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Sissejuhatus
Postitee piirkond on mõtteline osa Vastse-Kuuste, Kõlleste, Kanepi, Põlva ja
Laheda valdadest Põlvamaal ka Võru vallast Võrumaal. Postitee keskseks
tunnusjooneks on ajaloolistes piirides säilinud miljööväärtuslik Tartu-Võru
maantee. „Postiteena“ identifitseeritakse piirkonda kui potentsiaalset
turismimarsruuti alates 1999. Aastast.
Vanim Postitee kaart pärineb 1695. aastast, seega ulatub Postitee kirjalik ajalugu
nn Rootsi aega. Postiteel asuvad kaks muuseumi: Põlva Talurahvamuuseum
Karilatsi külas ja endises Varbuse Postijaama hoonetekompleksis avatud Eesti
Maanteemuuseum. Samuti on seal mitmekesine looduskeskkond, mitmed
turismiettevõtted, matkarajad, telkimis- ja supluskohad. Seega ühendab Postitee
Lõuna-Eesti kontekstis olulised aja- ja kultuuriloo väärtused ning
looduskeskkonna.
Käesolev sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüs põhineb kahel rakenduskaval:
„Postitee piirkonna kergliikluskorralduse analüüs“ ja „Postitee väikevormide ja
kujunduselementide disaini- ja paigalduskava“. Antud rakenduskavade
eesmärgiks on pakkuda ajalooliselt ja looduslikult väärtuslikule keskkonnale
lisaks atraktiivseid elemente ning seeläbi tugevdada piirkonna kui turismi
sihtkoha konkurentsivõimet.
Sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüs hindab nimetatud rakenduskavade
elluviimisest tulenevaid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnamõjusid ning
mõjudega seotud pikaajalisi tasuvuse aspekte. Tulenevalt antud projektide
iseloomust võib mõjusid hinnata nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt. Samuti
analüüsitakse rakenduskavade elluviimise teostatavuse aspekte.
Töö teostamisel on kasutatud statistilisi andmeid, uurimusi, analüüse ning muid
teiseseid allikaid. Empiirilised andmed pärinevad Hendrikon & Ko poolt
läbiviidud piirkonna inimeste ankeetküsitluse ning SA Põlvamaa Arenduskeskus
läbi viidud telefoniküsitluste tulemustest.
Analüüs on koostatud Kõlleste Vallavalitsuse tellimusel projekti „Postitee
perspektiivse väljaarendamise kava ja sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüsi
koostamine“ raames.
Põlvamaa Arenduskeskus tänab kõiki panuse eest analüüsi koostamisse ning eriti
piirkonna ettevõtteid ja mittetulundusühendusi, kes oma vastustega aitasid luua
selgema ja objektiivsema pildi Postitee sotsiaalmajanduslikust keskkonnast ning
tulevikust.
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1.Postitee rakenduskavade ülevaade
1.1. Postitee piirkonna kergliikluskorralduse analüüs
Kergliikluskorralduse analüüsi eesmärgiks oli leida kõige tasakaalustatum
kergliiklusteede väljaehitamise arenguskeem, mis arvestaks erinevate
huvigruppide vajadustega. Töö teostas Hendrikson & Ko OÜ.
Analüüsi tulemusena kirjeldati kergliiklustee trassi kulgemine Postitee Karilatsi
ja Puskaru vahelisel lõigul, kuna see on kogu Postitee kõige miljöötundlikum
piirkond ning pakuti välja üldised soovitused tee iseloomule (eraldatuse
võimalused autoliiklusest, katted, valgustus, haljastus jne) ning kergliikluse
korraldusele (märgistatus, viidad, liikluskorralduse muudatused).
Kergliikluskorralduse analüüsi järgi on Karilatsi ja Puskaru vahelisel lõigul
(kokku 17,00 km) valdavaks kergliikluskorralduse lahenduseks maanteeruumis
Postiteega paralleelselt kulgev eraldiseisev kergliiklustee-matkarada (11,2 km).
Palojärve ümbruses on võimalik välja arendada eelkõige puhkajale sobivad nö
alternatiivsed matkarajad, mis kulgevad mööda olemasolevaid metsateid ja –
radasid. Kokku on selliseid matka- ja jalgrattaradasid planeeritud 6,0 km. 0,65
km ulatuses on kasutatav ka Postiteega paralleelselt lääneküljel kulgev metsasiht
Palojärvest põhjas. Ülejäänud lõigu ulatuses ei leidnud analüüsi koostajad selleks
otstarbeks sobivaid teid ja metsasihte. Palojärve piirkonnas on välja pakutud ka
nö kolmas alternatiiv, sõiduteele märgistatud rattarada. Kuna tegemist on
teelõiguga, kus ka reljeef on tasane, nähtavus hea ning selline lahendus on sobiv.
Rattarada sõiduteele on kavandatud 1,77 km ulatuses.
Postitee ajalooline miljöö seab olulise eeltingimuse kogu kergliikluskorraldusele –
tee paiknemine ja väljanägemine ei tohi rikkuda siiani säilinud ajaloolist
maanteeruumi. Sellest tulenevalt on Postiteel sobilikum rääkida kergliiklusmatkateest, mis erineb iseloomult oluliselt hetkel Eestis projekteeritavatest ja
rajatavatest kergliiklusteedest.
Olulisemad erinevused on järgnevad:
• Asfaltbetoonkattest loobumine va Ihamaru-Palojärve lõik (2,5 km).
Postitee läheduses, paralleelselt maanteega kulgeva tee katendiks võiksid
olla (graniitkivi)sõelmed (3-4 cm kiht kõval killustikalusel). Selline
teekate on tasane, kõva ja kare, mitte aga nö kunstlikult sile. Teekatte
sellised omadused tagavad head sõidutingimused, samas on tegemist
väljanägemiselt miljööga paremini harmoniseeruva lahendusega. Ühtlasi
muudab asfaltbetoonist loobumine tee maksumuse kuni kolmandiku võrra
odavamaks. Trassivaliku käigus väljaselekteeritud metsateed ja -rajad on
valdavalt kasutatavad praeguses seisus, st ilma oluliste investeeringutega
teekatte osas. Vajalikuks võib osutada regulaarne hooldus (langenud
okstest puhastamine, kohati täitmine või teekehandi tõstmine).
• Tee märgistamine (jalakäijate ja jalgratturite eraldamiseks jne) ning
valgustamine ei ole tulenevalt tiheasustatud aladega võrreldes suhtelisest
tagasihoidlikust kasutajahulgast ning konfliktiohust miljööväärtustega
vajalik.
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•

Kuna kavandatav kergliiklus-matkatee ei paikne tiheasustuses, võib ta
jälgida vabamalt maastikku ning olla kitsam kui tavapärane kergliiklustee.

Analüüsi raames käsitleti ka Postitee kahe muusemi vahel kulgeva kergliiklustee
jätkamise võimalusi Liiva ja Parksepa suunal (tuuakse ära teetrassi kulgemise
soovitatavad variandid, üldised soovitused tee iseloomule jne) ning seosed LõunaEesti matka- ja jalgrattateedega.
Analüüsi osaks on ka koostatud põhjalik andmebaas kinnistuomanike andmetega.
Postitee piirkonna kergliikluskorralduse analüüs on tervikuna avaldatud:
www.kolleste.ee/lehed/turism.html

1.2. Postitee väikevormide disaini- ja paigalduskava
Postitee väikevormide disaini- ja paigalduskava eesmärgiks oli siduda ajalooline
Postitee ja selle lähem ümbrus sarnaste ja ainult sellele piirkonnale omaste
kujunduselementidega ühtselt tajutavaks tervikuks. Samuti määratleda
olemasolevate Postitee äärsete väikevormide (bussioote paviljonid, piimapukid,
tee piirdepostid, piketikivid, mälestusmärgid) korrastamise viisid ja vahendid. Töö
teostas disainibüroo Laika, Belka ja Strelka OÜ.
Disaini- ja paigalduskavas toodud ettepanekud kohtade tähistamiseks:
• Postitee-äärset ruumi ei ole otstarbekas infotahvlitega liialt koormata. Selle
asemel tuleks anda põhjalik ja ülevaatlik pilt Postitee äärsetest olnud ja
olevatest objektidest kolmes punktis: Liiva, Puskaru ja Väimela teerist.
Need kolm punkti oleksid ühtlasi ka kohad, kus peale informatsiooni
hankimise on võimalik jalga puhata, kiikuda, niisama jorutada, tualetti
kasutada jmt.
• Ühtselt kujundatud tähistusega kohad Postiteel oleksid:
1)SILLAD
• Tille sild üle Ahja jõe 1913/1960
• Alamusti sild üle Hilba oja 1934
• Kuke sild üle Leevi jõe 1931
• Karilatsi sild üle Piigaste oja 1934
• Ihamaru sild üle Karaski oja 1950
• Mustajõe sild üle Orajõe 1939
• Kirumpää sild üle Võhandu jõe 19 /1957
• Pautsi sild üle Väimela jõe 1936
2) SÄILINUD KÕRTSIHOONED JA TEADAOLEVAD KÕRTSIKOHAD
• Liiva kõrtsi koht 1627-1966
• Küka kõrts XIX saj 2.poolest
• Karilatsi kõrtsi koht 1751- XX saj. algus
• Alamusti kõrts XIX saj. 1.poolest
• Ihamaru kõrts XVII saj. lõpust
• Varbuse mõisa kõrtsi koht XVIII saj.lõpp – XIX saj.lõpp
• Tille kõrtsi koht 1695 – XX saj. algus
• Puskaru kõrts – 1695 – XX saj. algus
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• Mustajõe kõrts XIX saj. 1.poolest
• Ridali kõrtsi koht XIX saj. algus – 1970 ndad
• Lapi kõrts XVIII saj. - XX saj. algus
3)MÕISAD
• Varbuse mõis
• Põlgaste mõis
4)VANAD TEELÕIGUD
• Alamusti silla juures
• Puskaru-Väimela teeristi juures
5)MUUD OBJEKTID
• Endine Tartu- ja Võrumaa piir
• Põdrakivi Ala-Mustil
• Lukatsi magasiait Varbuse külas XIX saj. keskelt
• Ukukivi Varbuse külas Oru talu õues
• Kantsimägi
• Tille veski 1909 aastast
6) TURISMITALUD
7) MATKARAJAD
8) ETTEVÕTTED
• Postitee kujunduselementide disainikontseptsiooni välja töötamise juures on
välja pakutud peamised printsiibid:
• uute kujunduselementide vorm ja materjal oleksid siledate ja
karedate, töödeldud ja töötlemata pindade kombinatsioonid;
• sile ja töödeldud ühelt poolt vastandub ja teiselt pool rõhutab
naturaalset ja looduslikku, nt. hööveldatud ja värvitud laud/pruss
versus koorimata palk, mätas või kivi.
• Põhimaterjaliks puit (palk, pruss, laud, roigas, vits, kepp, latt).
• Lisamaterjalideks:
• metall (kinnitusvahendid),
• Al või Al - komposiit plaat,
• tugev, säravatooniline, ilmastikukindel värv,
• kivi, mätas ja maapind.
• Graafilise osa (pilt ja tekst) materjalideks:
• spetsiaalvärv,
• ilmastikukindel print,
• freesimine/graveerimine.
Kujunduselementide disaini- ja paigalduskava koos disainielementide joonistega
on avaldatud internetis: www.kolleste.ee/lehed/turism.html
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2. Postitee sotsiaalmajandusliku keskkonna kirjeldus
2.1. Rahvastik ja tööhõive
Postitee piirkonna valdades elab kokku 10 191 inimest, sh Vastse-Kuuste
vallas 1264, Kõlleste vallas 1036, Kanepi vallas 2564, Põlva vallas 3945 ja
Laheda vallas 1382 inimest. (Statistikaamet 2006)
Postitee
Liiva-Puskaru lõigu vahetusse lähedusse jäävad järgmised külad:
Vooreküla ja Karilatsi (Vastse-Kuuste vallas); Voorepalu, Karilatsi ja Ihamaru
(Kõlleste), Varbuse (Kanepi vallas). Kõige elujõulisemaks ja funktsionaalselt
aktiivsemaks võib pidada Ihamaru küla. Kokku elab Postitee vahetus läheduses
138 inimest. Kohalike elanike vanuseline struktuur on järgmine: tööealisi
(vanuses 18- 65) 78; pensionäre (vanuses 65+, sh 1 puudega invaliid) 29,
koolilapsi (vanuses 7-18 pluss 1 üliõpilane) 27 ning eelkooliealisi väikelapsi 4.
Joonis 1. Postitee äärsete elanike vanusjaotus
Postitee äärsete kohalike elanike vanusjaotus

