrist aprillini ettetellimisel.
Postitee juurde kuuluvate kõrtside baasil tasuks välja arendada kõrtsikultuuri tutvustav
muuseum ja toitlustuskoht, mis võiks kujuneda turismimagnetiks unikaalse muuseumina,
lisaks oleks see toitlustusasutus, millest piirkonnas reisinud inimesed puudust on tundnud.
Postitee piirkonda kõrtsimuuseumi loomise idee on esitatud Tartu-Võru postitee ajaloolise
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teeruumi uuringu koostajate poolt: välja on pakkunud mõte Mustajõe kõrtsi kui piirkonnas
säilinud kõrtsidest ühe esinduslikuma välja ehitamist kõrtsikultuuri tutvustavaks muuseumiks
(Rennit ja Rääsk 2006).

Küsitluse tulemuste analüüsist selgub, et objekti lähipiirkondade inimeste (lõuna-eestlaste)
teadlikkus sellest on üsna hea. Teatakse nimetada ning ollakse külastanud peamisi
tõmbenumbreid: muuseume, tähtsamaid loodusobjekte nagu Tilleorg, Palojärv, Voorepalu
mõhnastik; hinnatakse maastiku omapära – vana kurvilist teed ja piirkonnale omast
asustuspilti.
Kuvand Postiteed külastanust ja potentsiaalsest külastajast 2010. aasta kevadel on üldjoontes
sama, mis selgus ka 2002. aastal koostatud uuringu tarvis turismiasjalisi intervjueerides (Mets
2002).

Võrreldes OÜ Saar Poll poolt EAS tellimusel läbi viidud Eesti elanike suviste sisereiside
uuringu (Saar Poll OÜ 2009) tulemusi käesolevas töös läbi viidud küsitluse tulemustega, võib
järeldada, et potentsiaalseid külastajaid on enim oodata Põhja- ja Lääne-Eesti suunast.
Sealsete elanike suvised sisereisid viivad sageli Võrumaale ning kuigi suur osa Eestis suvisel
puhkusereisil

käinutest

oli

seda

teinud

külastamaks

sugulasi

või

tuttavaid,

oli

kõrvaleesmärgina ära märgitud nii looduslike vaatamisväärsuste kui kultuuriürituste jm.
turismiatraktsioonide külastamine ja aktiivsed tegevused reisi ajal. Seega võiks Postitee
piirkonna külastamine kuuluda Võrumaad erineva peamise põhjusena külastavate reisijate
reisiplaani, kui sellest teataks rohkem. Kirde-eestlaste huvi Lõuna- ja Kagu-Eestis reisimise ja
puhkamise vastu on üldiselt väike (Saar Poll 2009).

Ümbruskonna suuremate asulate puhkepiirkonnana võiks olla Postitee jaoks loodud erinevaid
puhkusepakette – sealhulgas nt. ühistransporti kasutades kohale jõudmisega nädalavahetuse
(jalgratta)matkapakett kas siis telkides või majutusega majutusasutuses. Kuna küsitluse
tulemustest järeldus, et telkimise vastu piirkonnas tuntakse suurt huvi, võiks piirkonna
vastavaid võimalusi aktiivselt tutvustada.

Järeldustest tulenevalt näeb töö autor järgnevaid võimalusi Postitee arendamiseks tuntud
turismiobjektiks:
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•

Pakkuda lähemate suuremate asulate (Tartu, Võru, Põlva) elanikele piirkonnas
(nädalalõpu) matkamise pakette: rong + jalgratas + telkimine, nt. seotuna
asjade/objektide otsimise või punktide kogumise mänguks.

•

Propageerida ühistranspordi abil piirkonna külastamise võimalusi.

•

Pakkuda nostalgiahõngulisi atraktsioone: NSVL-aegsete sõidukite rent Postiteel
liikumiseks, hobusõidukitega ekskursioonid, Ikarus-Lux jt. restaureeritud vanade
bussidega ekskursioonid.

•

Luua kõrtsikultuuri tutvustav muuseum.

•

Tutvustada piirkonna võimalusi potentsiaalsetele Lõuna-Eestisse reisijatele teistest
Eesti

piirkondadest,

tehes

koostööd

teiste

Lõuna-Eesti

turismimagnetite

turismiteenuste pakkujatega (Otepää, Setomaa, Taevaskoda, Pokumaa, Metsamoori
Perepark, Haanja looduspark, Karula rahvuspark jt.)
•

Arendada turismiteenuseid ja -pakette madalhooajaks (jõuluüritused, aktiivsed
tegevused lumisel ajal, sügisvärvide-aja ära kasutamine nt. foto- või maalilaagrite
korraldamise ajana).
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Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö käsitles ajaloolise Postiteena tuntud vana Tartu-Võru maantee osa,
mis paikneb peamiselt Põlva maakonnas. Anti ülevaade uurimisobjekti kui turismiobjekti
looduslikust keskkonnast (sh. alale jäävatest kaitsealadest ning maastiku kujunemisest),
pärandkultuuriobjektidest, teenusepakkujatest ning ühistranspordiga liikumise võimalustest.
Uurimistöö meetodiks oli ankeetküsitlus. Rohkem kui pooled küsitluses osalenud olid pärit
Lõuna-Eestist, veidi vähem kui veerand nii Kesk-Eestist kui Põhja-Eestist, kokku 7%
küsitluses osalenuist olid Kirde- ja Lääne-Eestist. Kolm neljandikku küsitluses osalenuist olid
vanuses 26-60 aastat.

