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1. Kokkuvõte 
 

1342. aastaga dateeritud Vastseliina piiskopilinnuse kompleks sisaldab väärtuslikke 

ajaloolis-arhitektuurilisi ja arheoloogilisi muistiseid mitmetest erinevatest ajastutest. 

Samuti on kompleks oluline kultuurilisest ning looduslikust aspektist lähtuvalt. 

Vastastikku täiendavatest, osalt unikaalsetest elementidest1 moodustuv tervik pakub 

suurepäraseid eeldusi ainulaadse turismiatraktsiooni loomiseks, elamuslike 

turismitoodete väljaarendamiseks ning mitmekülgsete teenuste pakkumiseks.  

 

Käesolev töö sisaldab käsitleb Vastseliina piiskopilinnuse põhise kompleksse 

turismiatraktsiooni väljaarendamise võimalusi  ja jätkusuutlikkust, lähtuvalt 

tootekontseptsioonist, turusituatsioonist ja muudest mõjufaktoritest   ning dokumenti 

on integreeritud ka turismiatraktsiooni turundusstrateegia.  

Töö teostamist on toetatud piirkondliku arengu kavandamise programmist.  

 

Piiskopilinnusega seonduvaid arendustegevusi koordineerib Vastseliina vald.  

Vajadus muuta Vastseliina piiskopilinnuse kompleks vaatamisväärsusena ja 

külastusobjektina atraktiivsemaks tuleneb: 

� ühelt poolt  soovist: 

o  suurendada piirkonna ja objekti külastatavust, 

o pakkuda külastajatele enam köitvat, harivat tegevust ja meeldejäävat 

külastuselamust, 

o mitmekesistada külastajate võimalusi puhkamiseks ja lõõgastumiseks ja 

o pikendada seeläbi nende kohalviibimise aega  

o vähendada objekti ja piirkonna külsatatavuse hooajalisust. 

� Teisalt, soovitakse aidata kaasa arhitektuuri- ja ajaloomälestise ning looduslikult 

ja kultuuriliselt väärtusliku komplekti säilimisele,  

                                                 
1 Unikaalsed Vanal Liivimaal on nt kirdetorni dekoor, mitme torniga väravatesüsteem 
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� samuti soovitakse laiemale avalikkusele tutvustada rajatiste ajaloolist tähtsust ja 

piirkonna ajalugu; 

� piirkonnas oluliste maamärkide korrastamise ja esiletoomise ning avalikus sektori 

poolse turismiinfrastruktuuri arendamise kaudu soovitakse parandada  ettevõtlus- 

ja elukeskkonda, soodustada ettevõtete arengut ning tugevdada  piirkonna elanike 

identiteeditunnet; 

� atraktiivse ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise turismiatraktsiooni loomine 

piirkonda (arvestades ka kahe Eestile olulise välisturu vahetut lähedust) on 

oluline ka Lõuna – Eesti ja Eesti kui reisisihi tuntuse ja konkurentsivõime 

suurendamise seisukohalt 

Võttes aluseks objekti ja piirkonna olukorra analüüsi, eelnevalt läbi viidud uuringud ja 

analüüsid, linnuse kindlustamis-konserveerimistöödel saadud kogemused ja teadmised 

arutelude käigus välja selgitatud arenguvajadused ja suundumused piirkonna turismi 

arengus, püstitati strateegiline eesmärk – arendada välja Vastseliina piiskopilinnuse 

põhine kompleksne turismiatraktsioon –  „Novum Castrum per saecula”.  (läbi 

sajandite, aegade)2 

Kokkuvõtvalt on atraktsiooni sisuks  kultuuriturismi ja perepuhkuse võimalusi 

pakkuv, selleks tingimusi loova väljaarendatud infrastruktuuriga kompleks – 

(teemapark), mis koosneb erineva suunitluse ja olemusega elementidest.: 

• varemetepark,  

• linnusemuuseum koos külastuskeskuse, muuseumipoe, seminari- ja 

hariduskeskuse ning toitlustuskohaga, 

• sepikojas paiknev käsitöö- ja kunstipood 

• uusehitisena rajatav keskaja temaatikal põhinev interaktiivne atraktsioon, 

• linnuse park, matkarajad, puhkekohad jt kompleksi täiendavad ja 

lisavõimalusi loovad elemendid. 

Atraktsioon arendatakse välja etapiviisiliselt. Käesolev dokument analüüsib 

peamiselt I ja II etapi arendusategevuste tasuvust ja teostatavust.  

                                                 
2 ”Novum Castrum per saecula” on atraktsiooni tinglik nimetus, mis on tuletatud linuse algusaegade 
nimekujust ja ladinakeelsest väljendist ”per saecula”, mis väljendab kestvust läbi aegade. Võimalikud on 
atraktiivsed nimed nagu “Liivimaa linnuse lugu “ vms. 
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2. Ülevaade tegevuskeskkonnast 

2.1. Asukoht ja ligipääs 

 

 

Vastseliina piiskopilinnus asub Vana – Vastseliina külas,  Võru maakonnas. Võrumaa 

paiknemine Eesti kagunurgas ning piirnemine Läti Vabariigi ja Vene Föderatsiooniga on 

turismiarengu seisukohalt nii arengueeldus kui puudus.  Baltimaade suurimast linnast ja 

ka turismiturust Riiast (750 000 elanikku) on Vana – Vastseliina vaid ca 200 km 

kaugusel, ligi 200 000 elanikuga Pihkvasse on ca 75 km ja 100 000 elanikuga Tartusse on 

ca 90 km.  Pealinna Tallinnasse on  ca 280 km. Samas on ka üle nelja miljoni elanikuga 

Peterburi vaid ca 400 km kaugusel. 

Võrumaad läbib rahvusvaheline transpordikoridor Via Estica, rahvusvahelise tähtsusega 

maantee Tallinn-Tartu-Luhamaa, millest Vastseliina Piiskopilinnus paikneb vaid ca 3 km 

kaugusel ja Riia-Pihkva raudtee, kus hetkel paraku reisirongiliiklus puudub.    

Rahvusvaheline Luhamaa  piiritollipunkt: Venemaa suunal paikneb ca 25 km kaugusel ja 
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Läti suunal ca 35 km kaugusel paiknevas Murati piiripunktis  on peale Eesti liitumist 

Schengeni viisaruumiga piiriületus lihtsustatud. Vana – Vastseliina külasse viib Läti, 

Venemaa ja Võru suunalt heas korras mustkattega tee, kompleks asub vahetult 

Vastseliina-Meremäe mustkattega riigimaantee nr 25182 ääres.  

Vastseliina linnusega lähedasel ajaperioodil on rajatud ka Irboska linnus Venemaal (ca 35 

km kaugusel) ja Aluksne linnus Lätis (ca 50 km kaugusel), mis loob head eeldused   

ajaloolisi seoseid omava linnuste põhise marsruudi ja ühise toote väljaarendamiseks ning 

turundamiseks.   

 

Linnusekompleksi asukohapotentsiaali tõstab ka ajaloolis-kultuuriliselt rikka tagamaa – 

Setomaa ja looduslikult ning kultuuriliselt atraktiivse Haanja kõrgustiku vahetu lähedus, 

samuti paiknemine Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal.  

 

Pärandkultuuril põhineva turismitoodete kobara arenemine ja täiustumine Võrumaal loob 

eeldused sihtkoha edukaks silmapaistmiseks, suurema hulga ja erinevate vajadustega 

külastajate ootustele vastamiseks ning regiooni ettevõtjate ja organisatsioonide koostöös 

uuenduslike tootearenduslike ja turundustegevuste läbiviimiseks. 

 

2.2. Sotsiaalmajanduslik keskkond 
 

Maakonna elanike arv seisuga 01. 01. 2006 39 651. Elanike arvu vähenemine on 

toimunud mitmeid aastaid ja jätkub.  

Seisuga 31.12.2006 tegutses Võrumaal oli 2 717 ettevõtjat, millest 45%  äriühingud, 22% 

mittetulundusühingud või sihtasutused ja 33% füüsilisest isikust ettevõtjad. 

2006.a tegutses primaarsektoris 39%, sekundaarsektoris 21% ja tertsiaarsektoris 40% 

ettevõtjatest.  

2006.a oli 89,2% ettevõtetest vähem kui10 töötajaga, 8,4% 10-49 töötajaga, 2,2% 50-249 

töötajaga ja vaid 0,2% üle 250 töötajaga. Seega vastavalt Euroopa Statistikaameti 

(Eurostat) klassifikatsioonile on 97,6% Võrumaa ettevõtetest väikeettevõtted, 89,2% 

mikroettevõtted ning vaid 2,4% keskmise suurusega või suurettevõtted. 
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Tööealiste elanike arv3 on aasta- aastalt vähenenud, samas on tööealiste elanike osakaal 

rahvastikust vähesel määral tõusnud. ( vt tabel) 

Tööjõulise elanikkonna arv ja osatähtsus Võrumaal 2003 - 2007       

             
 2004 2005 2006 2007 
  kokku 15-64 % kokku 15-64 % kokku 15-64 % kokku 15-64 % 
Antsla vald 4268 2 807 65,8 4 222 2802 66,4 4115 2723 66,2 4003 2667 66,6 
Haanja vald 1280 839 65,5 1276 838 65,7 1247 823 66,0 1237 822 66,5 
Lasva vald 1829 1 211 66,2 1 828 1226 67,1 1807 1210 67,0 1803 1210 67,1 
Meremäe vald 1319 855 64,8 1318 846 64,2 1295 831 64,2 1259 822 65,3 
Misso vald 858 542 63,2 838 536 64,0 828 538 65,0 811 519 64,0 
Mõniste vald 1091 693 63,5 1084 702 64,8 1081 704 65,1 1067 703 65,9 
Rõuge vald 2 339 1 539 65,8 2 333 1552 66,5 2283 1540 67,5 2286 1545 67,6 
Sõmerpalu vald 2 065 1 323 64,1 2 042 1336 65,4 2020 1336 66,1 2005 1345 67,1 
Urvaste vald 1590 993 62,5 1540 973 63,2 1505 968 64,3 1468 951 64,8 
Varstu vald 1355 893 65,9 1361 905 66,5 1310 871 66,5 1284 866 67,4 
Vastseliina vald 2 225 1 383 62,2 2 219 1402 63,2 2178 1401 64,3 2165 1422 65,7 
Võru vald 5 066 3 429 67,7 5 103 3468 68,0 5033 3422 68,0 4998 3384 67,7 
Võru linn 14578 9 533 65,4 14487 9541 65,9 14356 9404 65,5 14201 9293 65,4 
KOKKU 39863 26040 65,3 39651 26127 65,9 39058 25771 66,0 38587 25549 66,2 

 

Turismi- ja puhkemajandus on jätkuvalt maakonna üks arenguprioriteete ja kasvav 

majandussektor. 

Vastseliina vallas elab 01.01.2008 seisuga 2167 inimest.  

Elanike arv on vähenenud perioodil 2003-2007 kokku 4,2% 

Maksumaksjate arv on perioodil 2002-2006 suurenenud kokku 15,3%. 