27; 20%

4; 3%
tööealisi
pensionäre
koolilapsi
78; 56%

väikelapsi

29; 21%

Võrreldes Eesti keskmisega on elanike vanuseline struktuur suhteliselt soodne.
Tööealiste osakaal vastab enam-vähem Eesti maavaldade keskmisele
(Statistikaameti andmetele tuginedes jääb Eesti maavaldades tööealise
elanikkonna osatähtsus 60% ringi koguelanikkonnast). Postitee läheduses on
pensionäre alla veerandi elanike koguarvust, samuti ületab laste ja noorte arv
mõnevõrra pensionäride arvu, mistõttu võib pidada elanikkonda suhteliselt
elujõuliseks. Siiski on tegemist väikse kogumiga, mis on mõjutatav arengutest
loomulikus ja mehhaanilises iibes.
Kohapealsetest tööealistest elanikest on 5 inimest töötud, mis annab töötuse
määraks 6,4%. See näitaja ületab vastavat Eesti keskmist (töötuse määr 2005.a
Statistikaameti andmetel 3,1 %), kuid ka siin tuleb tähelepanu pöörata väiksele
käsitletavate elanike hulgale, mis ei võimalda põhjalikumaid järeldusi teha.
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2.2. Ettevõtlus ja kodanikualgatus
Postitee piirkonna valdade ettevõtlust iseloomustab põllumajanduse, jahinduse
ja metsandussektori ettevõtete suur osakaal. Koguni 45% äriregistris registreeritud
ettevõtetest tegutseb primaarsektoris. Eesti keskmisega võrreldes on see oluliselt
suurem osakaal (14,4%), kuid võrreldes teiste Põlva maakonna maavaldade
keskmisega (52%) pisut väiksem.
Tabel 1. Äriregistris registreeritud majanduslikult aktiivsed ettevõtted valdade ja
töötajate arvu järgi (2005)
Vähem kui 10
töötajat

Kokku
Kanepi vald
Kõlleste vald
Laheda vald
Põlva vald
Vastse-Kuuste vald

10-49 töötajat

50-249 töötajat

65
49
28

59
46
25

5
1
1

1
2
2

150
51

138
49

10
1

2
1

Piirkonnas domineerivad mikro- ja väikeettevõtted. 92% ettevõtetes töötab vähem
kui 10 töötajat (Eestis keskmine 87,7%). Kuna peale Äriregistris registreeritud
ettevõtetele tegutseb piirkonnas ka väiksema käibega, vaid Maksu- ja Tolliametis
registreeritud füüsiliselt isikust ettevõtjaid, võib oletada, et mikroettevõtete
arvukus on tegelikkuses veelgi suurem.
Tabel 2. Äriregistris registreeritud majanduslikult aktiivsed ettevõtted valdade ja
tegevusalade järgi (2005)

Kok
ku
Kanepi
vald
Kõlleste
vald
Laheda
vald
Põlva vald
VastseKuuste
vald

Põllu
majan
dus,
jahija
metsa
majan
dus
üük

Kalap

Elektri
energi
a-,
Töötle gaasiv
ja
tööstu veeva
s
rustus Ehitus

Hulgija jae
kaubandu
s

Hotelli
d
ja
restor
anid

Veond
us,
laond Finant
us ja
svahe
side
ndus

Kinnis
vara,
rentim
ine
ja äritegev
us

Tervis
hoid
ja
sotsia
al
hoold
us

Muu
sotsia
alja
isikut
eenin
dus

65

33

0

10

0

3

12

3

0

0

3

1

0

49

30

0

10

1

0

2

1

3

0

1

0

1

28

15

0

3

1

1

5

1

0

0

0

2

0

150

58

0

24

1

6

21

8

18

1

10

1

2

51

20

1

8

1

0

11

2

3

0

1

2

2

Postitee vahetusse lähedusse jäävaid ettevõtteid iseloomustab nii tegevusalade
kui suuruse mitmekesisus. Võrreldes piirkonna keskmisega on tegevused enam
keskendunud tootmise ja teenindusvaldkondadele ning märgatavalt on nende
hulgas turismiga tegelevaid ettevõtteid ja asutusi. Kokku töötab Postitee äärsetes
ettevõtetes 99 inimest (tabel 3), suurem osa neist sekundaarsektori ettevõtetes (71
inimest). Lisaks on veel ühe töötajaga ning pere-ettevõtted (tabel 4).
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Tabel 3. Postitee äärsed suuremad tööandjad
Ettevõte
AS Cista
AS Paloma Papp
AS Krootuse Agro (Lume
farm)
Põlva Talurahvamuuseum
Eesti Maanteemuuseum
OÜ Tamme Pagar
OÜ Karilatsi Kalamajand
SA Karaski Keskus
OÜ Janovain (Varbuse
Teemaja)

Tegevusvaldkond
Pakendite valmistamine
Lainepapi tootmine
Põllumajandussaaduste tootmine ja müük

Töötajate arv
48
18
5

Maakonnamuuseum, väljapanek talurahva elustolust ja omavalitsuste kujunemisest
Näitus Eestimaa teede ajaloost, teedemasinate
väljapanek
Kondiitritooted
Forellikasvatus, kalaturism
Puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenuse
osutamine
Toitlustamine

9
7
4
4
2
2

Tabel 4. Postitee äärsed ühe töötajaga ja pere-ettevõtted
Ettevõte
Ihamaru kauplus
Mesikamäe puhkemaja
Ala-Juusa talu
Ala-Kure talu
Oru talu
Savi talu
Põlgaste mõisa
moonakamaja
FIE Jüri Metsalu
Ihamaru Puidutöökoda

Tegevusvaldkond
Toidu- ja esmatarbekaupade müük, avalik internetipunkt
Majutus, saun, peosaal, suusarajad, kanuumatkad
Puhkemaja sauna ja kaminaruumiga, telkimine
Tilleoru matkarada, saun, seiklusrada, telkimine, sinirebasekasvatus
Kämping, saun, palliplats, matkarada
Kodumajutus, vähipüük, suusatamine, maniküür jpm
Saunakompleks, loodav majutusteenus
Palkmajade valmistamine käsitööna, laastukatused
Puidust mänguasjad, suveniirid, uksed, aknad

Pere-ettvõtete ja talumajapidamiste turismialast tegevust on positiivselt mõjutanud
ka Hurmioru talude ringi aktiivne tegevus, mistõttu piirkonna paljud
majapidamised pakuvad kõrvaltegevusena mitmesuguseid tegevusi eelkõige
turistidele ( nt koduloomade paitamine, jalgrataste, paadi, kalastustarvete laenutus,
mahetooted, mesi, käsitöö, telkimine jms).
Seltsitegevus on Postitee piirkonnas suhteliselt aktiivne. Juba eelpoolmainitud
Hurmioru perering on moodustanud Hurmioru seltsi, mis muuhulgas on aktiivne
traditsioonilist talu- ja külaelu tutvustavate teemapäevade ja ürituste korraldajana.
Postitee piirkonnas on tegutsemas järgmised registreeritud seltsid ja MTÜd:
•
•
•
•
•

MTÜ Hurmioru selts
MTÜ Postibussi sõprade selts
Karilatsi küla selts
Varbuse külaselts
MTÜ Raadioabi

2.3. Elu- ja külastuskeskkond
Postitee äärsetest maa-aladest kuulub valdav enamus eraomandusse. Riigimaast
on ülekaalus riigimetsad, ka Postitee ise kuulub teemaana riigimaa koosseisu.
Kokku piirneb analüüsitaval Liiva-Puskaru lõigul vahetult Postiteega 161
kinnistut. On maaomanikke, kes omavaid mitmeid kinnistuid; samas kuulub sageli
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üks kinnistu mitmele omanikule. Kokkuvõttes omab 161-te kinnistut 141
omanikku või omanike gruppi. Postitee äärsetel kinnistutel asub 53
majapidamist, kus aastaringselt elatakse. Seega on elukohana kasutusel
ligikaudu kolmandik kinnistutest (32,9%). Kohapealseid elanikke on Postitee
ääres 138.
Tabel 5. Postitee äärsed kinnistud ja kohalikud elanikud valdade kaupa
Vald
Vastse-Kuuste
Kõlleste
Kanepi

Kinnistuid
26
112
22

Kohapealseid elanikke
33
88
17

Tänu soodsale geograafilisele asendile suuremate keskuste suhtes ning
mitmekesisele looduskeskkonnale on Postitee piirkonnas rohkesti ka peamiselt
suveperioodil
kasutatavaid majapidamisi. Kõlleste valla arendusnõuniku
hinnangul võib suvel elanike arv kahekordistuda. Piirkonna kui elu- ja
suvituskeskkonna kasvupotentsiaali kinnitab ka Ahja jõe ääres Tilleorus arendatav
uusasum, kus on omaniku leidnud kaheksa krunti.
Kohalike elanike jaoks asuvad Postitee ääres ja Liiva-Puskaru lõigu vahetus
läheduses järgmised olulised tõmbekeskused:
•
•
•
•
•
•
•
•

Liival asuv kauplus
Ihamaru kauplus ja internetipunkt
Palliplats Ihamaru kaupluse vastas
Krootusel Kõlleste valla keskuses lasteaaed, vallavalitsus, kultuurimaja
Palojärv
Palojärve tagused seenemetsad
Töökohad (peamiselt Ihamarus, Karilatsis ja Varbusel)
Bussipeatused (bussiliinid valdavalt ristuvad Postiteega suundudes
suurematesse keskustesse – Põlva, Kanepi, Saverna, Tartu, Võru)

Kõige aktiivsem liikumisala kohalikele elanikele jääb Ihamaru piirkonda Kõlleste
valda. Kõlleste valla arendusnõuniku hinnangul liiguvad kohapealsed elanikud
jalgsi ja jalgrattaga sagedamini ainult Ihamarus ja Karilatsis. Mujal on vahemaad
liiga suured, et kohalik elanik neid kataks muudmoodi kui auto või bussiga.
Ajaloohuvilisele külastajale pakub Postitee piirkond mitmekülgseid huviväärsusi.
Peamisteks tõmbekeskusteks on muuseumid – Talurahvamuuseum ja
Maanteemuuseum Varbuse postijaamas koos Teemajaga. Muuseumite vaheline
vahemaa – 12,51 km - väga sobiv jalgrattasõiduks. Postitee ainulaadset õhkkonda
rõhutavad esimese Eesti Vabariigi aegsed teetähised ning tee kitsas ja käänuline
üldilme koos hekkide ja alleedega.
Looduskeskkond
pakub mitmekesiseid ajaveetmise võimalusi. Postitee
vahetusse lähedusse jääb Palojärv koos RMK puhkeala ja matkarajaga, Ihamaru
looduskaitseala, Tilleoru maastikukaitseala, mida läbib tähistatud matkarada,
puutumata ja liigirikas Ihamaru mets. Samuti on RMK korrastatud matka- ja
suusarajad ning puhkekohad Röövlimägedes. Vaatamisväärsustena Põdrakivi,
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Varbuse Kantsimägi ja Rõõmumägi. Lähedusse jäävad ka Lukatsi külakooli
hoone, Lahe ja Varbuse mõisaansamblid, Mustajõe kõrts.
Turistile on Postitee naabruses teisigi vaatamisväärsusi: tuntuim ja külastatuim
on Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala koos Saesaare hüdroelektrijaama, VäikeTaevaskoja (Kõrgel kaljupealsel filmiti menufilmi “Viimne reliikvia”, siin asub ka
Neitsikoobas ja tervendava veega Emaläte) ja Suur-Taevaskoja (24 meetri
kõrgune Suur-Taevaskoja liivakivipaljand on kauneim looduslik vaatamisväärsus
Põlvamaal). Teistest vaatamisväärsustest võib nimetada: Vastse-Kuuste
Tuulemäge, laanekuklaste kaitseala, Kiidjärve park ja järv, Kiidjärve vesiveski,
Poka veski, Janukjärve kääbastik, Tsähkna org, Kõrvelätte allikas, männid "Karu
kakatu pettäi" ja "Kraaviotsa pettäi", Köstrimägi, kirjanik R. Roht’I sünnikoht,
Möksi veski, Intsikurmu metsapark ja vabaõhulava, Liismiti veski, Rothi veski,
Juudalinna kivikalme ja kääpad, Lauriorg, Erastvere lahingu mälestusmärk , Tilsi
mõis ja park; Pikkjärv, Vana-Koiola muistne asulakoht jt.
Postitee piirkond on kujunemas atraktiivseks turismi sihtkohaks, mille
külastatavust saab hinnata järgmise arvuliste näitajatega:
• Eesti Maanteemuuseum
Jaanuar-september 2006: 15 863 külastajat
Neist ekskursante 2006.a 6793, üksikkülastajaid 9070
• Eesti Talurahvamuuseum
2005.a kokku: 11 207 külastajat, lahtioldud päevade arv: 162
Kooli- ja lasteekskursioonid: 57 ekskursiooni, 1423 osalenud last
Täiskasvanute ekskursioonid: 26 ekskursiooni, 706 osalejat
• Ala-Juusa turismitalu
2006.a 9 kuuga kokku 915 külastajat, neist kaks suuremat gruppi
jalgratastega
• Oru turismitalu
2006.a. suvekuudel ööbimisi 85
• Mesikamäe turismitalu
2006.a. hooajal 580 inimest
Kokku võib Postitee piirkonna külastatavuseks lugeda 29 000 inimest aastas,
peamiselt suvehooajal (maist oktoobrini), kui muuseumid on külastajatele avatud
igapäevaselt. Nimetatud hooaeg on sobiv ka kergliiklemiseks.
Piirkonna turismiarengu sihiks on turistide arvukuse säilitamine ja mõningane
kasv (eelkõige välisturistide arvelt) ning olemasolevate turistide kohalviibimise
aja pikenemine, mis toob kaasa piirkonna turismikäibe kasvu.