Töö tulemusena saadi teada, et veidi enam kui neljandikul vastanutest puudus igasugune
isiklik kogemus ajaloolise postiteega. Erinevatel eesmärkidel kasvõi korra piirkonnas viibinud
olid enam kui pooled vastanuist. Infot Postitee kui turismiobjekti kohta oldi saadud peamiselt
sõprade või tuttavate kaudu ja internetist, väikseim roll oli infovoldikutel ja raadiol. 15%
vastanutest märkis, et ei ole saanud mingisugust infot Postitee kohta.
Piirkonnas ollakse reisinud ning soovitakse reisida tulevikus pere ja lastega või sõprade ja
tuttavatega. Kõige vähem märgiti, et on käidud või soovitakse minna turismigrupiga.
Postiteed külastanud isikutest olid kohapeal ööbinud vähem kui pooled. Kolmandik küsitluses
osalenuist avaldas valmidust piirkonnas telkida, veidi rohkem kui veerand vastanuist märkis,
et ei kavatse Postitee piirkonnas ööbida.
Piirkonda ollakse külastanud ning soovitakse ka tulevikus külastada peamiselt suvel.
Postiteel pakutavatest teenustest ja atraktsioonidest kõige populaarsemateks osutusid nii
piirkonda külastanud inimeste kui ka potentsiaalsete külastajate hulgas muuseumid, erinevad
üritused ja suvelavastused ning toitlustamine. Suur huvi oli tulevikus Postiteed külastada
soovijatel erinevate aktiivsete tegevuste, majutuse ja telkimise, pikniku pidamise ning saunas
käimise vastu.
Piirkonnas käinud olid puudust tundnud toitlustamisteenusest, täpsemalt erinevatest
toitlustuskohtadest ning kohapealsest infost.
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Ühe võimalusena suurendada Postitee tuntust turismiobjektina nähakse jalgrattaga matkajatele
suunatud piirkonna võimaluste tutvustamist. Jalgrattamatkajatel on soodne võimalus saabuda
piirkonda rongiga, lähimad rongipeatused on Vastse-Kuustes, Valgemetsas ja Kiidjärvel.
Uurimistöö tulemustest võib järeldada, et ajaloolist Postiteed kui turismiobjekti on põhjust
rohkem tutvustada Põhja- ja Lääne-Eestis. Lõuna- ja Kesk-Eestis teatakse Postiteed nii
turismiobjektina kui lihtsalt vana Tartu-Võru maanteena suhteliselt hästi. Kirde-eestlaste huvi
Lõuna-Eesti vastu üldiselt on väike.
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Possibilities to develope Historical Postal Road to well known
tourism objekt
Katrin Trumm

Summary
This bachelor's thesis dealt with the older part of Tartu–Võru road, which is also known as
Historical Postal Road, and is located in the Põlva County. An overview of the research object
as a tourist object has been given, paying particular attention to natural environment, objects
of cultural heritage, service provides, and opportunities to use public transportation for
moving around. The methodology used was a questionnaire that was carried out from
19.03.2010 to 24.04.2010. 102 filled questionnaires were collected.

The study resulted in a knowledge that a little more than one fourth of respondents lacked
personal experience in connection with the Historical Postal Road. More than half of the
respondents had visited the area for different reasons. Information about the Postal Road as a
object of tourism has been acquired mainly via friends, acquaintances, and through Internet,
information booklets and radio broadcasting have played less significant role. 15 per cent of
the respondents admitted that they had not received any kind of information regarding the
Postal Road.
The region has been visited and is wanted to make a visit mainly in summer, the most popular
services and attractions turned out to be museums, different affairs, summer performances,
and catering. Those who had visited the area had felt short of catering services, particularly of
different catering places.

Presentation of the opportunities of the area, bearing in mind hikers on bicycles, has been
pointed out as one of the possibilities to increase the reputation of the Postal Road.
From the results of the study one can draw a conclusion that more reason to introduce the
Historical Postal Road as a tourism attraction exists in Northern and Western Estonia. In
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Southern and Central Estonia the Postal Road is known relatively well. North–Eastern
Estonians interest towards Southern Estonia is generally low.