Elanikkonna jagunemine sotsiaalse staatuse järgi* (01.01.2008): 
 
töötav täiskasvanu   1084 
töötu     19 
kodune     61 
õpilane     552 
vanaduspensionär    733       
        
* staatus võib kattuda 
         

01.01.2008.a  seisuga on äriregistris  137 ettevõtjat (52 osaühingut; 1 aktsiaselts; 21 

mittetulundusühingut ning 63 füüsilisest isikust ettevõtjat), kelle majandustegevus toimub 

Vastseliina valla territooriumil. 

                                                 
3 Käesoleva dokumendi kontekstis käsitletakse tööealise elanikkonnana vanusegruppi 15 – 65 eliaastat. 



 
Loovad lahendused turismiatraktsioonidele 

 

  
 

8 

Põllumajanduse osakaal on viimasel kümnendil oluliselt vähenenud. Endised 

põllumajandustootmishooned on enamuses leidnud kasutust puidu- ja mööblitööstuse 

ettevõtete poolt.  

 

2.3. Turism 
 

Vastseliina valla positsiooni Eesti turismiturul ei saa vaadata eraldiseisvana 

Võrumaast, sest tänapäeval moodustab reisisihi piirkond4 tervikuna ning Vastseliina 

piiskopilinnus pole hetkeolukorras mitte reisieesmärk omaette, vaid pigem üks 

külastusobjekt teiste piirkonnas asuvate külastusobjektide hulgas. Seega ei moodustu 

valla ja linnuse külastajaskond mitte ainult Vastseliina vallas ööbivatest turistidest, 

vaid linnusepõhisel atraktsioonil on võimalik köita paljusid Võru maakonnas ja mujal 

Kagu- Eestis majutuvaid turiste ja ühepäevakülastajad. 

Võrumaa vaheldusrikas ja mitmeid eestimaiseid loodusrekordeid pakkuv maastik omab 

kõrget rekreatiivset väärtust.  Võrumaa looduslikud tingimused ja kaitsealade rohkus on 

heaks eelduseks erinevate aktiivse puhkuse võimaluste arendamiseks. Tähistatud on 

mitmed matkarajad, rajatud matkaonnid, laudteed ja puhkekohad. Vastseliina 

piiskopilinnus asub Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piirides ning linnuse juurest algab 

tähistatud Piusa ürgoru matkarada. Suurimate lähiaja investeeringute hulka Võrumaa 

turismiinfrastruktuuri arendamises rekreatiivse puhkuse valdkonnas kuuluvad Haanja 

puhke- ja suusakeskus koos osaliselt valgustatud suusaradade, lasketiiru, määrdehoone, 

kohtunike maja ning staadioniga aga ka Võru-Väimela-Parksepa ja Haanja – Kurgjärve 

kergliiklusteed ja Võru Spordikeskus. Pikaajalises arenguperspektiivis kavandatakse  

tähistatud jalgrattatee rajamist ka Haanjast Vastseliina kaudu Vana -  Vastseliinasse.5  

Võrumaal on ka mäesuusatamise harrastamise võimalused, võimalus on proovida vibu- ja 

ammulaskmist, ratsutamist, saani- ja kaarikusõitu, paintballi, mootorsaanisõitu, 

paadisõitu, käia kanuumatkal aga ka harrastada kalapüüki või lihtsalt supelda. Peamiselt 

                                                 
4 Sihtpiirkonnana on käsitletavad Lõuna – Eesti, Võrumaa, Setomaa. 
5 Jalgrattatee rajamine planeeritud vastavalt teemaplaneeringule  ”Võrumaa jalgrattateede võrgu I etapp”, 
kehtestatud   Võru maavanema 11.07.2006.a. korraldusega 1.1-1/125 
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Võru linnas asuvad mitmed spordiklubid ning siin pakutakse ka ilu-, tervise- ning 

taastusraviteenuseid.  

Aktiivse puhkuse ning loodusturismitoodete osas on Võrumaal suured 

arenguvõimalused.  

Võrumaa on rikas kultuuripärandi poolest. Siinkandis elati juba 5000 aastat tagasi.   

Põlvamaa ja Venemaaga piirnevatel aladel elab huvitav etniline grupp - setud. Võrumaa 

külastajatele pakutakse programme, mis sisaldavad kohalike toidutraditsioonide, laulude, 

tantsude ja kombestiku tundmaõppimist, samuti on võimalus jälgida ja ka ise proovida 

erinevate traditsiooniliste töövõtete kasutamist (sepistamine, kangakudumine, 

heinaniitmine jms).   

Teemaparkideks võib klassifitseerida maakonna eri piirkondades tegutsevad Metsamoori 

Perepark, Metsavenna talu, Uhtjärve  Nõiariik ja Pokumaa. Pokumaal valmib 2008. aastal 

külastuskeskus, mis arvestatavalt tõstab teemapargi atraktiivsust.  

Olulisimateks vaatamisväärsusteks Võrumaal ajaloo- ja kultuuriturismi kontekstis on 

Vastseliina piiskopilinnus, samuti mõisad, kirikud, tsässonad ja muuseumid.  

Võrumaal tegutseb üks riigieelarvest tegevustoetust saav riigimuuseum 

maakonnamuuseumi staatuses - Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum (külastajaid 

2005. aastal 7694). Muuseumil on kaks filiaali: Võrumaa Muuseum (külastajaid 2005. 

aastal 7065) ja Mõniste Muuseum (külastajaid 2005. aastal 5466). Muuseumides 

korraldatakse näitusi, väljapanekuid, kohtumisi, kontserte ja teatrietendusi. Kreutzwaldi 

Memoriaalmuuseumil ja filiaalidel on kokku arvukalt hooneid ja rajatisi, paljud neist 

ajalooliselt ja arhitektuurselt väärtuslikud.  

Seisuga 1. jaanuar 2006 oli Võrumaal 14 väikemuuseumi, mis olid end vastavalt 

kehtivatele nõuetele registreerinud Kultuuriministeeriumis. Väikemuuseumid on 

peamiselt munitsipaalomandis.  

Võrumaal on kultuuri- ja pärandturismi valdkonna to otearenduses palju 

kasutamata arenguvõimalusi. Tähelepanu tuleb pöörata ka pakkumise stabiilsuse ja 

toote kvaliteedi tagamisele.   

 
Organisatsiooniline korraldus. Enamik Võrumaa turismiettevõtjaid on 

mittetulundusliku organisatsiooni Võrumaa Turismiliit liikmed, mis on loodud 
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turismiettevõtjate huvide kaitseks, infovahetuse ja koostöö arendamiseks ning ühishuvi 

omavate arendus- ja turundustegevuste realiseerimiseks. Oma 13- aastase tegevuse 

jooksul on Võrumaa Turismiliit tegelenud maakondliku ühisturundusega, 

turismiinfrastruktuuri arendamisega,  ettevõtjate nõustamise ja tunnustamisega, liikmete 

koolitamisega ja koostöö arendamisega erinevate partnerite vahel nii maakonnas kui 

väljaspool. 

Olulist rolli maakondlikus turismiarendustegevuses etendavad Võrumaa Arenguagentuur, 

Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võru Turismiinfokeskus ja Võru Maavalitsus.  

Vastseliina vald, nagu ka mõned teised maakonna kohalikud omavalitsused on 

märkimisväärselt panustanud turismiinfrastruktuuri ja turismisektori arengusse tervikuna.  

Majutusteenus  
Mistahes piirkonna turismiettevõtluse eesmärgiks on täita nõudlust turismitoodete- ja 

turismiteenuste järgi antud piirkonnas. Üheks olulisemaks turisminõudluse näitajaks 

on majutusteenuste tarbimine. Seda põhjendab majutuskulutuste kõrge osakaal 

turistide kulutustes (majutus on suurim kulukategooria mitmepäevaturistide seas, kes 

omakorda loovad enamuse turismituru nõudlusest), samuti majutuskulutustega 

positiivselt korreleeruvad teised olulisemate kulutused (nt toitlustus, meelelahutus, 

ekskursioonid jms). Majutusstatistikat kogutakse süstemaatiliselt Eesti Statistikaameti 

(ESA) poolt ning seda on kohustatud esitama kõik vähemalt 5 voodikohaga 

majutusasutused.  Seega võib majutusstatistikat vaadelda kui üht parimat, olgugi et 

kaudset indikaatorit reaalse turisminõudluse (st turismisektorile tehtavate kulutuste) 

hetkeseisust. Nii välis- kui siseturisti jaoks moodustab Lõuna – Eesti sihtkohana 

teistest piirkondadest eristuva ja ühtsete tunnustega terviku.  
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Eesti piirkondade turuosad majutatute ööbimiste lõikes, 2007  
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Lõuna-Eesti on eelistatuim siseturismisihtkoht – kõikidest siseturistide poolt 

veedetud öödest veedetakse Lõuna-Eestis 30%.  

Järgnevalt toodud tabelid esitavad Võrumaa turuosa Lõuna – Eestis tehtud 

ööbimistest, sh siseturistide ja välisturistide osas eraldi.  
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Maakondade turuosa siseturistide ööbimistes 
Lõuna-Eestis
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Maakondade turuosa välisturistide ööbimistes 
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Majutusteenuse pakkumine Võrumaal on pidevalt kasvanud. Igal aastal lisandub uusi 

majutusettevõtteid, samuti laiendavad varasemad tegutsejad oma mahtusid ning 

parandavad teenuste kvaliteeti. Samal aja on tubade ja voodikohtade täitumus Võrumaal 

viimastel aastatel vähehaaval tõusnud ja statistikaameti andmete alusel ulatus keskmine 

täitumus 2007. aasta juulis üle 51%. Täitumus on sarnaselt teiste Eesti piirkondadega 

suurte hooajaliste erinevustega. Kõige halvema täitumusega kuu on oktoober, mil 

täitumus jääb alla 20%.  Keskmiselt veedetakse Võrumaa majutusasutustes 1, 7 ööd.  

Majutusasutused jagunevad 2008. aasta alguse seisuga tüübi järgi järgnevalt: 

•   2 hotelli 

• 21 puhkemaja 

• 10 puhkeküla-laagrit   

•   3 hostelit 
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• 18 kodumajutust  

Kokku on Võrumaal 2008. ligi 550 majutusruumi ja ligi1500 voodikohta. 

Lisaks nimetatud majutusliikidele pakutakse ka telkimisvõimalust ja mitmete ettevõtete 

juures on ka karavaniparklad. Karavaniparklate nõudlus ületab hetkel pakkumise.  

Majutusteenust tarbivad valdavas osa siseturistid, kelle osas majutuste arv on viimase 

kolmel aastal märkimisväärselt kasvanud (2006. aastal kasv 41% ja 2007. aastal kasv 

16%). Välisturistidest kasutavad majutusteenust peamiselt Soome, Läti, Saksamaa ja 

Venemaa turistid. 

 

Toitlustusteenus 

Võru linnas tegutseb üks restoran, lisaks on linnas ja mujal maakonnas arvukalt 

kohvikuid, pubisid ja baare. Menüü varieerub a´la carte  valikust rahvustoitudeni.  