3. Projekti rakendamise sotsiaalsete mõjude analüüs
3.1. Otsesed sotsiaalsed mõjud
Otseseid sotsiaalseid mõjusid on võimalik analüüsida seoses planeeritava
kergliiklus-matkatee rajamisega Postitee koridoris, sest selle kasutajate ringi
kuuluvad peale turistide ka kohalikud elanikud. Viitade ja infotahvlite
paigaldamisel on kohalikele inimestele väiksem tähendus ning neid mõjusid on
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raskem otseselt hinnata. Seetõttu keskendume mõjude analüüsil peamiselt
kergliiklus-matkatee mõjude hindamisele.
Hendrikson & Ko poolt koostatud kergliikluskorralduse analüüsile tuginedes on
põhjamaad kergliikluse arendamise eesrindlased. Soome kogemused võimaldavad
välja tuua kergliiklust iseloomustavad jooned. Kergliikluse vahemaade lühiduse
tõttu on kergliikluse kogumaht Soomes vaid 5%. Jalgsi tehakse keskmiselt 0,68 ja
jalgrattaga 0,31 reisi päevas. Jalgsi läbitud teekonna keskmine pikkus on 1,1 km ja
jalgrattaga sõidetul 3 km. Naiste ja meeste osakaal kergliikluse kaudu läbitud
teekondades on enam-vähem võrdne. Talvisel rattasõidul on naised meestest
südikamad. Läbitud teekond on pikim 13-17-aastastel poistel. Kõndimis- ja
rattasõidumarsruudi valikut mõjutavad enim teekonna pikkus, marsruudi
meelepärasus ja tee läbimise aeg. Mitmed uurimused tõestavad, et meeldivas
ümbruskonnas on inimene valmis pikemateks jalgsi või rattaga liikumisteks.
Erineval otstarbel jalgsi ja rattaga läbitud teekonnad on üksteisest erinevad.
Vastavalt reisiliikluse uuringule on üle poole jalgsi läbitud vahemaadest seotud
vaba aja veetmisega, teise suurema rühma moodustavad sisseostude tegemiseks ja
asjaajamiseks ettevõetud teekonnad. Rattaga tehtud sõitudest on 40% seotud vaba
ajaga ja 36% tehtud tööle või kooli sõitmiseks, seega on kergliiklus oma
iseloomult pisut enam vaba aja veetmisga seotud ning argiliikluse osakaal jääb
väiksemaks.
Samuti on vaba aja veetmisel läbitud teekonnad keskmiselt pikemad ning
argipäevased teekonnad jäävad lühemaks. Kergliikluse populaarsust
liikumisvormina mõjutavad teeninduskohtade asukoht, nende kaugus
elupiirkondadest ja ka liikluskeskkond.
Kergliiklistee kasutajate arvu hindamisel on abiks viimasel ajal Eesti erinevates
piirkondades väljaehitatud kergliiklusteede kasutajate arvud. Maanteeameti
suulisel hinnangul on kergliiklejate arv kasvanud kümnekordselt. Täpsemaid
andmeid on kogunud OÜ Stratum. Nii on näiteks Rapla ja Kehtna vahelisel lõigul
loendatud suvisel ajal sõltuvalt kellaajast tunnis ühes suunas 2-32 kergliiklejat,
nendest laias laastus 1/3 jalakäijaid, 2/3 jalgrattureid. Helmest Tõrvasse viival
kergliiklusteel on kasutajaid tunnis 5-10. Võru-Väimela lõigul on kasutajaid
tunnis 2-10; pühapäevastel pärastlõunatel kuni 24. Puhkepäevadel on OÜ Stratumi
andmetele kergliiklusteede kasutajaid ligikaudu kolm korda rohkem kui
argipäeval.
Selgitamaks kohalike elanike huve ja võimalikke liikumissuundi, viis Hendrikson
& Ko läbi ankeetküsitluse. Küsitluse tulemuste kokkuvõte:
1) Vastajate igapäevased läbitud vahemaad on sageli pikemad kui mugav
jalgsikäigumaa (3 km), kuid valdavalt võiksid sobida rattasõiduks. Selgelt
eristuvad eeldatavad autokasutajad, kes liiguvad päevas rohkem kui 30
km. 10 vastajat liiguvad vähem kui 20 km päevas ja moodustavad kõige
tõenäolisemalt rattatee perspektiivse aktiivkasutajate grupi.
2) Hetkel teeb enam kui pooled oma igapäevastest käikudest jalgsi- või
rattaga 15% vastanutest. Mõni kord nädalas jalgsi või jalgrattaga liikuvaid
inimesi on ligi 50% vastanutest. Iga päev käib tööl rattaga või jalgsi 25%
vastanutest.
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3) 75% vastanutest tõdeb, et jalgsi või jalgrattaga liikumist piirab oluliselt
autoteest eraldiseisva kergliiklustee puudumine; 15% väidab aga, et see ei
ole nende jaoks piirav faktor. 35% eelistab autosõitu (autoga on
mugavam). Olulise jalgrattaliiklust piirava faktorina tuuakse välja ka liiga
ohtlik liikus.
4) Kergliiklustee iseloomustamisel on selgelt kõige olulisemaks peetud tee
ohutust autoliikluse suhtes (90% vastanute arvamus). Väga oluliseks
peetakse ka kõvakatte olemasolu (75% vastanutest). Üllataval kombel
arvavad rohkem kui pooled vastajatest, et otse kohalejõudmine on täiesti
mitteoluline.
5) Kergliiklustee olemasolu korral liiguks 35% vastanutest kergliiklusteel iga
päev poodi, samapalju ka Palojärveni. 30% kasutaks kergliiklusteed iga
päev tervisespordi tegemiseks
6) Selge enamus vastanutest e 80% arvab, et kergliiklustee sobib Postitee
miljöösse.
7) Pooled vastanutest arvavad, et tee peaks kulgema maanteega paralleelselt
selle vahetus läheduses, 40% vastanutest arvab, et tee peaks kulgema
maanteest eemal. 20% vastanutest arvab, et jalgsi ja jalgrattaga saab
liikuda ka maanteel ning eraldi kergliiklusteed pole vaja. Osad vastanutest
on valinud kaks varianti
Kokkuvõtvalt võib järeldada, et kohalikud elanikud toetavad kergliikluse
korraldamiseks eraldiseisva tee rajamist, kusjuures väga oluliseks peetakse
liikluse turvalisust autoliikluse suhtes, samuti hinnatakse liiklemise mugavust
(asfaltkate). Igapäevaselt käib rattaga või jalgsi tööl 25% vastajaid ning pooled
kasutavad kergliiklust mõni kord nädalas. 75% vastajad kasutaksid kergliiklust
sagedamini, kui see oleks turvalisem. Kohalike elanikke on 138 ning kui 75%
neist oleks potentsiaalsed kerkliiklustee kasutajad, siis oleks kohalike kasutajate
arv ca 100 inimest. Peamised sihtkohad on töökoht, kauplus, Palojärve, 30%
vastajate jaoks on kasutamise eesmärk aga tervisesport ja vaba aja veetmine.
Kõige aktiivsem liikumisala kohalikele elanikele jääb Ihamaru piirkonda Kõlleste
valda. Kõlleste valla arendusnõuniku hinnangul liiguvad kohapealsed elanikud
jalgsi ja jalgrattaga sagedamini ainult Ihamarus ja Karilatsis. Mujal on vahemaad
liiga suured, et kohalik elanik neid kataks muudmoodi kui auto või bussiga.
Samas on ühistranspordiliiklus suunatud enam keskuste poole (Põlva, Kanepi,
Saverna, Võru, Tartu) ning piki Postiteed liiguvad üksikud bussid.
Hendrikson & Ko küsitles ka suuremaid huvigruppe. Kohalikke tööandjaid
intervjueerides selgus, et ligikaudu pooled töötajatest elavad töökoha suhtelises
läheduses. Samuti tõid tööandjad välja, et juba praegu kasutavad pooled
töötajatest tööle jõudmiseks jalgratast (eelkõige sobival aastaajal, samas liiguvad
osad töötajad ratastega ka talvel). Igapäevased rattakasutajad Postiteel on ka
tööandjatele kurtnud, et sõita on ohtlik ja ebamugav, kuna maantee on kitsas ning
suured autod kipuvad „selga sõitma”. Seega võib kokkuvõttes väita, et vähemalt
44 inimest kasutab juba igapäevasel töö ja kodu vahelisel liikumisel Postitee
piirkonnas ratast. Sellele arvule lisandub nö pereettevõtetes või FIE-vormis
kohapealse ettevõtlusega tegelevate inimeste võimalik liikumine.
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Eesti liiklusohutuse programmi aruanne toob välja, et Eesti on üks madalama
tasemega liiklusohutusega riike Euroopas. 2003-2005 aastate keskmisena toimus
Eestis 2166 liiklusõnnetust. Asulavälistel teedel toimus 42% õnnetustest, kuid
asulavälistel teedel toimunud õnnetustes hukkunute osakaal oli 76%. Seega
toimuvad just asulavälistel teedel traagilisemate tagajärgedega õnnetused.
Olulisemate liiklusalaste probleemidena on aruandes märgitud otsasõidud
jalakäijatele ning joobes juhid. Liiklusohutus on üks peamistest kergliiklusteede
väljaehitamise argumentidest Eestis.
Euroopa Liidu liikluskindlustuse direktiivi kohaselt on liikluskahju hüvitamise
piirmäär varakahju puhul 1 miljoni euroni (ca 15 miljonit krooni) ja isikukahju
puhul 5 miljoni euroni (ca 78 miljonit krooni). Mõlemad määrad kehtivad ühe
kindlustusjuhtumi kohta, olenemata kannatanute arvust. Seega on maksimaalne
liikluskahju kulu rahalises arvestuses kuni 93 miljonit krooni. Siiski on levinud
metoodika, mille kohaselt inimese elu jooksul loodav lisandväärtus (enamasti
eluea jooksul teenitav kogupalk) seostatakse isukukahjuga ning Eestis praktika
kohaselt opereeritakse ligikaudu 5-8 milj krooni kahjuhüvisega. Kokkuvõtvalt on
liiklusturvalisuse tõstmine oluline nii varaliste kui ka isikukahjude
ärahoidmiseks.
Postitee äärsete muuseumite vaheline distants – 12,51 km on väga sobiv
jalgrattasõiduks. Mujal maailmas laialt levinud nn keti-süsteem, mis võimaldab
jalgratast (või ka muud liikumisvahendit) laenutada ühes kohas ning tagastada see
hiljem teises, kaugemalasuvas koostööketti kuuluvas huvikohas, on seetõttu siin
väga hõlpsalt rakendatav. Kuna olulise osa muuseumikülastajatest moodustavad
kooli- ja lasteekskursioonid (2005. a külastas ainuüksi Talurahvamuuseumi 57
kooli- ja lasteekskursiooni); siis annaks selline teenus võimaluse noortele
tervislikult ja meeldivalt aega viita.
Olulisel kohal on kergliiklus-matkaraja seosed muude liikumismarsruutide ja
-radadega, sh Mammaste-Taevaskoja Kiidjärve radade võrgustikuga, EuroVelo
rattamarsruutidega ning teiste võrgustikega, mis loovad laiemad võimalused
looduses liikumiseks või turvaliseks argiliilkemiseks hoopis laiemas piirkonnas.
Otsesed sotsiaalsed mõjud:
•
•
•
•
•
•
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suurem turvalisus jalgsi ja rattaga liikumisel
rohkem jalgsi ja rattaga liiklejaid kohalike elanike seas
parem juurdepääsetavus töökohtadele, kauplusele, puhkekohtadele
jm
liikumismugavus (ei sõltu niivõrd ühistranspordist, mida pealegi ei ole
piisavalt ega kellaajast)
alternatiiv vaba aja veetmiseks ja tervisespordi harrastamiseks
tervisliku liikumise lisavõimalused eriti kooliõpilastele, suvitajatele,
turistidele, klassiekskursioonidele jt Postitee sihtgruppidele

3.2. Kaudsed sotsiaalsed mõjud
Kaudseteks sotsiaalseteks mõjudeks projekti realiseerimisel võib välja tuua:
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•

Tervis. Vähene liikumine on oluline rahvatervise probleem kõikidest
vanusrühmades. Liikumise ühendamine argirutiiniga on kõige lihtsam
võimalus selle probleemi ennetamiseks. Seetõttu on igapäevaste
liikumiste, nagu kodust kooli, töökohta, teenindusasutusse minekud
jalgrattaga või jalgsi meeldivaks ja hõlpsaks viisiks igapäevase liikumise
suurendamiseks. Autoga kaasas käiv „istuv eluviis” on ka peamisi
ülekaalulise ning sellega kaasnevate terviseprobleemide põhjustajaid.
Uuringud näitavad, et südame- ja veresoonkonna haiguste ennetamisel on
jalgrattaga sõit vähemalt paar korda nädalas üks tõhusamaid vahendeid.
Samuti on pikaealisus otseselt seotud tervisespordi harrastamise
aktiivsusega.