Keywords: Historical Postal Road, region of valuable milieu, tourism stakeholders of the
Postal Road, Postal Road related knowledge and experience.
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Lisad
Lisa 1. Ankeetküsitluse ankeet versioon 1.
Olen Maaülikooli loodusturismi eriala III kursuse tudeng Katrin Trumm. Kirjutan bakalaureusetööd
ajaloolise Postitee piirkonnas (vana Tartu-Võru maantee lõik Liiva ristmikust Võruni) turismi
arendamise võimaluste kohta.
Käesoleva küsitluse eesmärk on välja selgitada inimeste teadlikkus Postiteest kui turismiobjektist ning
kogemused ja ootused seoses Postiteega. Vastates võib joonida alla ka mitu sobivat vastusevarianti
ning vajadusel täiendada nimekirja rohkem kui ühe variandiga.
1.Teie isiklik kogemus seoses Lõuna-Eestis asuva ajaloolise Postiteega (joonige alla Teile sobiv
vastus):
a) ei ole kuulnud
b) olen kuulnud, kavatsen külastada
c) olen kuulnud, aga ei kavatse külastada
d) olen külastanud 1 korra
e) olen külastanud mõned korrad
f) olen külastanud sageli
g) olen läbinud mitte-turismi eesmärgil
2. Postitee kui turismiobjekti kohta olen infot saanud (joonige alla Teile sobiv vastus):
a) televisiooni kaudu
b) raadio kaudu
c) paberil ajakirjanduse kaudu
d) internetist
e) infovoldiku kaudu
f) turismimessilt
g) tuttav või sõber soovitas
h) …
3. Millised märksõnad seonduvad Teie jaoks ajaloolise Postiteega?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Puhkusereisil Postitee piirkonnas (joonige alla Teile sobiv variant) a)olen käinud b)läheksin:
joonige alla Teile sobiv vastus:
a) üksi või kaaslasega
b) pere ja lastega
c) turismigrupiga
d) sõprade/tuttavatega
e) töökaaslastega
f) …
5. Kas olete Postitee piirkonnas (joonige alla Teile sobiv variant) a)ööbinud b)kavatsete ööbida?
joonige alla Teile sobiv vastus:
a) jah, 1 ööbimine majutusettevõttes reisi kohta
b) jah, üle 1 ööbimise majutusettevõttes reisi kohta
c) jah, telgiga tähistatud tasuta puhkekohas
d) jah, telgiga või karavaniga tasulisel telkimisalal
e) jah, sõprade, sugulaste või tuttavate juures
f) ei kavatse ööbida
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6. Millisel aastaajal (joonige alla Teile sobiv variant) olete a)reisinud b)reisiksite Postiteel?
joonige alla Teile sobiv vastus:
a) suvel
b) kevadel
c) sügisel
d) talvel
e) ei ole oluline

7.Milliseid teenuseid (joonige alla Teile sobiv variant) a)olete tarbinud b)tarbiksite turistina
Postitee piirkonnas?
joonige alla Teile sobiv vastus:
a) üritused, suvelavastused
b) muuseumikülastus
c) organiseeritud matk, loodusretk
d) osalemine hobilaagris või -kursusel (kunst, muusika, kokandus vms)
e) osalemine seminaril vms tööalasel koosviibimisel
f) majutus, sealhulgas telkimine
g) toitlustamine
h) piknik
i) bussiekskursioon
j) huvilennud väikelennukil ja purilend
k) jalgrataste vm spordivahendite laenutus
l) saun
m) ATV või mootorsaanisõit
n) hobuvankri või saanisõit
o)…
p)…

8. Olen reisinud Postitee piirkonnas ja tundnud puudust:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Teie sugu on (joonige alla õige vastus):
a) mees
b) naine
10. Teie vanus on: (joonige alla õige vastus):
a) kuni 25 aastat
b) 26-40 aastat
c) 41- 60 aastat
d) 61 - … aastat
11.Teie elukoht on (joonige alla õige vastus):
a) Põhja-Eestis
b) Lõuna-Eestis
c) Kirde-Eestis
d) Lääne-Eestis
e) Kesk-Eestis
f) välismaal
Tänan Teid ankeedi täitmise eest!
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Lisa 2. Ankeetküsitluse ankeet versioon 2.