 

Turismiettevõtlus Vastseliina vallas on arengujärgus.  Lisaks uutele majutuskohtadele 

korrastatakse infrastruktuuri (puhkekohad, supluskohad, matkarajad), tegeldakse sihtkoha 

turundusega. Aastatepikkuse traditsiooniga üritused – Vastseliina maarahva laat, Lindora 

laat ja Vastseliina piiskopilinnuses toimuv Vana Aja Päev on populaarsed, omanäolised 

ja kvaliteetselt korraldatud. (fotodel Vana Aja Päev Vastseliina piiskopilinnuses) 

 

 

Majandustegevuse registri andmetel pakub vallas 10. 03. 2008 seisuga toitlustusteenuseid 

kaks ettevõtet, neist Ordulinnuse OÜ tegutseb rendilepingu alusel Vastseliina 
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piiskopilinnuse kompleksi kuuluvas Piiri kõrtsi hoones ning mahutab põhisaalis 60 

inimest, lisasaalis on 25 kohta. 

Sama registri andmetel pakub Vastseliina vallas majutusteenust viis ettevõtet, kokku on 

neis aastaringseks kasutuseks 15 majutusruumi ja 53 voodikohta. Suveperioodil lisandub 

7 majutusruumi ja 30 voodikohta.   

Lisaks tegutseb Jõevere talus talumuuseum ning Vastseliina alevis  koduloomuuseum.  

Piiskopilinnuse vahetul tagamaal, Meremäe vallas tegutseb veel kaks majutusasutust, 

kokku 80 voodikohaga. Mõlemad ettevõtted pakuvad ka seminariteenuseid.  

Seminare ja konverentse on võimalik korraldada ka Vastseliina Rahvamajas ning 

Vastseliina Gümnaasiumis.  

 

Olulisemad vaatamisväärsused Vastseliina vallas on: 

• Vastseliina piiskopilinnus  valmis 1342.a võimsa tornlinnusena, 15. sajandi teisel 

poolel täiustati oluliselt. Piirilinnusena oli Vastseliina üks võimsamaid, kaunimaid 

ning omapärasemaid kogu Eesti ja Läti alal. 1379. aastal on mainitud Vastseliinat kui 

Vana- Liivimaa kõige tugevamat linnust. Unikaalne kogu Vana-Liivimaa 

kindlusearhitektuuris on kirdetorni dekoor, samuti oli seda kunagine väravatesüsteem. 

Linnuse varemete läheduses asuvad Piiri kõrts, mis taastati osaliselt 1980-ndate lõpus 

ja 1990-ndate algul ning sepikoda. 

• Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala asub põhiosas Meremäe ja Vastseliina vallas, 

osa jääb ka Põlvamaale Orava valda. Kaitseala on rajatud väga liigestatud Piusa jõe 

ürgoru ja selle veerudel esinevate suurejooneliste devoni liivakivipaljandite kaitseks. 

Jõe org on kuni 35m sügavune ja keskmiselt 300m laiune liivakivisse lõikunud 

ürgorg, mille veerud on paiguti väga järsud (kalle ulatub 35 kraadini). Jõe vee-

energiat on varem kasutatud 11 veskis. Tänaseni on säilinud Kelba, Tamme ja Väike-

Härma veskite hooned ja osaliselt ka sisseseaded. Kaitseala suurimaks väärtuseks on 

12 devoni liivakivipaljandit, nn "müüri", kõrgusega 6-20m ja pikkusega 20-130m. 
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• Härma müürid  

Härma Mäemine müür ehk Keldri müür on Eesti kõrgeim devoni liivakivipaljand. 

Oruperve kõrgus küünib siin 43 meetrini. 150 meetri pikkust lausalist paljandit on 

näha 19 meetri kõrguseni.  

Härma Alumine ehk Kõlgusniidu müür on 20,5 m kõrgune etteulatuv kalju ning on 

Piusa ürgorus üks kaunimaid oma erksavärviliste savikihtide ja majesteetliku 

püramiidja kuju tõttu. Jõekäärus asuval niidul on võimalik telkida ja lõket teha.  

• Kirikumäe järve maastikukaitseala asub Vastseliina ja Misso valdade piirimail. 

Kaitseala on rajatud haruldusterikka Kirikumäe järve, Järvesuu raba ja Kirikumäe 

järvest idas paikneva tugevalt liigendatud reljeefiga maastiku kaitseks, kus asuvad ka 

väikesed metsajärved (Kaadsa järv, Mudajärv, Linnasjärv, Kõrbjärv, Pundsu järv, 

Kakõnu järv). Kirikumäe järve ümbritseb kolmest küljest kõrgete metsaste 

mineraalmaasaartega Järvesuu raba. Maastikualal asub kaks loodusrada. 

• Vastseliina Koduloomuuseumi väljapanek hõlmab talu põllutöö- ja 

majapidamisriistu. Tutvustatakse Vastseliina kooli ajalugu aastast 1737 kuni 

nüüdisajani. Eksponeeritud on vanade muusikariistade kogu. Huvitavad on 

ooperisolist Elsa Maasiku kodust pärit tarbeesemed ja fotod.  

• Vastseliina kirik ja Liphardite hauakabel , mis ehitati samal aastal praeguse 

Vastseliina kirikuga (1772.) 

• Pütsepa rändrahn 

• Vabadussõja mälestussammas Vastseliinas 

• Pältre lühterkuusk 
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3. Objekti kirjeldus ja valiku põhjendused  

3.1. Ajalooline taust 6 
Vana – Liivimaa idapiir kujunes välja juba 13. sajandi esimesel poolel, kuid siinne 

kindlustuse süsteem tekkis mõnevõrra hiljem ning selle väljaarendamine vältas orduaja 

lõpuni. Tähtsaimaks kaitsekeskuseks kujunes Liivimaa põhjapoolsetel aladel Liivimaa ja 

Pihkva põhilisel ühendusteel ja Tartu Piiskopkonna aladel asuv Kirumpää (1322) linnus. 

Kirumpää koos Gaujena, Gulbene, Rezekne ja Daugavpilsi linnustega moodustasid piirist 

teatud kaugusel asuva kaitserajatiste võrgu.  Järgnevalt asuti rajama tunduvalt piirile 

lähemal asuvat kindlustuste liini. Esimesena alustati 1342. aastal Vastseliina ja Aluksne 

linnuste ehitamist.  

Vastseliina linnuse asendi tähtsus seletub keskaegse teedevõrguga, kus maismaaühendus 

Riia ja Pihkva vahel kulgeb üle Kirumpää ja Vastseliina.  Lühem tee üle Aluksne kujunes 

välja alles 16. sajandil. Kuid ka selle tee üks haru suundus Pihkva aladele üle Vastseliina. 

Samuti on Vastseliinat läbinud tee Pihkvast Pärnusse.   

Selline sõlmpunkti staatus soodustas paikkonna arengut, kuid sõjaretkede puhul muutus 

just Vastseliina linnus esimeseks rünnakuobjektiks. 

1341. a teeb ordumeister Burchard von Dreileben ettepaneku rajada kaks linnust 

vaenlaste vastu kaitseks röövimiste eest ning paastumaarjapäevaks, 25 märtsiks 1342 

rajatigi kaks linnust – üks Aluksnes (Marienburg) ja Jumalaema linnus, mida hiljem 

hakati nimetama Vastseliinaks (Frouwenborch, Novum Castrum, Neuhausen). Algne 

ehitis oli ristküliku-kujuline tornlinnus.7 

Kuna Vastseliina linnuse rajamist initsieeris Liivi ordu ja ta rajati Tartu piiskopkonna 

alale, on linnust tituleeritud nii ordulinnuseks kui piiskopilinnuseks.  

Järgneva tosina aasta jooksul puuduvad igasugused teated Vastseliina linnuse kohta.  

1354. aastal ürikutest on aga leida Riia peapiiskop Fromhold Viffhuseni palve paavst 

Innocentius VI-le, milles kirjeldatakse Vastseliina linnuses toimunud imet. Nii olevat 

1353. aasta septembriööl kostnud tühjast kabelist muusikat, kaks vahaküünalt säranud 

                                                 
6 Ajalooline ülevaade põhineb peamiselt K Alttoa uurimusel Vastseliina Linnusest, Tartu Ülikool, 1972 
7 Piiri kõrts, ajalooline õiend, 1991, lk7 
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üleloomulikus valguses ning varem altari põhjaseinale kinnitatud rist seisnud ilma 

igasuguse toeta altari keskel.  

Peapiiskop taotleb paavstilt kabeli külastajatele pattude andeksandmist (indulgentsi8) 

„selleks, et kabel saaks laiendatud ja et koht, mis asub kristlaste äärmistel piirimaadel ja, 

nagu mainitud, venelaste lähistel, saaks samade välismaalaste külastamise läbi õnneliku 

juurdekasvu...”9 (skeemil Vastseliina piiskopilinnuse paiknemine Vana – Liivimaa piiril) 

 

                                                 
8 Indulgents - ajaliku patukaristuse amnestia Kiriku poolt seatud tingimustel.(Vello salo, ”Lühike 
katoliiklik entsüklopeedia”, http://salo.pri.ee/tf.oigus/tf.failid/200511692327/mm77.pdf 
 
 
9 Allikas: K. Alttoa, Vastseliina linnus. Diplomitöö I osa, 1072, lk24 
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Nii muutub linnus ametlikuks palverännakute paigaks, mida on kirjalikes allikates üles 

märgitud  veel ka 15. ja 16. sajandeil. Kuna palverändurite saabumist soodustati 

eesmärgiga toetada paiga majanduslikku edenemist ja palverändurite motivatsiooniks oli 

nii mõnigi kord kaugete põnevate paikade külastamine, võib siit paralleele vedades  

toonaseid palverändureid ka tänapäevaste turistide eelkäijateks tituleerida. 

Eesti alal on teada 5 tuntumat keskaegset palverännakupaika: Vastseliina, Uus-Pärnu, 

Pirita klooster, Tartu toomkirik ja Püha Risti kabel Viljandi lähedal. (Vunk 2002). Villem 

Raam on nimetanud ka Karja kirikut (Saaremaal).  (Vunk  1996) 

 
1371. aastal toimusid Vastseliinas läbirääkimised Novgorodi, Pihkva, Tartu 

piiskopkonna, ordu ja lüübeklaste esindajate vahel. 14. sajandil figureerib Vastseliina 

linnus tollastes piiskopitülides. 1379. aastal iseloomustab Liivimaa ordumeister Wilhelm 

von Vrymersheim Vastseliina linnust kui maa tugevaimat. 

Lõpuni tõendamata on legend, et 1381. aastal piiras Moskva suurvürst Dimitri linnust, 

kuid juba lootusetus olukorras linnusest teele saadetud ammunool tabanud suurvürsti otse 

südamesse ning otsustanud lahingu tulemuse. 1530. aastal läbiviidud revisjon mainib 

siiski kabelis krutsifiksi kohal rippuvat ambu.  

15. sajandi alguses oli suhteliselt rahulikum aeg ja linnus ei etendanud sõjategevuses 

aktiivset rolli. Osalt oli rahulikum olukord ehk tingitud 1403. aastal maad laastanud 

katkust.  

1459. aastal algasid taas piiritülid Pihkva ja Liivimaa vahel, 1463 aasta juulis piirasid 

Ivan III väed koos pihkvalastega linnust neli päeva, kuid linnus ei alistunud.  

1463. aasta sõjakäigu eripära on esmane linnuse süstemaatiline piiramine, samuti on 

uudne kahurite kasutamine.  