•

Sotsiaalne võrdsus. Erinevate tegevuste saavutatavusel jalgrattaga või
jalgsi on suur tähtsus inimestele võrdsete liikumisvõimaluste tagamisel,
kuna kõigil ei ole võimalust autosõiduki kasutamiseks. Eelkõige on
kõndimine kõigile kasutatav, inimese loomulikeim liikumisviis. Jalgsi- ja
jalgrattaga läbitava keskkonna turvalisus on peamiseks eelduseks, et kõik
inimesed, sh lapsed, eakad ja liikumispuudega inimesed saaksid tegutseda
lähiümbruses.

•

Turvalisus. Kergliiklusteede üheks ülesandeks on vähendada
autostumisest tulenevat liiklusõnnetuste arvu kasvu. Kergliiklusteede
kasutamist võib soosida vaid siis, kui see on turvaline. Eestis hetkel
valitsev liikluskultuur tugevdab seda asjaolu veelgi.
Maailma kogemus näitab, et reeglina eelistatakse jalgratastega sõita
rahulikuma liiklusega kõrvaltänavatel või väiksema liikluskoormusega
maanteedel, seda isegi siis, kui tegemist pole nn otseteega.

•

Piirkonna hea maine. Hea infrastruktuuriga piirkonnad on mainekamad
töö- ja elukeskkonnana ning tugevdavad kogukonna eneseusku ja teotahet,
samuti aitavad ligi meelitada uusi elanikke, ettevõtteid ja külastajaid.
Maine kasvule aitab kaasa ka heakorrastatud, iseloomulikku miljööd
tugevdav teelõik koos planeeritud viidasüsteemiga, mis aitab lisaks teabele
väärtustada kohalikele elanikele nende elukeskkonda.

•

Elanike arv. Hea turismiinfrastruktuuri ja elukeskkonnaga ning kõrge
mainega piirkondades on elanikkond stabiilne ning pigem kasvav, samuti
on seal enam suvekodusid ja ajutisi elanikke. See võimaldab kohalikel
omavalitsustel suurendada oma tulubaasi ning pakkuda omakorda
paremaid avalikke teenuseid. Selle näite kinnituseks on Kõlleste vald, kus
laekub maksutulusid ühe elanike kohta Põlvamaa keskmisest rohkem ning
mis on maksulaekumiselt teine omavalitsus Põlva linna järel.

4. Projekti rakendamise majanduslike mõjude analüüs
4.1. Kulu-tulu analüüs
Kulu-tulu analüüsimisel on oluline tuua välja kõik eeldatavad kulud, sh
ehituskulud ja edasised püsikulud.
Hendrikson & Ko poolt on esitatud kavandatava kergliiklustee väljaehitamise
hinnanguline maksumus (tabelis 6), mis sisaldab peamisi ehitustöid.
Tabel 6. Kergliiklus - matkatee ehitusmaksumus koos projekteerimisega
Lõigu nimetus

Hilba oja
Hilba oja kuni Palojärve puhkeala
juurdepääsutee
Palojärve puhkeala juurdepääsutee
kuni Saverna-Põlva maantee (Ihamaru
ristmik)
lõigul Saverna-Põlva maantee
(Ihamaru ristmik) kuni
Maanteemuuseum
Maanteemuuseum- Puskaru rist
KOKKU

Lõigu
pikkus
(põhikaardi
andmetel)

Maksumus
(milj.krooni)

Maksumus
koos
käibemaksuga

3,91
2,99

7,33
5,60

8,65
6,61

2,52

5,83

6,88

5,22

9,78

11,50

2,36
17,00

4,43
32,97

5,27
38,91

Allikas: Hendrikson & Ko
Kuna maksumuse arvestusse ei ole kaasatud sildade-purrete ehitus (nende
vajaduse, mahud ja tehnilised parameetrid peab lahendama projekteerimistööde
käigus), siis esialgsete mahtude hindamiseks arvestame sildade-purrete
maksumuseks 4 milj krooni.
Otsestele ehitustöödele lisaks tuleb arvestada ka ehitusjärelevalve kuludega, mille
maksumuseks reeglina on 1-2% ehituse hinnast. Seega ulatub ehitusjärelevalve
kulu maksimaalselt 0,74 milj kroonini.
17 km pikkuse kergliiklus-matkatee rajamise hinnaks kujuneb esialgsete
arvutuste kohaselt 37,71 milj krooni. Hinnale lisandub käibemaks 18%,
objekti kogumaksumuseks kujuneb 44,5 milj krooni.
Väljaehitatud kergliiklustee hooldamise (sh talihooldus) maksumuse
suurusjärguks on hinnanguliselt 2000 krooni kilomeeter aastas. Seega 17 km
pikkuse lõigu puhul ulatuvad aastased kulud 34 000 kroonini.
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Tabel 7. Disainielementide rajamise ja paigaldamise maksumus

Kulutuse nimetus

Maksumus

Liiva puhkeala
Ihamaru peatuskoht

Käibemaks
18%

Summa
(kroonides)

310,400

55,872

366,272

28,590

5,146

33,736

Tilleoru peatuskoht

32,330

5,819

38,149

Puskaru puhkeala

178,420

32,116

210,536

Postitee viidad ja tähised

228,430

41,117

269,547

Kokku
Tellija varu ettenägemata töödeks
10%

778,170

140,070

918,240
91,824

Kokku
Töötasu ja materjalide kallinemine
10%

1,010,064

KOKKU

1,111,070

101,006

Allikas: ARC Projekt OÜ taotluseelarve
Disainielementie iga-aastased hoolduskulud sisaldavad elementide puhastamist ja
värvimist, vajadusel postide õgvendamist ning suvisel perioodil niitmist. Kui
hinnata aastaseks töömahuks 250 tundi, miinimumpalgaga 30.- tunnis, siis ulatub
hoolduskulu minimaalselt 7500.- aastas. Sellele lisandub materjalide maksumus ja
muud kaudsed kulud, seega võib otseseks hoolduskuluks arvestada 10 000 krooni
aastas.
Hoolduskulule lisaks on vajalik korraldada jäätmevedu puhkealadelt (Liiva 3,
Ihamaru 1, Tilleoru 1, Puskaru 3 prügikasti). AS Põlva Heakord hinnakirja alusel
on ühe 120 l prügikasti tühjendamise kulu 52.-, siis ühekordse jäätmeveo kulu on
416 krooni. Kui arvestada, et suvehooajal (maist-septembrini) tühjendatakse urne
kaks korda kuus , kokku 10 korral, siis ulatub kogukulu 4160 kroonini aastas.
Postitee disainielementide hoolduskulud ulatuvad 14 160.- krooni aastas.
Nii kergliiklus- matkatee kui ka ajaloolisse teeruumi paigaldatavad
disainielemendid ei võimalda oma iseloomult otsest tulu teenida vaid täiendavad
ja tugevdavad olemasolevat sotsiaal-majanduslikku keskkonda. Nii esialgse
investeeringu kui ka hoolduskulude tõttu on tegemist negatiivsete rahavoogudega
ning lihtsustatult võib öelda, et projekt ei ole otseselt majanduslikult tasuv.
Projekti iseloomult on tegemist turutõrgetele reageerimisega, sest ilmnevad
järgmised jooned:
• klassikaline turutõrge, mille puhul turg ei suuda hüvist pakkuda eelkõige
hüvise mitterivaalsuse ning välistamise võimatuse tõttu;
• tegemist on ka ühiskondlikult soovitava hüvisega, mille puhul selle
kasutamine toob kaasa suurema kasu kui kasutamata jätmine;
• ümberjaotuslikud eesmärgid sh ebavõrdsuse vähendamine.
Seetõttu on järgnevalt analüüsitud kaudseid majanduslikke mõjusid, eelkõige
mõjusid turismimajandusele (töökohad, investeeringud, kaasnevad majanduslikud
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mõjud), et hinnata projekti tasuvuse aspekte.

4.2. Majanduslike mõjude uuring
Turismiinvesteeringu potentsiaali võib hinnata erinevate meetodite abil.
1) Otseste meetodite puhul uuritakse ja summeeritakse olemasolevate ja
tulevaste ettevõtete käibe prognoosid, töökohad jt majanduslikud tegurid.
2) Kaudsete meetodite korral hinnatalse analoogide põhjal majanduslikke
mõjusid. Eelnevate arvutuste põhjal selgus, et Postitee piirkonda külastab
aastas ligikaudu 29 000 inimest. Kui lugeda turisti keskmiseks
ööpäevaseks kulutuseks 755 krooni1 siis võib turismi kogukäibeks hinnata
21,89 miljonit krooni aastas. Kuna aga kulutused tehakse erinevate
teenusepakkujate juures ja laiemas regioonis, siis võivad tegelikud andmed
erineda summaarsetest numbritest. Seetõttu on majanduslike mõjude
analüüsil kasutatud otsest meetodit.
Kergliiklus-matkatee rajamise ning disainielementide paigaldamise mjanduslike
mõjude analüüsimiseks viis SA Põlvamaa Arenduskeskus läbi struktureeritud
telefoniintervjuud Postitee ääres tegutsevate ettevõtete ja asutuste
juhtide/omanikega, kel majandusaasta aruannete kohaselt on tegevuseks turismi
valdkond või kellede majandustegevus on mõjutatud turismist. Äriregistristri
väljavõtte alusel tuvastati uusi, piirkonnas tegutsemist alustavaid ettevõtteid ning
küsitleti ka neid. Lisaks ettevõtetele küsitleti ka turismiga seotud avaliku ja
kolmanda sektori organisatsioonide esindajaid. Kokku vastas intervjuu
küsimustele 22 inimest.
Joonis 1. Küsitluses osalenute struktuur

Küsitluse kokkuvõte:
1) Kõik vastajad (100%) nõustusid väitega, et Postitee on atraktiivne piirkond
turismi arendamiseks.
2) Vastajatest 54,5% tegevus on praegu otseselt seotud turismiga, sh
turismimajandus on kas peamine või osaline tuluallikas. 27,5% vastajate
1

Eesti siseturisti tarbijakäitumise uuring, 2003
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puhul ei ole turismialane tegevus veel käivitunud ja 18% vastajate tegevus ei
ole turismiga seotud. Nii vastasid 3 mittetulunduslikku ja 1 äriorganisatsioon.
3) Neist, kes vastasid, et nende tegevus on turismiga seotud jaguneb
turismikäibe osatähtsus järgnevalt:
Vastajate arv