Olen Maaülikooli loodusturismi eriala III kursuse tudeng Katrin Trumm. Kirjutan bakalaureusetööd
ajaloolise Postitee piirkonnas (vana Tartu-Võru maantee lõik Liiva ristmikust Võruni) turismi
arendamise võimaluste kohta.
Käesoleva küsitluse eesmärk on välja selgitada inimeste teadlikkus Postiteest kui turismiobjektist ning
kogemused ja ootused seoses Postiteega. Vastates võib joonida alla ka mitu sobivat vastusevarianti
ning vajadusel täiendada nimekirja rohkem kui ühe variandiga.
1.Teie isiklik kogemus seoses Lõuna-Eestis asuva ajaloolise Postiteega (joonige alla Teile sobiv
vastus):
a) ei ole kuulnud
b) olen kuulnud, kavatsen külastada
c) olen kuulnud, aga ei kavatse külastada
d) olen külastanud 1 korra
e) olen külastanud mõned korrad
f) olen külastanud sageli
g) olen läbinud mitte-turismi eesmärgil
2. Postitee kui turismiobjekti kohta olen infot saanud (joonige alla Teile sobiv vastus):
a) televisiooni kaudu
b) raadio kaudu
c) paberil ajakirjanduse kaudu
d) internetist
e) infovoldiku kaudu
f) turismimessilt
g) tuttav või sõber soovitas
h) …
3. Millised märksõnad seonduvad Teie jaoks ajaloolise Postiteega?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
4. Puhkusereisil Postitee piirkonnas olete käinud või läheksite…
(joonige alla Teile sobiv vastus)
a)olen käinud
b)läheksin
a) üksi või kaaslasega
a) üksi või kaaslasega
b) pere ja lastega
b) pere ja lastega
c) turismigrupiga
c) turismigrupiga
d) sõprade/tuttavatega
d) sõprade/tuttavatega
e) töökaaslastega
e) töökaaslastega
f) …
f) …
5. Kas olete Postitee piirkonnas ööbinud või kavatsete ööbida?
(joonige alla Teile sobiv vastus)
ööbinud
kavatsete ööbida
a) jah, 1 ööbimine majutusettevõttes reisi kohta
a) jah, 1 ööbimine majutusettevõttes reisi kohta
b) jah, üle 1 ööbimise majutusettevõttes reisi
b) jah, üle 1 ööbimise majutusettevõttes reisi
kohta
kohta
c) jah, telgiga tähistatud tasuta puhkekohas
c) jah, telgiga tähistatud tasuta puhkekohas
d) jah, telgiga või karavaniga tasulisel
d) jah, telgiga või karavaniga tasulisel
telkimisalal
telkimisalal
e) jah, sõprade, sugulaste või tuttavate juures
e) jah, sõprade, sugulaste või tuttavate juures
f) ei kavatse ööbida
f) võib-olla
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6. Millisel aastaajal olete reisinud või reisiksite Postiteel?
(joonige alla Teile sobiv vastus)
olen reisinud
reisiksin
a) suvel
a) suvel
b) kevadel
b) kevadel
c) sügisel
c) sügisel
d) talvel
d) talvel
e) ei ole oluline
e) ei ole oluline
7.Milliseid teenuseid olete tarbinud või tarbiksite turistina Postitee piirkonnas?
(joonige alla Teile sobiv vastus)
olen tarbinud
tarbiksin
a) üritused, suvelavastused
a) üritused, suvelavastused
b) muuseumikülastus
b) muuseumikülastus
c) organiseeritud matk, loodusretk
c) organiseeritud matk, loodusretk
d) osalemine hobilaagris või -kursusel (kunst,
d) osalemine hobilaagris või -kursusel (kunst,
muusika, kokandus vms)
muusika, kokandus vms)
e) osalemine seminaril vms tööalasel
e) osalemine seminaril vms tööalasel
koosviibimisel
koosviibimisel
f) majutus, sealhulgas telkimine
f) majutus, sealhulgas telkimine
g) toitlustamine
g) toitlustamine
h) piknik
h) piknik
i) bussiekskursioon
i) bussiekskursioon
j) huvilennud väikelennukil ja purilend
j) huvilennud väikelennukil ja purilend
k) jalgrataste vm spordivahendite laenutus
k) jalgrataste vm spordivahendite laenutus
l) saun
l) saun
m) ATV või mootorsaanisõit
m) ATV või mootorsaanisõit
n) hobuvankri või saanisõit
n) hobuvankri või saanisõit
o)…
o)…
p)…
p)…
8. Olen reisinud Postitee piirkonnas ja tundnud puudust:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Teie sugu on (joonige alla õige vastus):
a) mees
b) naine
10. Teie vanus on: (joonige alla õige vastus):
a) kuni 25 aastat
b) 26-40 aastat
c) 41- 60 aastat
d) 61 - … aastat
11.Teie elukoht on (joonige alla õige vastus):
a) Põhja-Eestis
b) Lõuna-Eestis
c) Kirde-Eestis
d) Lääne-Eestis
e) Kesk-Eestis
f) välismaal
Tänan Teid ankeedi täitmise eest!
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Lisa 3. Postitee piirkonna kaart

Kaart on välja antud projekti „Postitee viidasüsteemi ja puhkekohtade rajamine“ raames.
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