1480. aastal korraldatakse suurem sõjakäik Pihkva aladele, millele järgneb 1481 vene 

vägede retk Liivimaale, misjärel sõlmitakse 10 aastaks rahu, pikendades seda 1493 veel 

sama pikaks ajaks.  

1558 algas Liivi sõda, mille käigus selgub kivilinnuste nõrkus purustava kahuritule ees.  

Tartu peapiiskop Hermanni süüdistatakse läbirääkimistes vaenlastega, kes määras linnuse 

komandandiks oma tõlgi Christoph Lustferi, eesmärgiga loss vaenlastele kätte mängida. 
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Tema asemel komandandiks määratud noore väepealiku Jürgen Uexkülli juhtimisel 

peetakse edukalt vastu süstemaatilisele piiramisele, kuid sisetülide tulemusel alistub 

linnus 30. juunil 1558. aastal Vene vägedele. 

Linnus jääb Vene valdusesse Liivi sõja lõpuni. 1582. aastal veebruaril võtavad vaherahu 

lepingu tingimustele vastavalt linnuse üle poolakad.  

1601. aasta algul vallutasid Vastseliina rootslased, järgnevatel aastatel käib linnus käest 

kätte ning 1625 aastal vallutasid rootslased selle pikemaks perioodiks. 1656. aastal alistub 

kehvas seisus linnus ilma lahingutegevuseta venelastele, minnes 1661 aastal taas üle 

rootslastele. 

Linnus on selleks ajaks minetanud kaitselise tähtsuse ning Karl XI ajal kustutatakse 

kindlustuste nimekirjast.  

1676. aastal peetakse siin taas läbirääkimisi venelastega rahu pikendamise üle. 

Ka Põhjasõjas oli Vastseliina üks esimesi rünnakuobjekte. Vene väed piirasid linnust 17. 

novembril 1700 ning linnus alistus juba järgmisel päeval.  

Alates Põhjasõjast seisabki linnus varemetes, olles minetanud kindlustuse rolli.  

 

3.2. Linnusekompleksi seisund ja arenguvajadused 
 

Vastseliina piiskopilinnus 

Kirjalikes allikates  rajamisaastaga 1342. dateeritud Vastseliina piiskopilinnus on 

tänasel päeval säilinud vaid varemetena ja kõige tõenäolisemalt jääb ka edaspidi 

eksponeeritavaks varemetepargina.  

Kõige paremini on säilinud arvatavalt 15. sajandi 70-ndatel aastatel rajatud  laagerkastell-

linnuse kahuritornid – kirdetorn ja põhjatorn ning eeslinnuse lõunasein. Varemetesisene 

ala on ebatasase reljeefiga ja linnuseõuel asunud hooned on lagunenud ning mattunud 

paksu kultuurkihi alla. Vahepealsel perioodil linnuse müüride sisesele alale kasvanud 

puud ja võsa on maha raiutud. Varemetes on erinevatel aegadel teostatud osalisi 

arheoloogilisi kaevamisi, peamiselt eesmärgiga leida vastust küsimustele, kas linnuse 

asukohas on olnud muinaseestlaste asupaik või kindlustused. Seni on need küsimused 

jäänud kindla vastuseta.    
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Kirdetornis lõpetati 2007. aastal 

kindlustamis-konserveerimistööd ning torn 

kohaldati vaatetorniks, kust avaneb vaade 

ümbritsevale kaunile loodusmaastikule. 

Tornis saab ülevaate linnuse kunagistest 

korrustest, huvitavatest ehituslikest ja 

arhitektuurilistest detailidest. Tornis on 

eristatavad kunagised 6 korrust. Torni saab 

tõusta, kasutades puidust treppe  ning 

rajatud puidust platvormidelt saab läbi 

kindlustatud avade vaadelda nii Setomaad  

kui  ka Haanja kõrgustikku.     

Vaated linnusvaremetele on tänu võsa 

raiumisele mitmelt poolt avatud, 

täiendavalt vajavad puhastamist 

Setomaapoolsed vaated, sh Meremäe  - 

Vana –Vastseliina teelt linnusele avanev 

vaade. 
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Järgmiste planeeritud töödena 

nähakse ette lõunamüüri ja kagutorni 

(fotol) kindlustamine – 

konserveerimine. 

Konserveerimistööde kavandamisel 

on omaks võetud üldine seisukoht, et 

esmajärjekorras tuleb tegelda linnuse 

maapealsete, nähtavate osade 

kindlustamise- konserveerimisega.  

 

Täpsem varemetepargis teostatavate arheoloogiliste ning kindlustamis- ja 

konserveerimistööde maht, ulatus ja viisid määratletakse  2008. aastal koostatavas linnuse 

kontseptsioonis.  

Siiski tuleb tõdeda, et seni vaid väga piiratud ja fragmentaarsete arheoloogiliste 

kaevamistööde toimumise tõttu linnuses (mida raskendab paks rusukiht), on Vastseliina 

piiskopilinnuse näol tegu täielikult läbi uurimata väärtusliku objektiga arheoloogidele ja 

kultuuriajaloolastele.  

 

Põhjasõjas hävinud piiskopilinnuse varemed koos vallikraaviga on kantud 

arhitektuurimälestiste riiklikusse registrisse numbriga 14081 ning neile kehtivad 

muinsuskaitselised piirangud. 

 

Piiri kõrts  

Käesoleval ajal on linnusekompleksi kuulunud hoonetest veel säilinud  arvatavalt 19. 

sajandi algusest pärinev Piiri kõrtsi hoone, mis on kahe talliga kivihoone. Samas on juba 

1695. aastast pärit teedeatlas teatanud Piiri kõrtsi olemasolust.  
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Tallide osa on maakivist,  kõrtsiruumide osa ja samuti tagaküljel asuv juurdeehitis on 

ehitatud tellistest ja kaetud krohviga. Hoonel on laastkatus. Hetkel on toitlustuskohana 

kasutusel kõrtsi idapoolne osa. Suveperioodil kasutatakse kõrtsi läänepoolset talli käsitöö 

müügikohana. Piiri kõrtsi hoone on kantud arhitektuurimälestiste riiklikusse registrisse 

numbriga 14082 ning hoonele kehtivad muinsuskaitselised piirangud. Hoone on 

munitsipaalomandis. 

Kõigile eelkirjeldatud mälestistele (Piiskopilinnus koos vallikraaviga (arh mälestis nr 

14081), linnuse kultuurikiht (arh mälestis nr 13603), Piiri kõrts (arh mälestis nr 14082) 

ning Piiri kõrtsi sepikoda (arh mälestis nr 14083) on määratud maaüksus ja ühine 

kaitsevöönd Vastseliina linnuse ja Vana-Vastseliina pargi detailplaneeringuga (AS 

Kurmik töö nr 2003-653-43), mis kehtestati Vastseliina Vallavolikogu otsusega nr 43 

31.10.2003 a. 

 

Sepikoda 
Sepikoda kuulub kõrvalhoonena Piiri kõrtsi juurde ning selle leiame märgitult 1874. a. 

kaardilt. Väikesel maakivihoonel oli algselt kõrge poolkelpkatus, mis ehitati hiljem 

ümber madalaks kelpkatuseks. Praegusel hetkel tegutseb vanas sepikojas hooajal 

turismiinfopunkt, kus on avatud ka miniekspositsioon. Sepikokja müürid on osaliselt 

varisemisohtlikud ning vajavad kindlustamist-konserveerimist.  

Sepikoda on kantud arhitektuurimälestiste riiklikusse registrisse numbriga 14083, ning 

hoonele kehtivad muinsuskaitselised piirangud. 

Sepikojas kavatsetakse pärast Piiri kõrtsi hoone kordategemist ning seal külastuskeskuse 

avamist avada käsitöö- ja kunstikaupade pood. 

(fotol vaade sepikojale ja selles paiknevale miniekspositsioonile) 
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Park 
19. sajandil oli Vastseliina ainuke peamõis samanimelises kihelkonnas ning kuulus 

Liphartite suguvõsale. 1830 rajas Gotthard von Liphart linnusevaremete vastas üle Piusa 

jõe Vastseliina pargi ja hiljem täiendas seda viimane mõisnik Reinhold von Liphart.  

Peale mõisa riigistamist ja hilisemal ajal oli park järjepideva hoolduseta.  

 
 

Parki ehivad 200- aastased põlispuud ja kaks suurt kivi (kõrgusega 0,5 ja 1,4 m). Parki 

läbivad jalutusteed ja Piusa ürgoru matkarada, mis linnuseveremetest kulgeb üle Piusa jõe 

silla parki. Pargist läbi kulgeb ka jalgratta matkarada. Pargis on mõningal määral tehtud 

hooldusraiet ja takistatud võsa pealekasvu. 

Pargi keskosas asub tantsupõrandaga vabaõhulava, mis on varustatud elektriliiniga. 

Laululava esisel kõrgendikul asub lõkkeplats. Käesoleval ajal leiavad laululava ja park  

minimaalset kasutust ning teenindav infrastruktuur (käimlad, teed jms) vajavad 

kaasajastamist. Park kuulub Vastseliina vallale ning lava on lepingu aleusel antud MTÜ 

Vastseliina Külade Ühendus haldusesse.  
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3.3.  Projekti ettevalmistamiseks tehtud eeltööd 
  

Antud projektiga seonduvad järgmised uurimused ja eeltööd: 

• Võru maakond, Piiri kõrts. Ajalooline õiend. Riiklik Uurimis- ja 

Projekteerimisinstituut „Eesti Ehitusmälestised”, 1991 

• Vastseliina linnus ja Vastseliina park. Detailplaneering.  

Töö nr 2003-653-43 AS Kurmik, 2003,  

RETTER reg. Nr EP 102444542-0001 MKA tegevusluba E 42/2002-E 

• Piiri kõrtsihoone. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja 

remondiks. Töö nr 2006-935-35 AS Kurmik, 2006, MTR reg nr EP 

102444542-0001, MK tegevusluba MK tegevusluba E 42/2002-E 

• Vana – Vastseliinas, Vastseliina vallas asuva Piiri kõrtsihoone 

restaureerimise-remondi põhiprojekt. OÜ Marksi Projekt, juuli, 2007 

• Endise sepikoja renoveerimine ja turismiinfopunkti ning  miniekspositsiooni 

rajamine  

• Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine ja vaateplatvormi ehitus, 2007 

• Linnusekompleksi kui turismiatraktsiooni esialgse ideekontseptsiooni 

väljatöötamine 

• Pargi kõlakoja taastamine, 

• Piusa ürgoru maastikukaitsealal ja linnuse ümber matkaradade rajamineja 

märgistamine   

• Koolitus kohalikele giididele ning turunduskoolitus turismiettevõtjatele 

• Turundustegevuste elluviimine aastatel 2000 - 2007 (trükised, messid jms) 

• Traditsiooniliste ürituste käivitamine kompleksis (Vana-aja päev) 

• Ümarlaua kohtumised kohalike elanikega, saavutamaks kooskõla kogukonnas 

suureneva turismimahu kontekstis. 