Turismi osakaal käibest

4

100%

1

80%

1

60-70%

2

50%

1

20%

1

10%

2

5%

Äriregistri andmetele toetudes on küsitletud äriettevõtete turismiga seotud
käive kokku aastas pisut enam kui 2 milj krooni (ei sisalda muuseumeid).
4) 95 % vastanuist arvas, et Postitee kergliiklus-matkaraja arendamine ning
disainielementide paigaldamine võib suurendada piirkonna külastajate hulka
ja kohalviibimise aega. 5% vastajatest ei osanud küsimusele vastata.
5) 80% vastanutest on veendunud, et eelpoolnimetatud plaanide elluviimine
mõjutab ettevõtteid, sh ka nende oma ettevõtet/ettevõtmist positiivselt. Neist
omakorda:
50 % leidis, et mõju on eelkõige klientide arvu suurenemisele
18 % tõid välja käibe kasvu
13 % pidasid olulisemaks mõju kogu piirkonnale (tuntus, positiivne maine,
piirkonna atraktiivsus)
20 % vastanuist arvas, et projekti plaanide elluviimine võib mõjutada
eelkõige teisi ettevõtteid-asutusi, kuid mitte nende oma ettevõtet. Nii arvanuist
5 % tõi välja positiivse mõju eelkõige muuseumite külastatavusele.
6) Vastanutest 71,4% on veendunud, et turistide arvukuse kasv ja
kohalviibimise aja pikenemine toob kaasa uute, lisanduvate teenuste
vajadusese, 23,8 % vatajatest olid kindlad, et piisab olemasolevatest toodetestteenustest. Väike osa - 4,8% ei omanud seisukohta.
7) Uutest toodetest nimetati eelkõige majutust: vaja on arendada olemasolevaid
ja luua juurde uusi, omanäolisi ja erineva hinnaklassiga majutusi (sh karavanikohad). Teisena toodi välja toitlustamise võimaluste loomine ja kaubanduse
(kohalikud tooted, põllumajandussaadused, suveniirid) arendamine.
8) Nõudluse rahuldamiseks on 60 % valmis ise panustama ja investeerima.
Enda panus nähakse nii töös, ajas kui rahas. Enamik küsitletuist ei soovinud
avalikustada investeeringu summat. Samas on lühikese aja jooksul Postitee
piirkonda tekkinud 8 uut registreeritud ettevõtete, kes kõik ühel või teisel moel
turismimajandusega tegelema hakkavad. Seega võib eeldada nii uute kui ka
olemasolevate ettevõtete investeeringuid.
9) Nõudluse rahuldamiseks on 65 % vastanutest valmis täiendavalt tööjõudu
palkama. 55% näeb vajadust palgata põhikohaga, püsivat tööjõudu, 27 % näeb
vajadust hooajalise lisatööjõu palkamiseks ning 18 % on nõus tööjõudu
palkama vastavalt vajadusele.
10) Vastajail paluti prognoosida ka ettevõtte turismikäibe kasvu. Sarnaselt
neile, kes uskusid Postitee piirkonna positiivseid mõjusid oma ettevõttele,
leidsid 80% vastajaist ka nüüd, see võib suurendada ettevõtte käivet.
29 % arvavad, et aastane käibe tõus on hinnanguliselt 20%
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22% prognoosivad tõusuks 10%
7% pognoosivad tõusuks 45-50%
7% prognoosivad tõusuks 25-30%
7% prognoosivad tõusuks 10-15%
7% prognoosivad käibe kasvuks 5%
ülejäänud ei osanud kasvu prognoosida.
Tuginedes praegusele turismikäibe admetele ning väljapakutud
kasvuprognoosidele võib olemasolevate ettevõtete turismikäibeks prognoosida
pisut alla 2,4 milj krooni. Sellele lisanduvad uute, loodavate ettevõtete käibed.
Seega võib reaalseks osutuda turismikäibe kolmekordseks so 7 milj krooni
ning piirkonnas laiemalt võib osutuda reaalseks käibe kasvatamine
arvestusliku 22 milj krooni piirimaile.

4.3. Uute eraettevõtete loomine
Küsitluse läbiviimise kavandamisel tutvuti Äriregistri andmetega, et tuvastada
uusi, loodud äriühinguid Postitee piirkonnas. Nii leiti kokku neli 2006-2007
registreeritud uut äriettevõtet, lisaks sellele tuvastati veel neli muud tegevust
alustanud üksust ( 2 füüsilisest isikust ettevõtjat, ühe ettevõtja poolt loodav
ateljee ja üks tervisetalu).
Kõik 8 uut, alustavat ettevõtet on seotud
turismiettevõtlusega ning ühel või teisel moel on oma tegevustes arvestanud
piirkonna soodsaid võimalusi turismiga tegelemiseks.
Lühiülevaade uutest loodavatest ettevõtetest:
• OÜ Hurmi Mõis (24.08.2006)
Ettevõte on soetanud endise Hurmi mõisa hoone, mille baasil pakkuda
turistidele majutus- ja toitlustusteenuseid, aga ka spetsialiseeritud teenuseid
nagu üritused, tähtpäevapeod, kokkutulekud, laagrid jms. Kuna endise
mõisahoone renoveerimine nõuab küllalt suuri investeeringuid, siis on OÜ
Hurmi Mõis koostanud finantseerimistaotluse EMP ja Norra üksikprojektide
taotlusvooru. Kahjuks ei leidnud see toetust, kuid samas on tehtud tööd
aluseks edasistele tegevustele. Siiski ei saa omanikud täna anda tähtaegu
millal hoone renoveeritud saab ning planeeritud majandustegevus käivitub.
• FIE Kalev Lindal
Omab endise Varbuse mõisa aladel kinnistut, mille arendamine praegu käsil
on. Täiendavat toetust on ta taotlenud PRIA maaettevõtluse mitmekesistamise
meetmest (3.3) ning seeläbi investeerib teenuste arendamise infrastruktuuri
ligikaudu 500 000.- krooni. FIE Kalev Lindali tegevusteks on mitmesuguste
meelelahutusürituste, koosviibimiste, laagrite korraldamine ja läbiviimine.
Esimese aasta planeeritud käibeprognoos on 250 000.- krooni. Tööd pakutakse
1 põhitöökohaga töötajale ning vajadusel kuni 3-le hooajatöötajale.
• Mati Karmini ateljee
Mati Karmin omab endist Ihamaru meierei hoonet. Hoone on olnud kasutusel
ka puidutöökojana ning nüüd on kavas see renoveerida ateljeeks, kus peale
kunstiloomingu ja väikeseeria tootmise saaks korraldada ka erineva pikkusega
kursusi, pakkuda praktikavõimalusi kunstitudengitele, tutvustada turistidele
erinevaid töövõtteid (nt tinavalu) ning pakkuda müügiks suveniire. Edaspidi
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saaks ateljees tööd 1-2 inimest, lisaks hooajalised praktikandid ja kursuste
läbiviijad.
•

FIE Jaanika Kaljuvee – registreeritud MTRis kui majutusteenuse pakkuja
Postitee piirkonnas. Esialgu on tegemist pere-ettevõttega.

• OÜ Postitee Turismitalu (24.01.2007)
Käesoleval aastal loodud osaühingu põhitegevusaladeks on turismiteenused,
sh majutusteenused. Tegevuste käivitamiseks on esmalt vaja investeerida.
• OÜ Eeverti (registreeritud 07.02.2007)
Postitee vahetus läheduses paiknev talu on seni tegelenud peamiselt
maasikaksavatusega, samuti on korraldatud hooajakaubandust Palojärve
rannast. Ettevõtte registreerimise eesmärgiks on arendada turismialast
tegevust, sh majutusteenuste pakkumist.
• OÜ Tilleoru Puhkekeskus (05.03.2007)
Kõige noorema ettevõtte tegevusalaks on 100% turism. Esmalt nähakse oma
tegevusaladena kokkutulekute, ettevõtete suvepäevade ning muude ürituste
korraldamist ja läbi viimist. Hooajal loodetakse teenindada 1000 – 3000
inimest ning pakkuda tööd 1-2 inimesele. Koostöös Saksamaa partneriga
loodetakse edaspidi tegevusi laiendada ning tuua piirkonda ja Eestisse enam
välisturiste.
•

OÜ Kõrge Vägihein – Tartus registreeritud ettevõtte tegevuskohaks on
Kõlleste vald ning arendamisel on tevisetalu. Talu peamised teenused on
seotud ravimtaimede ja terviseteenustega.

Lisaks uute ettevõtete loomisele võib eeldada ka teiste turismiteenuste pakkujate
huvi Postitee piirkonnas tegevust arendada. Nii näiteks võib prognoosida Eesti
sisereiside korraldajate (ka klassi- ja kooliekskursioonid), matkateenuste osutajate
(nt Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus, OÜ Matkajuht) huvi piirkonnas
turistidele tegevusi pakkuda. Hendrikson & Ko andmetel on Levo Tohva ( OÜ
Matkajuht) üritanud korraldata tõukerattamatku Postiteel, kuid mitte väga
õnnestunult, eelkõige seetõttu, et puudub võimalus tagada turistide turvaline
liikumine. Kuigi Postiteel on soodne asukoht ning kergliiklusel on
matkakorralduse seisukohast tugev potentsiaal, on peamiseks faktoriks turisti
turvalisus. Liiklusohutust ning mugavust eeldavad eelkõige välismaalt tulevad
külastajad, kes sooviksid näha siin samasugust infrastruktuuri, nagu neile
pakutakse oma kodumaal. Hetkel kasutab hr Tohva jalgratta- ja tõukeratta
matkade korraldamiseks Otepää ümbrust, näiteks Pühajärve ümber kulgevat
rattateed ning need matkad on väga populaarsed. Aastas osaleb hr Tohva
korraldatud matkadel 3000-4000 inimest, juhul kui paraneks infrastruktuur, sh
rajataks kergliiklusteid, oleks number ka suurem.
Seega võiks kergliiklus-matkaraja rajamine tuua juurde ka mitmesuguseid
teenuste pakkujaid, mis omakorda suurendavad külastatavust ning ergutavad
looma uusi töökohti ja erasektori investeeringuid piirkonnas.
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4.4. Uute erasektori töökohtade tekkimine
Uute erasektori töökohtade tekkimist vaatleme kahes grupis: olemasolevate
ettevõtete prognoosid töökohtade juurde loomiseks ning uute asutatud ettevõtete
prognoosid.
1) Küsitluses osalenutest 65% nägid vajadust uute töötajate palkamiseks. Juba
tegutsevate ettevõtete puhul hinnati otsest tööjõuvajadust siiski väiksemaks –
pooled ettevõtjatest leidsid, et neil on vaja täiendavat tööjõudu. Samas märgiti ka
raskusi töötajate leidmisel. Küsitluse tulemusel võib siiski järeldada, et tegutsevad
ettevõtted näevad ligikaudu 6 uue töötaja vajadust, lisaks neile vajatakse suvisel
hooajal ajutist lisatööjõudu.
2) Uutest ettevõtetest 100% on planeerinud uute töökohtade loomist. Neist 5
planeerib palgata täistööajaga töötajaid ning vaid üks loodab olemasolevate
jõududega hakkama saada. Suurimaks tööandjaks võib äriplaani mastaape
hinnates kujuneda OÜ Hurmi Mõis. Hinnanguliselt võib uutes ettevõtetes tööd
saada 9 püsitöökohaga inimest, neile lisanduvad veel hooajalised töötajad.
Kui arvestada, et praegu töötab piirkonna turismiga seotud ettevõtetes 25 inimest
(sh muuseumites kokku 16 inimest), siis on prognoositud lisanduvate töökohtade
arv - 15 töökohta vägagi märkimisväärne.
Statistikaameti arvestuse kohaselt oli Põlvamaal hotelli- ja toitlustussektori
keskmine brutopalk 2006.a. 5630 krooni. Turismisektori töötajate kogupalk aastas
on seega 1,69 miljonit ning sellelt makstav tulumaks ligikaudu 196 300 krooni.
Kui piirkonda luuakse täiendavalt veel 15 töökohta, siis praeguse palgataseme
juures oleks töötajate kogupalk 2,7 milj krooni ning tulumaks vastavalt 314 200
krooni. Eesti Panga majandusprognoosile tuginedes võib väita, et tööjõukulud
kasvavad. Tabelis 8 on kajastatud nii tööjõukulude kui ka arvestusliku tulumaksu
prognoosid perioodil 2006-2009
Tabel 8. Tööjõukulude ja tulumaksu prognoosid

2006
2007
2008
2009

kasvu
määr
0
18.5
14.3
10.6

brutopalk
5630.00
6671.55
7625.58
8433.89

maksuvab
a
miinimumi
mahaarves
tus
3630.00
4671.55
5625.58
6433.89

aastapalk
25 töötajat
1089000.00
1401465.00
1687674.50
1930167.99

sh
tulumaks
196377.05
252723.20
304334.75
348063.08

aastapalk
40 töötajat
1742400.00
2242344.00
2700279.19
3088268.79

sh
tulumaks
314203.28
404357.11
486935.59
556900.93

Seega võib turismi arendamine kaasa tuua uute töökohtade loomise, mis mõjutab
maksulaekumist ning toob kaasa kohalike omavalitsuste tulubaasi suurenemise.
Teades, et iga-aastased püsikulud kergliiklustee ja disainielementide
hooldamiseks on ca 48 000 krooni, siis eelpooltoodud arvestuste kohaselt
katavad täiendavad maksulaekumised iga-aastased püsikulud täielikult.
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4.5. Täiendavate erasektori investeeringute kaasamine
Ka täiendavate investeeringute lisandumist võib vaadelda kahes grupis:
1) olemasolevate ettevõtete investeeringud.
Küsitluste tulemusel selgus, olemasolevatest ettevõtetest plaanib täiendavaid
investeeringuid 5 ettevõtet, samuti mõlemad muuseumid ja üks MTÜ. Ettevõtetest
on kõige selgemad laienemiskavad Tamme Talu Pagaritööstusel, kes kavatseb
investeerida ligikaudu 1milj krooni hooajalise toitlustuskoha avamiseks. Teised
ettevõtted ei osanud või ei soovinud oma plaane avalikustada.
2) Kaheksa uue, alustava ettevõtete investeeringud on oluliselt suuremad, kuna
valdavalt on kavas hoonete renoveerimine või koguni rajamine.
Suurimad
investeeringud on vaja teha OÜ-l Hurmi Mõis, kes kavatseb renoveerida endise
Hurmi mõisa hoone. Investeeringu kogumaksumuseks on eelarvestatud üle 10
miljoni krooni. Ka Mati Karmini ateljee renoveerimise kulud ületavad miljoni
krooni piiri, millele lisanduvad veel sisustamise ja seadmestamise kulud. FIE
Kalev Lindali projekti kogumaksumus jääb alla miljoni. Teised alustavad
ettevõtjad ei osanud või soovinud oma plaane avalikustada.
Seega võib väita, et ettevõtted kavatsevad piirkonnas turismiteenuste arendamisse
investeerida ligikaudu 13 miljonit krooni.
Täiendavalt võivad avaliku sektori investeeringud hoogustada nende teenuste
tekkimist ja pakkumist, kus investeering tehakse laiemat regiooni silmas pidades.
Näiteks sisereisid ja ekskursioonide korraldamine ning aktiivse puhkuse matkade
pakkumine.

4.6. Kaudsed majanduslikud mõjud
Kaudseid majanduslikke mõjusid võib välja tuua järgmistes aspektides;
•

•

•
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Elanike arv. Arenev majanduskeskkond, kus on nii töökohti kui ka
arenenud infrastruktuur
loob baasi elanike
arvu stabiilsusele ja
juurdekasvule.
Samuti võib välja tuua, et turismipiirkonnad on
atraktiivsed ka ajutistele elanikele eelkõige suveperioodil. See võimaldab
kohalikel omavalitsustel suurendada oma tulubaasi ning pakkuda
omakorda paremaid avalikke teenuseid. Selle näite kinnituseks on
Kõlleste vald, kus laekub maksutulusid ühe elanike kohta Põlvamaa
keskmisest rohkem ning mis on maksulaekumiselt teine omavalitsus Põlva
linna järel.
Majandusstruktuuri mitmekesisus. Turismisektori kasv loob juurde
teenindusega seotud töökohti ja loob enam lisandväärtust, kui primaarvõi sekundaarsektor, edendades nii majanduskasvu. Samuti pakub
teenindussektor vajalikke teenuseid ka kohalikele elanikele.
Kinnisvara hind. Kaudselt mõjub atraktiivne elukeskkond ja
ettevõtlusvõimaluste mitmekesisus ka piirkonna kinnisvara ja maa hinda
tõstva tegurina. Nii näiteks on Otepää või Saaremaa kinnisvara hinnad
mõnevõrra kõrgemad kui mujal, vähem atraktiivsetes piirkondades.
Erinevad kinnisvaraülevaated hindavad turismipiirkonna mõju kinnisvara

•

hinnale vahemikus 10-40%. Põlva vanima kinnisvarabüroo Eramu maakler
Arno Simpson pakkus reaalseks hinnatõusuks 5%
Maine ja tuntus. Turismimajanduse kasv tõstab piirkonna tuntust
eelkõige seetõttu, et seal ollakse käinud ja seal saadud valdavalt
positiivseid emotsioone. Tuntus ja maine on aga omavahelises võrdelises
seoses st tuntud sihtkohti (kaupu, inimesi, nähtusi) hinnatakse kõrgemalt,
nende maine on parem ning tarbijate lojaalsus kõrgem. Seega tuntuse ja
maine kasv toob juurde nii uusi turiste kui ka elanikke. See omakorda
mõjutab positiivselt piirkonna majanduskeskkonda.

5. Projekti rakendamise keskkonnamõjude analüüs
Postitee piirkonna keskkond on tähelepanuväärne kahest aspektist:
1) teeruumi ajalooline miljööväärtus
Vana-Võru mnt ehk Postitee asub looduslikult kaunil maastikul. Teel liikudes
avaneb mõlemale poole tähelepanuväärselt ilusaid vaateid. Tee ise on
käänuline ja künklik, reljeefi ilmestavad Voorepalu mõhnastik, mis kulgeb
Liivalt Karilatsini ja Tilleorg. Ajaloolist miljööväärtust rõhutab kitsas ja
käänuline teetrass, mis oma iseloomult on säilinud samasugusena kui postiveo
kõrghetkedel 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. Sellest perioodist
pärineb ka Varbuse postijaama kompleks (praegu Eesti Maanteemuuseum),
mitmed ajaloolised kõrtsihooned (Lukatsi, Ihamaru, Mustajõe jt), teetähised ja
piketikivid. Tee ääres on säilinud vanad puiesteed ja hekid. Ihamaru külas
kahel pool Postiteed asuv kaseallee on rajatud juba möödunud sajandi
viiekümnendate aastate algul, samasse perioodi jääb ka õunapuualle.
Postitee ajalooline teemaastik oli nõukogude perioodil looduskaitse alla
võetud.
1981. a moodustati selleks otstarbeks Liiva-Varbuse
maastikukaitseala, mille kaitse objekt on Liiva-Varbuse maanteelõik koos
kahepoolse 50 m laiuse loodusliku ja rajatud haljastusega. Kaitsekord on
tänaseks päevaks vananenud, hetkel jääb Postitee ümbrus looduskaitseseaduse
järgi piiranguvööndi kaitserežiimiga alale.
Postitee maastiku tähtsust rõhutab ka Põlva maakonnaplaneeringu
teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”,
kus ala on määratletud I klassi väärtusliku maastikuna (ala ligikaudu 32 km2).
2) piirkonna looduskeskkond
Postitee vahetus läheduses asuvad:
• 1981. a moodustatud Ihamaru looduskaitseala (kaitse eesmärgiks
metsakoosluste ja allikaterohke Ahja jõe niiduala kaitse);
• 1957. a moodustatud Tilleoru maastikukaitseala (kaitse eesmärgiks 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);
• Palojärve hoiuala (kaitse eesmärgiks EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ
I lisa elupaigatüübi liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) kaitse);
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•

•

Ahja jõe hoiuala (kaitse-eesmärgiks on EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta I lisa elupaigatüübi jõgede ja ojade (3260) kaitse
ning II lisa liikide hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus
gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse);
Hilba jõe hoiuala (kaitse eesmärgiks on EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ I lisa elupaigatüübi jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisa
liigi hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse).
Looduskaitsealustest üksikobjektidest jäävad Postitee maanteekoridori
lähedusse Põdrakivi rändrahn, Tilleoru tammed ja Pika talu kuusk.

Seetõttu on kergliiklus-matkatee rajamisel ning disainielementide paigaldamisel
vaja silmas pidada sobivust miljööga ning selle tugevdamist. Samuti peab
täiendavalt arvestama loodus- ja keskkonnahoiu aspektidega. Samas olemasoleva
keskkonna säästev rakendamine loob vajadused keskkonnasõbralike
liikumisviiside laialdasemaks kasutuselevõtuks, turistide liikumise suunamiseks
nii, et looduskaitsealused piirkonnad ei saaks inimtegevuse mõjul kahjustatud.
Samuti on otstarbekas turismi hajutada, et vältida „ülerahvastumisest“ tingitud
negatiivseid mõjusid.
Keskkonnamõjudena võib loetleda järgmisi tegureid:
• Sobivus Postitee miljöösse. Kergliiklus-matkatee rajamisel ja
disainielementide paigaldamisel tuleb arvestada rajatiste sobivust
Postitee miljöösse. Seda silmas pidades on välja pakutud kergliikluse
kombineeritud variant, mis küll ei vasta kõigile kergliiklustee tehnilistele
normidele (asfaltkate on asendatud sõelmetega, laius ei ole igal pool 3 m
ning tee märgistust ja valgustust ei kasutata), kuid on oma olemuselt
vähem kaasaegne ja „linnalik“ ning seetõttu sobitub paremini
olemasolevasse keskkonda. Ka disainielementide materjalivalik ning
ideestik toetab ajaloolist keskkonda.
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•

Keskkonnasõbralikkus. Uuringud näitavad, et transpordivalikutest
sõltub ligikaudu 1/3 meie keskkonnakoormatusest. Euroopa
Omavalitsuste Liit (Commission of the European Communities) näeb
ühe olulise keskkonnakaitselise meetmena mootorsõidukite müra ning
heitgaaside reostuse piiramist, samal ajal arendades ühistranspordi,
jalgratta- ja jalgsiliiklust. Vajadus pehmendada transpordi mõju
keskkonnale on tingitud just CO2 heitmete, ummikute ja liiklusõnnetuste
osakaalu suurenemisest. Seetõttu on nn autovabad liiklemisviisid leidnud
järjest enam tunnustust. Kergliiklus-matkatee rajamine toetab seda
keskkonnakaitselist suundumust.

•

Säästev turism. Agenda 21 on kogu maailmas laialt levinud
arengukontseptsioon, mis suunab
majandusarengut
ja inimeste
sotsiaalseid vajadusi rahuldama nii, et tulevastele põlvkondadele jäetav
keskkond ei kahjustuks. Turismimajanduses tähendab see olemasolevate
ressrsside säästvat kasutamist, turistide voo suunamist ning
juhendamist (nii on võimalik seda kergemini kontrollida ning loodust
kahjustavaid mõjusid vähendada), hajutamist (kergesti haavatavatest
paikadest mööda või vähendades ühe koha tallamisest tulenevaid

kahjusid looduskeskkonnale) ning piiranguid (nt looduskaitsealal
viibimiseks). Nii näiteks on RMK rajanud uusi matkateid kohtadesse,
mis oma liikide poolest ei ole haavatavad, kuid turistile maastikuliselt
põnevad. Samuti luuakse tingimused, milles on lihtne loodust säästvalt
käituda (märgistatud rajad, lõkke- ja peatuskohad, informeerimine).
Seetõttu on otstarbekas suunata turistid korrastatud kergliiklusmatkateele, anda neile käitumiseks ja juhendamiseks piisavalt
informatsiooni (viidad, kaardid) pakkuda vajalikku infrastruktuuri
(puhkekohad, prügikastid, jms) ning seeläbi vähendada turismist
tulenevaid ohte looduskeskkonnale.