• Kõrtsihoone ja sepikoja kindlustamine loodusõnnetuste ja tulekahju vastu 

• Piiri kõrtsi ja Sepikoja hoonete kindlustamine tulekahju ja loodusõnnetuste 

vastu. Kindlustus kolmandate isikute õnnetuste vastu 
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 3.4. Objekti valiku põhjenduste kokkuvõte 
 

1342. aastaga dateeritud, omaaegse Liivimaa võimsaima piirilinnuse -  Vastseliina 

piiskopilinnuse kompleks sisaldab väärtuslikke ajaloolis-arhitektuurilisi ja arheoloogilisi 

muistiseid mitmetest erinevatest ajastutest. Samuti on kompleks oluline kultuurilisest 

ning looduslikust aspektist lähtuvalt. Vastastikku täiendavatest, osalt unikaalsetest 

elementidest10 moodustuv tervik koos kohaomaste lugude ja legendidega pakub 

suurepäraseid eeldusi ainulaadse turismiatraktsiooni loomiseks, elamuslike 

turismitoodete väljaarendamiseks ning mitmekülgsete turismiteenuste 

pakkumiseks.  

 

Kompleksi objektid on käesoleval ajal paraku turismitoote pakkumise kontekstis 

omavahel seostamata,  objektid vajavad kindlustamist-konserveerimist ning osalt 

renoveerimist, turismiinfrastruktuuri arendamine on üsna algusjärgus ning 

kompleksi suur potentsiaal erinevate teenuste tervikliku pakkumise osas on välja 

arendamata. 

Võrumaa kui turismi sihtkoha peamisteks märksõnadeks on mitmekesine loodus ja 

rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand. Võrumaa külastaja reisimotiiviks on paljuski 

loodusliku ja kultuurilise eheduse ning autentsuse nautimine. Vastseliina piiskopilinnuse 

kompleksi põhise turismiatraktsiooni väljaarendamine sobitub suurepäraselt Võrumaa ja 

Lõuna- Eesti kui sihtkoha profiiliga.11  

                                                 
10 Unikaalsed Vanal Liivimaal on nt kirdetorni dekoor, mitme torniga väravatesüsteem 

11 Võrumaa turismi arengukava sõnastab visioon järgnevalt: „Aastal 2015 on Võrumaa siseturul eelistatud 
ning Läänemere regioonis tuntud puhkusepaik, pakkudes aastaringselt atraktiivseid elamus- ja 
pärandturismitooteid11 ning aktiivse puhkuse võimalusi. Lõuna- Eesti kui reisisihi slogan on „Ehe Lõuna 
– Eesti”, mille põhiväärtused on hästi hoitud looduskeskkond, põlvest- põlve edasi antud kultuuripärand  
ja traditsioonid, siirad, avatud, külalislahked inimesed ja aastaringne turismihooaeg- alati põhjust tulla.  
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Vastseliina piiskopilinnuse kui piirkonna olulisima turismiressursi põhise 

turismiatraktsiooni väljaarendamine  mitmekesistataks Võrumaal 

külastajatele/turistidele pakutavate turismitoodete valikut.  

Atraktsiooni kujul luuakse uus, omanäoline, ajaloo- ja kultuuripärandile tuginev, 

aastaringselt toimiv, elamusele suunatud, hariv vaba aja veetmise võimalus, mis 

loob eelduse turistide Võrumaal ja Lõuna-Eestis viibimise kestuse pikenemiseks, 

külastatavuse hooajalisuse vähendamiseks ja  külastajate reisi kestel tehtavate 

kulutuste suurenemiseks.   

 

Kokkuvõttes, vajadus muuta Vastseliina piiskopilinnuse kompleks 

vaatamisväärsusena ja külastusobjektina atraktiivsemaks tuleneb: 

� ühelt poolt  soovist: 

o  suurendada piirkonna ja objekti külastatavust ja vähendada külastatavuse 

hooajalisust,  

o pakkuda külastajatele enam köitvat, harivat tegevust ja meeldejäävat 

külastuselamust, 

o mitmekesistada külastajate võimalusi puhkamiseks ja lõõgastumiseks ja 

o pikendada seeläbi nende kohalviibimise aega ning luua eeldusi 

reisikulutuste suurenemiseks;  

o luua piirkonda atraktiivne ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline 

turismiatraktsioon  (arvestades ka kahe Eestile olulise välisturu vahetut 

lähedust) mis aitab kaasa Lõuna – Eesti ja Eesti kui reisisihi tuntuse ja 

konkurentsivõime suurenemisele. 

 

� Teisalt, soovitakse aidata kaasa arhitektuuri- ja ajaloomälestise ning looduslikult 

ja kultuuriliselt väärtusliku kompleksi säilimisele,  

� samuti soovitakse laiemale avalikkusele tutvustada rajatiste ajaloolist tähtsust ja 

piirkonna ajalugu; 

� piirkonnas oluliste maamärkide korrastamise ja esiletoomise ning avalikus sektori 

poolse turismiinfrastruktuuri arendamise kaudu soovitakse parandada ettevõtlus- 
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ja elukeskkonda, soodustada ettevõtete arengut ning tugevdada  piirkonna elanike 

identiteeditunnet; 

� piirkonnaspetsiifiliste ressursside efektiivse kasutuselevõtuga soodustatakse 

ääremaa sotsiaalmajanduslikku arengut. 

 

Võttes aluseks objekti ja piirkonna olukorra analüüsi, eelnevalt läbi viidud uuringud ja 

analüüsid, linnuse kindlustamis-konserveerimistöödel saadud kogemused ja teadmised, 

arutelude käigus välja selgitatud arenguvajadused ja suundumused piirkonna turismi 

arengus, püstitati strateegiline eesmärk – arendada välja Vastseliina piiskopilinnuse 

põhine kompleksne turismiatraktsioon –  „Novum Castrum per saecula”.  (läbi 

sajandite/aegade) 

 

4. Projekti rakenduskava 

4.1. Projekti üldised ja otsesed eesmärgid 
. 

Projekti üldised eesmärgid on:  

⇒ teadvustada ja populariseerida ajaloo- ja kultuuripärandi väärtusi ja tagada nende 

säilimine ning  eksponeerimine autentsust ja kaasaegseid meetodeid kasutades; 

⇒ edendada kultuuriturismi läbi ajaloo- ja kultuuripärandile tugineva kvaliteetse 

turismitoote arendamise; 

⇒ tõsta Võrumaa, Lõuna- Eesti ja Eesti kui turismisihtkoha atraktiivsust ja 

külastatavust ning pikendada külastajate sihtkohas viibimise aega ja vähendada 

külastatavuse huooajalisust; 

⇒ parandada piirkonna elanike elukeskkonda ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamise, 

tutvustamise ja oskusliku rakendamise kaudu; 

⇒ tugevdada piirkonna elanike identiteeti; 

⇒  edendada mitteformaalset haridustegevust; 

⇒ avaliku sektori toel turismiinfrastruktuuri ja atraktsioonide arendamise kaudu 

soodustada ja toetada piirkonna turismiettevõtluse arengut. 
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Projekti otsesed eesmärgid on: 
 

⇒ kindlustada ja konserveerida Vastseliina piiskopilinnuse varemed ning 

restaureerida Piiri kõrts kui väärtuslik osa ajaloo- ja kultuuripärandist; 

⇒ arendada välja Vastseliina piiskopilinnuse baasil ajaloo- ja kultuuripärandil 

põhinev turismiatraktsioon, sh linnusemuuseum, külastuskeskus, varemetepark, 

uus temaatiline atraktsioon ja neil põhinevad turismitooted.  

⇒ pakkuda aastaringselt harivaid, elamuslikke ja kvaliteetseid vaba aja veetmise 

võimalusi nii kohalikele elanikele kui külastajatele.  

 

 

4. 2 Turismitoote kontseptsiooni kirjeldus 

4.2.1. Turismitoote sisuline kontseptsioon 
 

Kokkuvõtvalt on atraktsiooni sisuks kultuuriturismi- ja perepuhkuse võimalusi 

pakkuv, selleks tingimusi loova väljaarendatud infrastruktuuriga kompleks – keskaja 

teemapark „Novum Castrum per saecula”. , mis koosneb erineva suunitluse ja 

olemusega elementidest.: 

• varemetepark,  

• linnusemuuseum koos külastuskeskuse, muuseumipoe, seminari- ja 

hariduskeskuse ning  toitlustuskohaga; 

• sepikojas avatav käsitöö- ja kunstipood; 

• uusehitisena rajatav keskaja temaatikal põhinev interaktiivne atraktsioon; 

• linnuse park, matkarajad, puhkekohad jt kompleksi täiendavad ja 

lisavõimalusi loovad elemendid. 

 
Atraktsioon on suunatud nii individuaalkülastajatele kui ka gruppidele.  

Atraktsioon ja selle põhiseid tooted on suunatud nii sise- kui välisturule.  

Atraktsioon on avatud aastaringselt. Madalhooajal lahtiolekuaegasid lühendatakse. 

Atraktsioon arendatakse välja etapiviisiliselt: Esialgu realiseeritakse I ja II etapp.  



 
Loovad lahendused turismiatraktsioonidele 

 

  
 

29 

• I etapis avatakse Piiri kõrtsi hones külastuskeskus, linnusemuuseum ja 

toitlustuskoht. Kõrtsihoone II korruse ruumide baasil luuakse tingimused 

seminariteenuse pakkumiseks ja haridusprogrammide läbiviimiseks ning ajutiste 

näituste korraldamiseks. Samuti avatakse sepikojas käsitöö- ja kunstikaupade 

pood. Etapisiseselt on võimalik II korruse väljaehitamist ja sisustamist vajadusel 

teostada veidi hiljem.  

Linnusevaremete kindlustamis-konserveerimistöid teostatakse paralleelselt 

kõrtsihoone arendustegevusega.  

• II etapis rajatakse varemetepargi valgustus ning käigurajad, paigaldatatkse 

viidad ja infotahvlid. Paralleelselt jätkuvad varemetepargi kindlustamis- 

konserveerimistööd.  

• III etapis rajatakse uus atraktsioon – kaasaegse interaktiivse turismiatraktsiooni 

põhimõtteid järgiv uusehitis, mille sisuks on keskaja teemapark. Vajadusel 

jätkuvad varemetepargi kindlustamis- konserveerimistööd.  
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4.2.2. Linnusekompleksi (atraktsiooni) elemendid ja  
kasutuskontseptsioon 
 
Kompleksi maa-ala plaan 
 

 
 
 

Kompleksi kuuluvad maaüksused 

1. 46002:001:0186 linnusevaremed (varemetepark), munitsipaalomandis 

2. 46002:001:0185 Piiri kõrts, munitsipaalomandis 

3. Punane viirutatud ala – Sepikoda (maaüksus taotlemisel munitsipaalomandisse)12 

                                                 
12 Selle ja pargi maaüksuse munitsipaliseerimiseks Vastseliina vallal esitatud taotlus ja vastava luba saadud. 
Maaüksused on hetkel mõõdistamata.  
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4. Kõrghaljastusega ala – park ( maaüksus taotlemisel munitsipaalomandisse) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

5. 46002:001:1341 ja 46002:01142 on eraomandis. Planeeritud atraktsiooni III etapi 

väljaarendamiseks, mil eeldab maa-üksuste ostu eraomanikult.  

 
 
 

• Ligipääs ja parkla 

Linnusekompleksile suunavad viidad on paigaldatud olulistele teedele ja 

sõlmpunktidesse. (Tallinn – Tartu – Luhamaa maanteele, Vastseliina, Meremäele) 

Vastavalt kinnitatud detailplaneeringule sepikoja kõrval  paiknev parkla on 

viidastatud. Tähistatud on reisibusside peatumiskohad. Suuremate ürituste korral 

kasutatakse tähistatud ajutisi parkimiskohti. Lisaparkla rajamine on võimalik  

sepikoja tagusele alale.13 

Piiri kõrtsi ees peatumine keelatakse. Rajatakse märgistatud ülekäigurada. Kiirus 

piiratakse 30km/h.  Kõrtsihoone ette paigutatakse sobivad istumiskohad.  

Parklasse on paigaldatud rattahoidlad. 

Pikemas perspektiivis kaalutakse Vastseliina – Meremäe tee üleviimist Piiri kõrtsi ja 

sepikoja vaheliselt alalt sepikoja tagusele alale, et suurendada külastajate ja liiklejate 

turvalisust ning tugevdada kompleksi terviklikkust.  

 

 

 

                                                 
13 Kõnesolev maa-ala on hetkel eravalduses. Täiendava parkla rajamise vajaduse ilmnemisel tuleb 
saavutada kokkulepe maa ostuks. 
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• Piiri kõrtsi hoone 

(arhitektuurimälestis nr 14082) 

Piiri kõrtsi hoones saavad paiknema kompleksi külastuskeskus, linnusemuuseum 

koos muuseumipoega, keskaja stiilis toitlustuskoht, multifunktsionaalne seminari- 

ja hariduskeskus, meistrikojad. 

 

⇒ Külastuskeskus  

Külastuskeskus paikneb Piiri kõrtsi hoones ja on ühtlasi sissepääsuks 

linnusemuuseumisse. Külastuskeskus/sissepääs muuseumisse asub piiri kõrtsi hoone 

keskosas ja on selgelt ning arusaadavalt tähistatud. Paigaldatud on parklast 

külastuskeskusesse  suunavad viidad. 

 

Külastuskeskuses pakutavad teenused: 

o Broneeritakse (giidiprogrammiga) külastusi (telefoni- ja internetiühendus) 

o Toimub piletimüük ekspositsioonile 

o Laenutatakse binokleid 

o Toimib muuseumipood, kus on: 

� võimalus osta temaatilisi infotrükiseid, raamatuid,  värviraamatuid, 

temaatilisi postkaarte, linnuse marke,  Vastseliina linnuse ja 

keskaja teemalisi trükised jms  

� võimalus osta suveniire (nt linnuseteemalisi puzlesid,      

kokkupandavaid linnuse makette, arheoloogiliste leidude ja 

museaalide koopiaid, strateegilisi lauamänge, keskaegseid vürtse, 

teemaga seonduvaid kunstikaupu ja meeneid  jne)   

Näide temaatilisest puzlest kõrvaloleval fotol             

o tagatud on kaardiga maksmise võimalus 

o Külastuskeskuses on võimalik kasutada WC-d 
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o Müügil ka vihmakeebid, patareid ja  muud külastajale vajalikud 

esmatarbekaubad 

o Külastuskeskuses on saadaval infomaterjalid atraktsiooni ning 

ümbruskonna teiste vaatamisväärsuste ja atraktsioonide kohta 

o Keskuse sees või ees on istumisvõimalus 

o Paigaldatud on  prügikastid 

o Külastuskeskuse lähedal on loodud ja tähistatud koht, kus külastajad 

(eelkõige vajalik kooligruppidele) saavad tarbida kaasa võetud toitu ja 

ostetud suupisteid (piknikuala) 

o Külastuskeskuse läheduses on parkla (koos tähistusega turismibusside 

parkimiseks), mis on selgelt ja arusaadavalt tähistatud ning kust lähtuvad 

viidad külastuskeskusesse 

o Tagatud on juurdepääs külastuskeskusesse ja WC-sse liikumispuuetega 

inimestele 

 

 

⇒ Linnusemuuseum (linnuse lugu tutvustav interaktiivne ekspositsioon) ja 

muuseumipood. 

 

Külastajatele ekspositsiooni kaudu tutvustatavad lood14 

 

a. Linnuse rajamise kontekst – aeg ja ruum 

• keskaegne Liivimaa kui uus riiklik moodustis,  territoorium 

• piiskopkonnad Eesti alal 

• Liivi sõda 

• Poola- Rootsi aeg 

• Põhjasõda 

• Vastseliina mõis – kuulumine Liivimaa suurima maavalduse 

koosseisu - Liphart´ite  fideikomissvaldus 
                                                 
14 Järgnevalt esitatud linnusemuuseumi ekspositsiooni üleseehituse sisuline konseptsioon on esialgne ja 
kuulub täpsustamisele linnusemuuseumi sisulise ja tehnilise kontseptsiooni koostramise käigus.  
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b. Kivilinnused, nende funktsioon ja toimimine 

• Kivilinnused Eestis  

• Vastseliina eripära nende seas (sh arhitektuur, kaitseline roll jms) 

• Linnus lahingusituatsioonis 

• Ühiskond keskajal (ülemkiht vs alamrahvas , sh pärisorjad) 

• Elu linnuses 

• Majandusaasta, tähtpäevad ja nende tähistamise kombestik 

 

c. Suurmehed ja Vastseliina piiskopilinnus(ordulinnus) 

• Liivimaa ordumeister Buchard von Derieben 

• Tartu piiskop  

• Peeter I 

• Paavst Innocentius 

• ..... 

 

d. Neitsi Maarja ja püha risti linnus 

• Maarjamaa ja Neitsi Maarja linnus (Frouwenborch) 

• Püha valge risti legend Vastseliina linnuses 

• Palverännakute paigad Eestis 

• Palverändurid – vana aja turistid 

• Castrum Novum – üks kuulsate paikade nimistust 

( Neuhausen, Nyhusen, Niwogrodek, Novõi Gorodok ) 

 

• Lastenurk linnusemuuseumis 

Linnusemuuseumis on üks ruumi osa sisustatud arvestades väikeste külastajate 

ootuste ja vajadustega. Keskaja ja Vastseliina linnuse teemat tutvustatakse eakohaste, 
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interaktiivsete, mänguliste  vahenditega. ( nt linnuse lahtikäiv makett, 

äraarvamismäng keskaja esemete kohta jms15)  

 

⇒ II korrusel ruumid 

• Seminari- ja hariduskeskus  

• Ajutiste näituste pinnad   

• Meistrikojad - vanaaegsete käsitöövõtete õpetamine 

• Võimalik kasutus külalisstuudiona  

 

⇒ Piiri kõrts 

• Keskaja stiilise sisustatud ja ajastutruud menüüd ja teenindust 

pakkuv toitlustuskoht16 

• Avatud väliterrass (hooajal) 

• Külastajate wc-d 

 

• Vastseliina piiskopilinnuse varemetekompleks (varemetepark) 

Piiskopilinnus koos vallikraaviga on arhitektuurimälestis nr 14081, linnuse kultuurikiht 

on arheoloogiline mälestis nr 13603. 

Väga oluline on varemete säilitamine ja nende põhjal võimalikult arusaadava, kunagi 

linnuses olnud hoonete paiknemise struktuuri visualiseerimine. Varemetepargis jätkuvad 

koostöös Muinsuskaitseametiga kindlustamis-konserveerimistööd. Prioriteetne on 

maapinnale ulatuvate osade kindlustamine-konserveerimine, kuna lagunemisprotsess on 

pidev. Rusude ja kultuurikihi alla jäävate müüride suuremal või vähemal määral 

väljakaevamine on võimalik hilisemas etapis. Erandiks on  põhjamüüri lõik, mida on 

viimaste aastate jooksul kahel korral välja kaevatud.. Nimetatud lõigu avamine ja 

eksponeerimine lisaks varemetepargile atraktiivsust ja informatiivsust. 

                                                 
15 vt ka laste avastustekeskuse kirjeldus lk 43- 44.  

 
16 Vajadusel korraldatakse toitlustamine nõnda, et päevasel ajal pakutakse ka luhtsamat ja tavapärasemat 
päevamenüüd. 
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Varemetepargis säilitatakse ajalootõene linnuseruum, kus on näidatud ja tähistatud nii 

seal kunagi asunud hooned, õuealad kui ka müürid. Uusehitisi linnuse alale ei rajata. 

Pikemas perspektiivis võiks kaaluda linnuse kunagiste õuetasandite väljapuhastamist.  

 

⇒ Vaated linnusele juurdeviivatelt maanteedelt avatud 

Ajaloost on teada, et keskajal hoiti linnuse ümber asunud kaitsemaastik lagedana, et 

takistada vaenlasel lahingus puude ja põõsaste taha varjumist. Samas on linnuse 

nõlvadele kasvanud rohkesti puid ning pärast harvendustöid kasutatakse alale rajatud 

puhkekohti väga meelsasti. Vaadete avamiseks erinevatelt suundadelt on vajalik täiendav 

harvendamine. 

⇒ Kindlustatud ja konserveeritud tornid ja müürid 

Kindlustamis- ja konserveerimistööd teostatakse vastavalt valdkonna spetsialistide ja 

muinsuskaitseameti poolt koostatud kontseptsioonile etapiviisiliselt. Esmane prioriteet on 

linnusevaremete maapealsete osade kindlustamine – konserveerimine.  

⇒ Kirdetorn avatud vaatetornina 

Kirdetorni kindlustamine- konserveerimine viidi kõpule 2007. aastal ning torni rajati 

puidust trepid ja platvormid, millelt on võimalik nautida ümbruskonnale avanevaid 

vaateid ning vaadelda linnuse korruste paiknemist, huvitavaid arhitektuurilisi ja 

ehituslikke detaile.  

⇒ Linnuse kunagine hoonestus markeeritud maapinnal 

Markeerimine on võimalik mitmel moel, nt autonoomse müürilaoga maapinnal või 

hoopis LED17 valgusribadega või muude valguselementidaga  Kindlasti tuleks välja tuua 

kunagise kabeli asukoht, kus linnuse legendi järgi leidis aset püha risti ime.  

⇒ Käigurajad tähistatud, pinnatud, ääristatud 

Käigurajad rajatakse valdavas osas ja võimaluste piires sellise „mustriga”,  nagu nad on 

inimeste poolt sisse tallatud. Vajalikul määral käiguradade võrku optimeeritakse, raja 

piirid tähistatakse ning tagatakse külastajate liikumise turvalisus (piirded, astmed jms).  

Käiguradade kate, ääristus ja tähistus lahendatakse keskkonda sobituvalt.  

Liikumispuuetega inimestele tagatakse võimalus linnuse territooriumiga tutvumiseks.  

                                                 
17 Kaasaegne, energiasäästlik ja pika garantiiga valgustehnoloogia 
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⇒ Varemetepargis paigaldatud infotahvlid ja viidad.  

      (võimalikud lahendused fotodel) 

      

 

⇒ Varemete valgustus- ja helisüsteem rajatud 

Kommunikatsioonide rajamine varemeteparki reguleeritakse vajadusel linnuse 

kontseptsioonis. Kuna linnusevaremetes on väga paks rusukiht, siis ei ole ette näha, et 

kaablite vedamine, mis on vajalik paigutada 70 cm sügavusele maapinda, tekitaks 

probleeme.  