6. Mõjude seotus arengukavade ja alameetme
eesmärkidega
Postitee kergliiklus-matkaraja rajamine ja miljööd tugevdavate disainielementide
paigaldamine toob kaasa järgmised positiivsed mõjud piirkonnale:
• elanike liikumismugavus ja turvalisus, töökohtade, teenindusasutuste ja
vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavuse
• turismiettevõtluse areng, sh ettevõtete käibe kasv, uute ettevõtete loomine,
uute töökohtade teke ja täiendavad ersasektori investeeringud;
• keskkonna ja loodusväärtuste kaitse läbi korrastatud turismivoogude.
Tulenevalt projekti iseloomust ei genereeri see küll otsest majanduslikku kasu
investeeringu teostajale, samas on alust eeldada olulist mõju ettevõtlusele:
• Postitee turismiettevõtluse käive võib kasvada 7 miljoni kroonini aastas
ning laiemalt genereerib Postitee 22 miljonit krooni käivet aastas;
• tekib vähemalt 8 uut turismiettevõtet;
• säilitatakse ja luuakse juurde kokku 40 töökohta;
• palgatuludelt laekuv tulumaks on üle poole miljoni krooni aastas;
• täiendavaid erasektori investeeringuid tehakse üle 13 miljoni krooni.
Kõik need sotsiaalmajanduslikud mõjud on otseselt seotud järgmiste
arengukavade ja samuti piirkonna konkurentsivõime meetme eesmärkidega:
1. Ülemaailmsed sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna sidusa arendamise
eesmärgid määratleti 21. sajandi globaalse säästva arengu tegevuskava aastani
2030. Agenda 21 kohaselt peaksid riigid oma vajadusi ja võimalusi arvestades
seadma pikaajalised arengusuunad, et sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna
tasakaalustatud arengu kaudu tagada kvalitatiivne majanduskasv, inimeste kõrge
elukvaliteet, turvaline ja puhas elukeskkond nii tänastele kui ka tulevastele
põlvkondadele. Euroopa Liidu säästva arengu strateegia kiideti heaks Euroopa
Nõukogu Göteborgi tippkohtumisel 2001. aasta juunis. "Säästev areng pakub
Euroopa Liidule positiivse pikaajalise nägemuse ühiskonnast, mida iseloomustab
suurem heaolu ja suurem õiglus, ning mis loob võimalused puhtamale,
turvalisemale ja tervemale keskkonnale. See on ühiskond, mis pakub paremat
elukvaliteeti nii meile kui ka meie lastele ja lastelastele".
Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21” võeti Riigikogus vastu
14.09.2005. „Säästev Eesti 21” määratleb Eesti pikaajalised arengueesmärgid
aastani 2030:
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• Eesti kultuuriruumi elujõulisus
• Inimese heaolu kasv
• Sotsiaalselt sidus ühiskond
• Ökoloogiline tasakaal.
Projekti elluviimine aitab saavutada tasakaalustatult nii sotsiaalseid,
majanduslikkke ja keskkonna mõjusid – turismikeskkonna arendamise
investeeringud toovad kaasa kohalike inimeste heaolu kasvu ning aitavad
arendada eelkõige keskkonnasõbralikku turismitoodet.
2. SF 2007-2013 Elukeskkonna arendamise meetme prioriteetne suund 4
„Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ programmdokumendi
eelnõus tuuakse välja, et „piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu
saavutamiseks on vaja arendada kõiki Eesti piirkondi: kujundada välja maakonnaja suuremad kohalikud keskused koos tagamaaga ühtselt toimivaiks
tööjõuareaalideks, tugevdada keskuste rolli töökohtade looja ning avalike teenuste
osutajana ning parandada tagamaa elujõulisust. Prioriteetse suuna tegevused on
otseselt seotud Ühenduse strateegiliste suuniste
ühtekuuluvuspoliitika
territoriaalse mõõtme eesmärkide realiseerimisega: linnade panus majanduskasvu
ja tööhõivesse ning maapiirkondade majandusliku mitmekesisuse toetamine.
Tulenevalt tegevuste spetsiifikast, eesmärgistusest ja kavandamisloogikast
jaguneb prioriteetne suund kolmeks allvaldkonnaks: kohalikud avalikud teenused
maapiirkondades, linnaliste piirkondade arendamine ning piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine.“
Piirkondade konkurentsivõime suurendamiseks peetakse oluliseks kohaliku
külastuskeskkonna arendamist, kasutades selleks senisest tõhusamalt iga
piirkonna ainuomaseid ressursse. „Oluline on nii uute külastuskomplekside välja
arendamine, kui ka olemasolevate külastusväärtuste varustamine kaasaegse
tugiinfrastruktuuriga.“
Piirkondade konkurentsivõime eesmärgiks on:
Piirkonnad on atraktiivsemad investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate
jaoks.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise peamised tegevused:
Kohaliku külastuskeskkonna arendamine
• Kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine
külastusobjektideks (sh. külastussadamad, muuseumid, teemapargid,
külastuskeskused, matka- ja õpperajad, supelrannad jms)
• Tugiinfrastruktuuri väljaarendamine olemasolevatel külastusaladel (sh.
juurdepääsuja
kergliiklusteed,
parklad,
sanitaarja
jäätmehooldustingimused, viidad, puhkekohad, internetiühendused jms)
Meetme eesmärgid ja tegevused on otseselt seotud käesolevas analüüsis välja
toodud mõjudega sotsiaalsele ja majanduskeskkonnale. Projekti rakendamine
aitab tõsta piirkonna atraktiivsust investoritele (8 uut ettevõtet ja erasektori
investeeringud üle 13 miljoni krooni),
luua uusi töökohti eelkõige
teenindussektoris (kokku 40 säilitatavat ja loodavat töökohta) ning tõsta
atraktiivsust külastajate jaoks (29 000 külastajat aastas).
3. Põlvamaa ettevõtluse strateegias 2007-2015 toodud strateegiline eesmärk:
„Loodusväärtuste, kultuuri- ja keskkonna säästev kasutamine kõrgekvaliteediliste
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ja teadmistemahukate turismiteenuste osutamiseks eelkõige loodus- kultuuri ja
tervisepuhkuse valdkondades, suurendades turismimajanduse lisandväärtust ning
jätkusuutlikkust“ on saavutatav seeläbi, et turismikeskkonna infrastruktuuri
arendamine toob kaasa loodus- ja kultuuriväärtuste parema eksponeerimise ja
atraktiivsuse, mille baasil luua kõrgemat lisandväärtust pakkuvaid
turismiteenuseid (sh pakettreise, organiseeritud matkateenuseid, eriomaseid
kultuurielamusi, majutus- ja toitlustusteenuseid jms) ning seeläbi parandada
ettevõtluse konkurentsivõimet.
4. Omavalitsuste arengukavad keskenduvad valdade turismivõimaluste
kasutuselevõtu eelduste loomisele ja majanduse arengu toetamisele. Need
eesmärgid on realiseeritavad läbi projekti elluviimise, sest infrastruktuuri
parendamine loob otsesed eeldused piirkonna turismivõimaluste kasutamiseks ja
turismiettevõtluse arendamiseks.

7. Teostatavuse analüüs
7.1 Õiguslikud alused
Postitee kergliiklus-matkaraja rajamine ja disainielementide paigaldamine on
seotud järgmiste õiguslike küsimustega:
1) maaomandi kasutamise kokkulepped ja edasised omandisuhted
2) ehitusseadusest tulenevate regulatsioonide täitmine
3) riigihanke seadusest tulenevate regulatsioonide täitmine
1. Kergliiklus-matkaraja trassi valiku analüüsimise käigus on Hendrikson & Ko
arvestanud erinevate mõjuritega, sh turvalisus, miljöösse sobivus, investeeringu ja
hoolduse kulud, mõjud loodusele, turismimajandusele ja sotsiaalsele keskkonnale
jt. Analüüsi kohaselt pakutakse välja Karilatsi ja Puskaru vahelise lõigu (kokku
17,00 km) teetrass. Valdavalt kulgeb trass maanteeruumis Postiteega paralleelselt
tee ja heki vahelisel alal (11,2 km). Palojärve ümbruses on võimalik välja
arendada eelkõige puhkajale sobivad nö alternatiivsed matkarajad, mis kulgevad
mööda olemasolevaid metsateid ja –radasid. Kokku on selliseid matka- ja
jalgrattaradasid võimalik välja ehitada 6,0 km. 0,65 km ulatuses on kasutatav ka
Postiteega paralleelselt lääneküljel kulgev metsasiht Palojärvest põhjas. Palojärve
piirkonnas on välja pakutud ka nö kolmas alternatiiv, sõiduteele märgistatud
rattarada. Kuna tegemist on teelõiguga, kus ka reljeef on tasane, nähtavus hea ning
selline lahendus on sobiv. Rattarada sõiduteele on kavandatud 1,77 km ulatuses.
Kergliiklus-matkaraja trassi kavandamisel on välja selgitatud ka maaomanikud.
Selgunud on, et valdavas osas jääb kavandatav kergliiklus-matkarada riigimaale,
st Postitee teeruumi ja läbib vähesel määral riivamisi erakinnistuid. Riigimaa
omakorda on valdavas osas teemaa. Erakinnistute omanikega on võetud ühendust
ning lihtkirjalikus vormis küsitud kinnistuomanike nõusolekut, et projekteerida ja
rajada avalikuks kasutamiseks jääv kergliiklustee. Kinnitused on Hendrikson &
Ko poolt koostatud Postitee kergliikluskorralduse analüüsile lisatud.
Kuivõrd enamuse kinnistuomanike nõusolekud on kogutud, siis võib eeldada, et
projekteerimise, ehituse ja hilisema ekspluatatsiooni juures tekivad õiguslikud
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suhted saab reguleerida lepinguliselt. Tulenevalt projekti iseloomust võib edasise
koostöö kinnistuomanikega reguleerida projekteerimise käigus kas:
1) algatades kergliiklus-matkatee aluse maa tasuta võõrandamise protsessi nii
nagu seda menetletakse tavaliste tee-ehitus objektide juures,
või
2) kokku leppida kergliiklus-matkatee avaliku kasutamise korra, nii nagu
seda võimaldab ka piirkondade konkurentsivõime meetme kord.
Esimesel juhul on sisuliselt tegemist maa võõrandamisega, mis toob kaasa rea
juriidilisi toiminguid ning eeldab vastavaid aja- ja rahalisi ressursse. Teisel juhul
on ei too avaliku kasutuse kokkulepe kaasa maa võõrandamist vaid määrab selle
kasutusotstarbe tingimused ja tähtajad. Igal juhul tuleb projekteerimise faasis
vastavad lepingud sõlmida.
Disainielementide paigutamine on samuti seotud maaomandi küsimustega vastavalt paigalduskavale kas riigimaa (teemaa) või erakinnistu. Ka nende
paigaldamise eeltööde faasis on vaja kooskõlastusi maaomanikuga. Teemaale
paigutatavate objektide osas annab kooskõlastuse välja kohaliku teedevalitsuse
vastutav spetsialist, erakinnistute puhul on aga täiendavalt vaja kokkulepet
maaomanikuga.
Samuti on oluline sõlmida lepingud kergliiklus-matkatee ning paigaldatud
disainielementide edasiseks hooldamiseks. Eeldatavalt saavutatakse vastvad
kokkulepped omavalitsusega, mille territooriumile rajatised jäävad. Leping annaks
loodud objekti omavalitsuse hallata koos kohustusega seda hooldada, korrastada
ja vajadusel taasatada.
2. Ehitusseadusest tulenevad õiguslikud ülesanded on seotud omavalitsuse
kohustusega anda välja projekteerimistingimused, hinnata projekti vastavust
ehitus- ja projekteerimisseaduse nõuetele ja anda projekti alusel välja ehitusluba.
Tegemist
on
kohaliku
omavalitsuse
pädevuses
olevate
haldusmenetlustoimingutega.
3. Tulenevalt esialgsest eelarvestamisest ulatub nii projekteerimistööde kui ka
ehitusmaksumus määrani, mis eeldab riigihangete korraldamist. Tulenevalt
01.05.2007 kehtima hakanud Riigihangete seaduse § 15 esitatud piirmääradele
tuleb riigihankemenetlus korraldada, kui asjade ja teenuste hankelepingu maht
ületab 625 864 krooni ja ehitustööde hankelepingu maht 3 911 650 krooni. Seega
tuleb arvestada seadusest tulenevate menetlustoimingutega ja vajalike
ressurssidega.

7.2. Finantseerimine
Teostatavuse analüüs käsitleb eelkõige finantseerimise erinevaid võimalusi,
allikaid ning etappe.
Kergliiklus-matkatee rajamise maksumus koosneb järgmistest osadest:
Kulu

Arvutuse alus

Ehitamine koos

Hendrikson&Ko kalkulatsioon
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Maksumus (milj
krooni)
32,97

projekteerimisega
Sillad-purded
Ehitusjärelevalve
Kokku
KOKKU koos
käibemaksuga

2% ehitusmaksumusest
18%

4,0
0,74
37,71
44,50

Disainielementide loomise ja paigaldamise maksumus koosneb järgmistest
osadest:
Kulu

Arvutuse alus

Elementide valmistamine ja
paigaldamine
KOKKU koos
käibemaksuga

ARC projekt OÜ kalkulatsioon

Maksumus (milj
krooni)
0,942

18%

1,111

Projekti täies mahus realiseerimise investeering ulatuvad 45,61 milj.
kroonini.
Arvestades omavalitsuste eelarvete mahtu on antud kulude tase ilmselt liiga suur
mistõttu tuleks kaaluda erinevaid finantseerimise variante ning nende poolt ja
vastuargumente:
Variandid
Variandi plussid
Variandi miinused
Finantseerimine
Võimaldab
Arvestades omavalitsuste
pikaajalise laenu abil
investeerimiseks vajaliku
eelarvete mahtusid ning
ressursi kiiresti saada ja
nende kohustusi, samuti
projekti ellu viima asuda
linna- ja vallaeelarve
seadusest tulenevaid
piiranguid laenude
võtmisele ei ole
laenuvahendite kasutamine
ilmselt võimalik. Lisaks
tuleb arvestada projekti
kallinemisega
laenuintresside võrra, mis
Eesti Panga kaalutud
keskmisena on 5,5% aastas
Kaasfinantseerimise
Meetme 4 piirkondade
Projekti koostamine ja selle
allikate kaasamine, sh SF konkurentsivõime
hilisem juhtimine toob
2007-2013 meetme 4
alameetmes on märgitud
kaasa lisakulud, mis siiski
vahendid
tegevused abikõlbulikud.
on marginaalsed võrreldes
Seega on tegemist meetmes projekti kogumaksumusega.
abikõlbuliku projektiga. Sel
juhul omafinantseeringu
min määr 15% so 6,84 milj
krooni
Muude
Muudest
Muude kaasfinantseeringute
kaasfinantseerimise
kaasfinantseerimise
maht ei saa olla ilmselt väga
allikate kaasamine, sh
allikatest võiks esmajoones suur (arvestatavam rahastaja
riigieelarvelised
välja tuua Maanteeameti
võib olla Kagu
vahendid, erasektori
Kagu Teedevalitsuse, mis
Teedevalitsus ) ning nende
panus jms
on nii Maanteemuuseumi
allikate kaasamine ei pruugi
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Projekti tükeldamine
väiksemateks
eraldiseisvateks osadeks,
sh kergliiklus-matkatee
rajamise ja
disainielementide
projekti lahutamine
(võimalik kasutada ka
väikeprojektide findi),
kergliiklus-matkatee
tükeldamine
väiksemateks lõikudeks
omavalitsusüksuste
kaupa vms
Projekti mahu
vähendamine
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omanik kui ka Postitee kui
riigimaantee haldaja. Kagu
Teedevalitsuse vahendite
kaasamine kas
projekteerimise või
ehitusfaasis võiks olla
mõeldav. Erasektori
panustamist võiks kaaluda
teatud disainielementide
hankimise ja paigaldamise
juures. Nt viida
paigaldamine on otseselt
turismitalu v muu ettevõtte
huvides.
Tükeldamise poolt räägib
asjaolu, et tulenevalt
Kohaliku Omavalitsuse
Korraldamise Seadusest ei
ole omavalitsus huvitatud
teise omavalitsuse
territooriumile rajatava
objekti finantseerimisest.
Seega tuleb objekti
finantseerimise
planerimisel ja elluviimisel
niikuinii lähtuda iga valla
territooriumile jääva
teelõigu pikkusest ja
disainielementide hulgast.
Mahu vähendamist
kaaludes tuleb lähtuda
projekti peamistest
mõjudest – so turistide
arvukuse ja kohalviibimise
aja pikendamisest. Nii
näiteks võib eeldada, et
kõige atraktiivsem on kahe
muuseumi vaheline 12 km
pikkune lõik, millest vähem
ei ole otstarbekas
kergliiklusteed rajada.
Samuti peaks sellega
kaasnema
disainielementide
paigaldamine eelkõige
kergliiklusteega
paralleelselt. Kui Liiva ja
Puskaru peatuskohtadeni
esialgu kergliiklustee ei

üksinda olla piisav.

Projekti osadeks jaotamise
korral on oht, et selle
erinevate osade mõju on
väiksem kui tervikul, nii
näiteks ei pruugi väike lõik
kergliiklus-matkateed luua
tegelikult paremaid
võimalusi turistide ja
kohalike elanike ohutuks
liiklemiseks ega genereerida
turismitulusid. Samuti võib
disainielementide
hankimine ja paigaldamine
olla väiksema mõjuga kui
sümbioosis kergliiklus matkateega.
Projekti mahu vähendamine
vähendab automaatselt ka
projekti kui terviku mõju
ning seetõttu tuleks sellesse
võimalusse kriitiliselt
suhtuda.

ulatu, siis jäävad need
kohad teistele
sihtgruppidele ning võib
kaaluda nende esmast
otstarbekohasust.
Kärbetest hoolimata
väheneb projekti maht sel
juhul ca 6 milj krooni võrra
so 39,61 milj. krooni.
Erinevate alternatiivide võrdlemisel selgub, et parim võimalikest on kaasata SF
Elukeskkonna arendamise 4. meetme, piirkondade konkurentsivõime tõstmise
alameetme vahendeid ning rakendada projekt täies mahus. Nii kaasatakse
maksimaalsed võõrvahendid ja tagatakse maksimaalsed mõjud.
Antud alameetme eesmärgiks on:
Piirkonnad on atraktiivsemad investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate
jaoks.
Peamised tegevused on:
Kohaliku külastuskeskkonna arendamine
• Kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine
külastusobjektideks (sh. külastussadamad, muuseumid, teemapargid,
külastuskeskused, matka- ja õpperajad, supelrannad jms)
• Tugiinfrastruktuuri väljaarendamine olemasolevatel külastusaladel (sh.
juurdepääsu- ja kergliiklusteed, parklad, sanitaar- ja
jäätmehooldustingimused, viidad, puhkekohad, internetiühendused jms).
Meetme eelnõus on minimaalseks omafinantseerimise määraks 15% ja
kaasfinantseerimise määraks 85%. Samuti on meetme eelnõus abikõlbulikuks
kuluks projekteerimine.
Seega on kergliiklus-matkatee finantseerimisel võimalik järgida skeemi:
Finantsseerimise Maksumus
määr
(milj krooni)
kaasfinantseerimine 85%
37,825
Kokku 44,50
omafinantseerimine 15%
6,675
Disainielementide hanke ja paigalduse finantseerimise osakaalud on:
Finantsseerimise Maksumus
määr
(milj krooni)
kaasfinantseerimine 85%
0,945
Kokku 1,111
omafinantseerimine 15%
0,166
Et vähendada omafinantseerimise osakaalu võib täiendavalt kaasata riigi- ja
erasektori vahendeid ning samuti võib kaaluda omafinantseeringu katmist laenu
abil.
Samas, kui kasutatakse kaasfinantseerimist SF vahenditest, tuleb täiendavalt
arvestada kuludega, mis on seotud finantseeringu taotlemisega ja projekti
nõuetekohase rakendamisega. Seega lisanduvateks kuludeks on projektitaotluse
koostamine, projekti administratiivse juhtimise kulud, hangete korraldamise
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kulud, kontorikulud jt. Kõik kulud, va finantseerimisprojekti taotluse koostamine
on aga abikõlbulikud ning ka neile laieneb 85% kaasfinantseeringu määr.

7.3. Teostamise ajakava
Projekti teostamise ajakava sõltub nii seesmisest valmisolekust projekti rakendada
kui ka alameetme avanemise ajast.
Eeldame, et projekti eeltööd saavad tehtud 31.05.2007,
finantseeringu
taotlusprojekti koostamine,
projektist huvitatud omavalitsuste vahelise
kokkuleppe ja finantseerimisotsuste langetamine ning vastavate vahendite
eelarvestamine ning taotluse esitamine saab tehtud 31.12.2007, siis on võimalik
projekti realiseerima asuda 2008.a algusest.
Indikatiivne projekti ajakava kvartalite kaupa on:
Tegevus

Projekti
eeltööd,
sh
hangete
korraldamine
Kergliiklusmatkatee
ja disainielementide
rajamine
Projekti
aruandlus

2008
Ikv

IIkv

X

X

IIIkv

IVkv

2009
I kv

IIkv

IIIkv

IVkv

2010
I kv

X

X

X

X

X

X

X

IIkv

X

Teostamise ajakavaga seotud küsimused on:
• kas projekti eeltööd ja partneritevahelised kokkulepped (sh
finantseerimine) on võimalik teostada 2007. a. jooksul;
• millal alameede avaneb ja kas meetme määrus toob kaasa täiendavate
eeltööde vajaduse
• millised hankemenetlused otsustatakse korraldada (kas projekteerimisehitushange koos või eraldi, kas disainielementide hange ja paigaldus koos
või eraldi jm.)
Nendele aspektidele peab projekti eeltööde käigus kindlasti tähelepanu pöörama,
sest nad võivad mõjutada projekti kulgu ning pikendada projekti elluviimise
ajakava.
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7.4. Riskid
1. Õiguslikud riskid on seotud projekti tegevuste lepinguliste küsimuste
lahendamisega, eelkõige kokkulepete saavutamine kinnistuomanikega, et
määratleda kergliiklus-matkatee alune maa avalikuks kasutamiseks. Samuti
tuleb saavutada kokkulepped disainielementide paigutamiseks. Risk on, kui
kinnistuomanikud ei ole huvitatud kergliiklus-matkatee rajamisest ning
disainielementide paihutamisest ona kinnistule. Riski vältimiseks on
Hendrikson & Ko kogunud kinnistuomanike andmed ning samuti küsinud
nende arvamust ja heakskiitu nimetatud kavadele. Ettevalmistavas etapis on
praktiliselt kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistut trass riivab oma nõusoleku
andnud, seega võib väita, et see risk on maandatud.
Samuti on vaja sõlmida lepingud kergliiklus-matkatee ja disainielementide
edasiseks haldamiseks ja hooldamiseks kohalike omavalitsustega. Need
küsimused tuleb lahendada juba projekti algatades, et tagada projekti
jätkusuutlikkus.
2. Finantseerimise
riskid
tulenevad
projekti
suurest
investeeringuvajadusest. Projekti täies mahus realiseerimise kulud koos
käibemaksuga on arvestuslikult 45, 61 milj. krooni. Tulenevalt projekti
iseloomust on investeeringu kulu avaliku sektori kanda, majanduslikud tulud
tekivad aga eelkõige erasektoris, eelkõige piirkonna turismiga seotud
ettevõtetes Seetõttu on projekti realiseerimine ilma täiendavate
finantsvahendite
kaasamiseta
äärmiselt
problemaatiline.
Projekti
realiseerimise üks eeldus on täiendavate finantsvahendite kaasamine. 85%
kaasfinantseeringu ja 15% omafinantseeringu juures on projekti elluviimine
võimalik.
Lahenduseks on koostada projektitaotlus SF alameetme
„Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine“ raames, samuti on võimalik
kaasata projekti finantseerimiseks täiendavaid riigi ja erasektori vahendeid.
Finantseerimise üks võimalikest riskidest on ka projekti eelarve kallinemine.
Arvestades ehitushindade tõusutrendi (Ehitushinnaindeksi kasv 2006. a. oli
8,4% 2), võib eeldada ehitushinna kallinemist ka 2007.-2008. aasta jooksul.
Samuti on esialgne projekti eelarve koostatud analoogmeetodil, mistõttu lõplik
ehitushind saab selguda vaid peale projekteerimisfaasi. Projekti elluviimise
hinna tõus võib piirata omavalitsuste suutlikkust projekti omafinantseerida.
Finantseerimisriskide teadvustamine ja nende maandamise viiside kokku
leppimine on kindlasti üheks projekti partnerite läbirääkimiste objektiks.
3. Projekti elluviimisega seotud riskid on tuvastatud kõikides projekti
elluviimise etappides. Esmalt, projektitaotluse koostamise etapis on vaja
kokku leppida projektiorganisatsiooni ülesehitus ning tagada kompetentne
2
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projektijuhtimine. Teiseks, hangete korraldamise etapis on vaja kaaluda ja
otsustada, milliseid hankemenetlusi läbi viia: kas projekteerimis-ehitushange
koos või eraldi, kas disainielementide hange ja paigaldus koos või eraldi,
millised hankemenetlused valida ning samuti on oluline kvaliteetse
lähteülesande
ning
hankedokumentatsiooni
koostamine
ja
menetlusprotseduuride korrektne elluviimine. Kolmandaks, ehitusetapi riskid
on seotud nii hanke kvaliteedi, aga ka võimalike ootamatuste lahendamiseks
sh. maaomandi, ehitusgeoloogia, tehnovõrkude või looduskaitseliste
piirangutega, ilmastiku riskide ja teiste teguritega. On ilmne, et kõiki riske ei
pruugi ette näha ning seetõttu on oluline teadvustada nende ilmnemise
võimalikkust ning planeerida teatud juhised ja raamistik, kuidas lahendusi
leida. Neljandaks on äärmiselt oluline tagada kogu projekti elluviimise ja
aruandluse vastavus
alameetme määrustega, et tagada projekti
kaasfinantseerimine.
Projekti teostamise riskide peamiseks maandamise viisiks on nii haldus- kui
ka finantsiliselt suutliku projektijuhtimise organisatsiooni ja vastava
inimressursi tagamine. Nii organisatsioonide kui ka inimestega seotud
ülesannete jaotus, nende töö protseduurid ning vajadusel ka täiendava
ekspertabi kaasamine tuleb ettevalmistavas etapis hoolikalt planeerida.
Projektijuhtimise kulud on võimalik projekti eelarvesse liita.
4. Objekti edasise haldamisega seotud riskid jäävad objekti haldaja e kohalike
omavalitsuste kanda. Olulisimad neist on disainielementide kahjustumise risk
loodusmõjude või inimtegevuse tagajärjel. Hoolimata elementide
tugevusvarust ning maksimaalselt ilmastikukindlate materjalide valikust ei saa
siiski välistada seda, et haldajal tuleb riski ilmnemisel kahjustatud element
uuendada või välja vahetada. Samuti on arvestuslik iga-aastane hoolduskulu
14 160 krooni. Kergliiklus-matkatee joolduskuluks on arvestatud 2000
krooni/km. Vastavate vahendite kavandamine omavalitsuste eelarvetesse on
vajalik, et maandada tuvastatud haldamise riske. Need küsimused tuleb
reguleerida juba haldamislepingus.
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