Linnuse valgustus projekteeritakse, arvestades järgmisi põhimõtteid: 

� Valgustuse eesmärk on tuua esile linnusevaremete arhitektuurilist eripära 

ning tõmmata piirkonnas viibijate ja liiklejate tähelepanu väärtuslikule 

ajaloo- ja kultuuripärandi  objektile. 

� Valgustus peab olema diskreetne, sobima antud keskkonda ning selle 

paigaldamine ei tohi kahjustada mälestist. 

� Valgustus tuleb projekteerida kolmetasandilisena (tavavalgustus, 

säästurežiim ja pidulik valgustus, mille puhul võiks kaaluda ka arvutiga 

programmeeritavat efektvalgustust). 

� Helisüsteem rajatakse samuti diskreetselt, võimalik paigutada maa-alused 

kõlarid. Helisüsteem võimaldab rikastada külastuselamust läbi linnuse 

erinevates tsoonides kuuldavate ja kompleksi osade funktsionaalsusega 

sobivate helide esitamise. (näide maa-alusest kõlarist järgneval fotol) 
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⇒ Valikuline osa kultuurkihi alla mattunud müürist  v õi hoonest välja 

kaevatud, konserveeritud ja eksponeeritud.  

Kõige tõenäolisemalt on otstarbekas välja kaevata ja eksponeerida põhjapoolse 

välismüüri lõik, mida on korduvalt juba varem välja kaevatud ning ajutiselt eksponeeritud 

linnuses toimunud Vana – Aja päeva raames. Kaaluda võib väljakaevatud ala katmist 

turvaklaasiga ning valgustamist, mis tagab ühelt poolt väljakaevatud müüriosa säilimise, 

teisalt lisab varemetepargile atraktiivsust.  

⇒ Linnuse 29 m sügavune kaev markeeritud  

Linnuses oli  29 m sügavune kaev, mis on paraku mattunud rusude alla. Võimalik on 

kaevu asukoht markeerida praegusel tasapinnal.  

⇒ Väljaspool tornidega (zwinger) müüri, samuti vallikraavi ja Piiri kõrtsi 

vahel korrastatud ala kontsertide, etenduste jt ürituste läbiviimiseks 

Määratletuid alale rajatakse vaid ajutise iseloomuga, teisaldatavaid infrastruktuuri 

elemente (lavad, külastajate istekohad, meistrite kojad, käsitöö jms müügiletid). 

Linnuse müüride ja kõrtsi vahelisele alale planeeritakse ka piknikuala, mis tähistatakse ja 

varustatakse vajalike elementidega.  

 

• Sepikoda 

 
Kompleksi kuuluv ja Piiri kõrtsi hoone vastas üle tee asuv sepikoda (arheoloogiline 

mälestis nr 14083) on maakivist ja kelpkatusega ning restaureeritud 2003. a. koostatud 

muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti järgi.Endises sepikojas avatakse 
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kunsti- ja käsitööpood18, kus müüakse piirkonna kunstnike ja käsitööliste töid. Ruumide 

baasil on võimalik tutvustada ka erinevaid käsitöövõtteid. Sepikotta sobib ka linnuse 

mündi vermimine. Linnuse mündi vermimine on tasuline teenus. Münt täidab suveniiri ja 

reklaami funktsioone. Luuakse võimalus samas poes münti kasutada ka maksevahendina 

valitud toodetele.  

Võimalik on hoone lepingupõhine sihtotstarbeline rendileandmine kohalikule 

käsitööseltsile. 

• Kelder 

Kelder on kasutatav hooajaliselt. Võimalik pakkuda külastajatele keskaegset jooki mõdu, 

õlut, kalja veini  ja suupisteid.  

Eksponeerida võiks detaile ja fakte, mis kirjeldavad keskaegseid jootusid ehk 

tähtpäevadega seotud pidustusi. Keldrit võimalik kasutada ka giidiprogrammi osana. 

 

• Seotud objektid 

⇒ 1830. aastal Guido von Liphart poolt rajatud Vastseliina mõisa park 

Parki läbivad jalutusteed ja Piusa ürgoru matkarada, mis linnuseveremetest kulgeb 

üle Piusa jõe silla parki. Pargist läbi kulgeb ka jalgrattarada. Pargis on mõningal 

määral tehtud hooldusraiet ja takistatud võsa pealekasvu. 

Pargi keskosas asub tantsupõrandaga vabaõhulava, mis on varustatud 

elektriliiniga.. Õhuliin on vajalik asendada maa-aluse elektrikaabliga.  

Laululava esisel kõrgendikul asub lõkkeplats. Käesoleval ajal leiavad laululava ja 

park minimaalset kasutust ning teenindav infrastruktuur (käimlad, teed jms ) 

vajavad kaasajastamist. Laululava on käesoleval ajal antud rendilepinguga MTÜ 

Vastseliina Külade ühenduse haldusesse. Park sobib vabaõhuürituste (kontserdid, 

etendused, kokkutulekud jms) läbiviimiseks. Kuna park paikneb 

maastikukaitsealal, on suuremate kui 50 osalejaga ürituste läbiviimiseks vajalik 

ürituse toimumine kooskõlastada kaitsealal valitsejaga. 

                                                 
18 Kunsti- ja äsitööpoe haldamisega tegeleb lepingulistel alustel.sasmalaadset tegevust viimastel aastatel 
kõrtsihoones viljelenud selts (MTÜ) 
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Pargi alale puhkekohtade rajamiseks on vajalik veetrassi toomine alale. Plaanis on 

rajada peatumiskohad kümnele autokaravanile ning rajada ka jalgpalliplats.   

 

⇒ Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala  

Linnuskompleks paikneb Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala lõunaosas 

Vastseliina –Jõksi piiranguvööndis. Kaitseala on rajatud väga liigestatud Piusa jõe 

ürgoru ja selle veerudel esinevate suurejooneliste devoni liivakivipaljandite 

kaitseks. Kaitseala suurimaks väärtuseks on 12 devoni liivakivipaljandit, nn 

"müüri", kõrgusega 6-20m ja pikkusega 20-130m. Paljandid omavad ka suurt 

kultuuriloolist tähtsust - nendega on seotud mitmed muistendid ja uskumused. 

Piusa jõe ürgorg on huvipakkuv mitmete koosluste ja liikide elupaigana. 

Maastikukaitsealal kulgeb Piusa jõe ürgoru matkarada, mille viidatud 

alguspunkt  on just linnusekompleksi  kõrtsihoone juures. Matkaraja 

kogupikkuseks on 11 km ja see on jalgsi läbitav. Mõnede matkarajal asuvate 

vaatamisväärsuste juurde pääseb ka autoga. 

Täiendavalt kulgeb ümber linnuse valla rajatud 3 km pikkune Linnuse 

matkarada.  

Samuti möödub kõrtsihoone eest ning  linnuse pargi lähedalt jalgrattaga läbitav 

rada. Piusa jõgi ja Meeksi oja piiravad linnust vastavalt läänest ja idast, 

ühinedes linnuse põhjaküljel. Veerohkel ajal on kiirevoolulisel ja kärestikulisel 

jõel võimalik sõita süsta või kummipaadiga. Piusa on Eesti suurima languga jõgi, 

eriti suur on jõe lang just selles jõe osas. Samuti on jõgi kalanduslikult väärtuslik, 

olles kaitsealuse harjuse elupaik. Teine jões elunev kaitsealune liik on saarmas. 

Jõe vee-energiat on varem kasutatud 14 veskis, millest enamik on tänaseks 

hävinenud ning keskkonnakaitseliste piirangute tõttu on raskendatud ka nende 

taastamine. 

 

⇒ Setomaa 

Võrumaa ja Põlvamaa piiril elab omapärane etniline rühm – setod. Setode 

omakultuur on kujunenud kahe kultuuri, ida ja lääne kultuuri mõjuväljas (katõ 
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ilma veere pääl). Ääreala seisund on andnud võimaluse lisaks mõlema kultuuri 

mõjutustele säilitada soome-ugri hõimudele algupäraseid kombeid. Säilinud on 

oma keel, elukombed, oskus valmistada erilisi toite, kaunid ja omapärased 

rahvariided. 

Enne ristiusustamist olid setod (nagu ka teised läänemeresoome hõimud) 

paganausulised. Paganausku peegeldasid ohvrikivid ja raviva toimega allikad; 

iidse viljakusjumala Peko kuju, mida hoiti peidus ja millega seotud rituaalid olid 

meeste saladus. Säilinud on usk loodusjõududesse ja esivanemate hingedesse. 

Ristiusk õigeusu näol jõudis Setomaale 10.–13. sajandil, suurema hoo sai 

ristimine pärast Petseri kloostri rajamist 15. sajandil. Õigeusklikud setod peavad 

kiriklikke tavasid pühaks. Teistest piirkondadest erinevad on matuse-, pulma- ja 

mitmete pühade kombed. Igas tares oli oma pühäsenulk (ikooninurk) pühapildi ja 

ikoonikattega. Tänapäeval on Setomaa muutunud populaarseks turismi sihtkohaks 

ning huvi seto kultuuri ning sellele tuginevate turismitoodete vastu on kasvav. 

Enim külastajaid tõmbab kord aastas välja kuulutatav Seto Kuningriik, mil setod 

valivad oma kuninga ja kuninga meistrid oma maad valitsema  

Lähomad turismiga seonduvad objektid on Setomaa turismitalu, Obinitsa Seto 

Seltsimaja, Obinitsa Seto muuseumitare ja Obinitsa kunstigalerii Halas Kunn. 

 

⇒ Irboska ja Aluksne linnused 

Esmakordselt 862. aastal mainitud Irboska on üks vanimaid vene linnu. Irboska 

linnuse asutasid 7.-13. sajandil slaavlased-krivitšid.   

Vanim asula ja linnus asus nn "Truvori linnuses", praegusest Irboska 

kindlusest 1 km loode suunas. 1330. aastal ehtati uus torniga kivist linnus 

Žeravje mäele, mida omakorda kindlustati 15.sajandil. Uus 6-torniline 

kindlus pidas vastu 8 suurt piiramist. Linnuses on avatud kindlus-muuseum. 

http://www.nortfort.ru/izborsk/ 
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Aluksne Ordulinnus rajati 13.sajandil Maria saarele, sellest ka algne nimetus 

Marienburg . Põhjasõjas (1702) purustati linnus lõplikult. Lahkudes võtsid vene sõdurid 

lossist kaasa tütarlapse, kellest hiljem sai tsarinna Katariina I. Lossi juurde kuulus ka 

kaunis park. Käesioleval ajal on linnusest järel vaid varemed, mis on atraktiivsed 

eelkõige tänu asukohale järvesaarel ning samasse rajatud vabaõhulava tõttu.   

 

Nii Irboska kui Aluksne linnuse arendajaid seob Vastseliina linnuse ja vallaga 

pikaajaline tulemuslik koostöö turismitoote arendamise ja turunduse valdkonnas.  

 

 

• Uus atraktsioon – keskaja teemapark 

Kavandatav uus atraktsioon kompleksis - uusehitusena loodav hoonekompleks kätkeb 

endas keskaja teemaparki.  

Tegu on klassikalise atraktsiooniga, mis toimib kommertsalustel.   

Hoone rajamiseks on esimeses etapis otstarbekas korraldada arhitektuurikonkurss , et 

tagada hoone arhitektuuriline unikaalsus, atraktiivsus ning sobivus keskkonda ning 

haakuvus teemaga. 

Uue rajatise puhul saab  parimal võimalikul moel arvestada kaasaegse turismiatraktsiooni 

eripäradega, tehniliste eritingimustega ning külastajatele elamusliku kogemuse 

pakkumiseks vajalike lisavõimaluste loomisega. Samuti on majandusliku 

jätkusuutlikkuse kontekstis määrava tähtsusega hoonele multifunktsionaalsete 

kasutusvõimaluste (vastuvõtud, konverentsid, pulmad, näitused jms) planeerimine. 
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Järgnevatel fotodel on näiteid spetsiaalselt teatud teema presenteerimiseks rajatud ja 

keskkonda sobituvatest hoonetest. 

 

  
 

  
 
 

Üks võimalus atraktsiooni loo ja  külastajateekonna kavandamisel on, et külastaja 

satub atraktsioonil esmalt ajamasinasse, mis viib teda sajandite taha, aastasse 

1342, mil asuti rajama Vastseliina linnust ning sellest aastast alates ehitatakse üles 

külastajatele tutvustatav keskaegse linnuse lugu (storyline). 
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• Külastaja liikumine atraktsioonil võib teatud osaliselt korraldatud spetsiaalsete 

disainitud vagonettide baasil, mis liiguvad kindlaksmääratud trajektooril, 

kindla kiirusega, vastavalt kujundatud alal. Selline korraldus on väga sobiv 

külastajate logistika reguleerimiseks ning võimaldab efektiivselt planeerida 

eriefektide kasutamist, heli- ja valguslahendusi jms. (näide fotol) 

  

 
• Külastajale pakutakse elamuse maksimeerimiseks võimalusi ise aktiivselt 

erinevaid asju kogeda ja proovida. 
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• Atraktsiooni keskosas võiks paikned maneež, kus on võimalik korralda 

etenduslikke rüütliturniire.  

  

 
• Programmi  oluliseks osaks on keskaegne pidusöök ( joodud).  

• Külastajatel on võimalus laenutada ajastutruusid kostüüme või ehtida end 

ajastut sümboliseerivate elementidega ning selle kaudu rollimängu veel 

paremini sisse elada. 

  
 
• Programmi raames suhtlevad külastajatega kostümeeritud näitlejad,  osalevad 

muusikud  jt ajastule omased karakterid. 

Teatud atraktsiooni osas on 

ruum, mida saab kohaldada 

filmide demonstreerimiseks. 

Võimaluse ja otstarbekuse korral 

projekteeritakse 3D (4D) 

kinosaal.  

  

(fotodel näited filmi näitamise võimalustest atraktsioonidel 
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• Külastajatele pakutakse erinevaid võimalusi keskaja eluolu ning kombestikuga 

tutvumiseks. (nt sulega kirjutamine, raudrüü selga panemine jne). 

 

 

• Väga olulise atraktsiooni ala moodustab laste avastuste tsoon, kus laste 

ealiste iseärasuste ja info vastuvõtu eripärasid arvestades ning interaktiivseid 

vahendeid kasutades tutvustatakse keskaja elu- olu. 
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4.2.3 Külastajate liikumine linnusemuuseumis. 
 

Külastajate liikumise ja linnusemuuseumi logistika planeerimiseks on olemasolevate Piiri 

kõrtsi ruumide ja hoone rekonstrueerimisprojekti baasi võimalikud kaks alternatiivset 

varianti.  

 

Külastajate liikumisskeem muuseumis, I variant 19 

Külastajad sisenevad muuseumi osasse parempoolses tiivas asuva ukse kaudu ( UA-6). 

Ruumis nr 28 paikneb külastuskeskus, kus toimub piletimüük, giidiprogrammide 

broneerimine, muuseumi infomaterjalide jagamine. Samast ruumist avanevad uksed 

külastajate tualettidesse (sh invatualetti) ning siit saab alguse ka trepp II korrusel 

asuvasse seminari- ja hariduskeskusesse. Vajadusel on võimalik ruumi paigaldada nagisid 

külastajate riiete paigutamiseks.  

Ruumist 22 liigutakse ruumi nr 30 (77,2 m²),kus paikneb ka maakividest kamin. Ruumis 

paiknev ekspositsioon oleks otstarbekas planeerida selliselt, et ruumi saaks kasutada ka 

seminari või korporatiivürituse läbiviimiseks. Spetsiaalsete ürituste korral võidakse 

kasutada ka täiendavat ust (U-7), tavapärase ekspositsioonikülastuse korral seda ust ei 

kasutata. 

Ekspositsiooni viimane osa on ruum nr 21 (36,6 m²), kust on külastajatel võimalus   

Ruumist nr 30 suunduvad külastajad ruumi nr 29(17 m²) ja ruumi nr 23 (17,7 m²),  kus 

jätkub ekspositsioon. Ruumide 23 ja 29 vahele on vajalik rajada ukseava, et tagada 

külastajate ringliikumine ekspositsioonil ning välistada ummikute ja seisakute teket ning 

luua eeldused ekspositsiooni sisuliseks loogiliseks ülesehituseks.  

siseneda muuseumipoodi (ruum nr 22) ja selle kaudu väljuda. Vajadusel saavad 

külastajad ka külastuse lõpul kasutada tualettruume ja sel juhul on võimalik väljuda UA-6 

või UA 4 kaudu. Ava U-31 ja U-19 kasutatakse vaid avariiväljapääsuna.  

Külastajatel on võimalus külastada ka ainult muuseumipoodi (UA-4), kuid sel juhul tuleb 

tagada uksel U-20 ainul ühesuunaline liikumine (ekspositsioonilt poodi ja mitte 

vastupidi). 

                                                 
19 Vt ka skeem lk 50 
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Muuseumipoes müüdav kaubavalik paigaldatakse ruumis nii seinte ääres paiknevatele kui 

teisaldatavatele kapp-riiulitele ja sobivalt disainitud riiulitele.  

Näitlikud fotod külastuskeskustest ja muuseumipoodidest 

  

 

I variandi eeliseks on külastajate ringliikluse tagatus ning külastuse lõppemine 

ruumikas muuseumipoes, samuti hea ligipääs tualettidele nii külastuse eel kui lõpus.  

Selle variandi puhul on ekspositsioonipind  148, 5 m², külastuskeskuse pind  30, 7 

m², muuseumipoe pind 33, 6 m² ja abiruumide pind  13, 3 m². 

Ruum  nr 9 (44,3 m²) on võimalik kasutusele võtta muudel kommertseesmärkidel või 

personali tööruumina.  

 

Külastajate liikumisskeem muuseumis, II variant  

Külastajad sisenevad muuseumi osasse20 hoone keskosa ilmestava sammastiku taga asuva 

ukse (U-5) kaudu ning jõuavad ruumi nr 9 (44,3 m²).  

Ruumis 9  paikneb külastuskeskus (restaureerimisprojektis tingliku nimetusega 

infopunkt). Külastuskeskuses toimub piletimüük ja siin paikneb muuseumipood. 

Külastajate riiete jaoks paigutatakse infoleti kõrvale riietekapid.  Muuseumipoes müüdav 

kaubavalik paigaldatakse ruumis teisaldatavatele kapp-riiulitele ja seinariiulitele.  

                                                 
20 Vt ka skeem lk51 
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Ruumist nr 9 suunduvad külastajad edasi ruumi nr 22 (33,6 m²), kus saab alguse 

ekspositsioon (sissejuhatav osa). Sama ruumi kergvaheseinaga eraldatud alal on võimalik 

riietuda kappides hoitud ajaloolistesse kostüümidesse.21   

Ruumist nr 22 liiguvad külastajad edasi koridori kaudu (ruum nr 24) ruumi  nr 28 (30,7 

m²), kust avanevad uksed tualettruumidesse ning kus ekspositsioon jätkub.  

Ruumist 22 liigutakse ruumi nr 30 (77,2 m²),kus paikneb ka maakividest kamin. Ruumis 

paiknev ekspositsioon oleks otstarbekas planeerida selliselt, et ruumi saaks kasutada 

seminari või korporatiivürituse läbiviimiseks.  

Ruumist nr 30 suunduvad külastajad ruumi nr 29(17 m²) ja ruumi nr 23 (17,7 m²),  kus 

jätkub ekspositsioon. Ruumide 23 ja 29 vahele on vajalik rajada ukseava, et tagada 

külastajate ringikujuline liikumine ekspositsioonil ning välistada ummikute ja seisakute 

teket ning luua eeldused ekspositsiooni sisuliseks loogiliseks ülesehituseks.  

Ekspositsiooni viimane osa on ruum nr 21 (36,6 m²), kust külastajatel on võimalus 

koridori (ruum nr 10, 6,5 m²), kaudu taas siseneda muuseumipoodi ja selle kaudu väljuda. 

Teine võimalus on koridorist suunduda väliterrassile mida teenindatakse köögiblokist. 

Väliterrassil on võimalus nautida vaadet varemetepargile ning terrassilt viib ka käigurada 

varemeteparki. (vt külastajate liikumise skeem järgmisel lk 51) 

II variandi eeliseks on suurem ekspositsioonipind, kuid suureks puuduseks 

tualettide paiknemine osaliselt ekspositsiooni sees ja halvem ligipääs II korruse 

ruumidele. 

Muuseumi pind kirjeldatud ruumide baasil kokku on 276,9 m², sellest 

ekspositsioonipinda 212,8 m², infopunkt-muuseumipood 44,3 m² ja koridoride ja 

tualettide alust pinda 19,8 m². 

Järgnevatel lehekülgedel on esitatud võimalikud külastajate liikumise skeemid 

linnusemuuseumis.  

 

 

                                                 
21 Ajalooliste riiete laenutus on lisateenus ning ei sisaldu pileti hinnas 
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4.3. Tegevuskava 

4.3.1. Arendustegevuse etapid 
 

Vastseliina piiskopilinnusekompleksi kui turismiatraktsiooni väljaarendamise kava jagab 

arendustegevuse  kolmeks peamiseks etapiks. Etappide raames on arendustegevuste 

järgnevus ja sisu detailsemalt kavandatud ainult esimese kahe etapi lõikes. Samas ei ole 

Piiri kõrtsi hoonega seotud arendustegevused ja varemete pargi kindlustamis-

konserveerimistööd omavahel ajalises sõltuvuses ning neid on võimalik teostada nii 

paralleelselt kui alustades kõrtsihoonest või varemetepargist.  

Kolmas etapp planeeritakse detailsemalt pärast esimese ja teise etapi elluviimist, 

arvestades selleks ajaks kujunenud olukorda, arenguvajadusi, turunõudluse ja pakkumise 

analüüsi ning täpsemalt väljatöötatud tootekontseptsiooni. 

 

Esimese ja teise etapi elluviimise eesmärgiks on kujundada linnusekompleksist 

ligitõmbav ja harivat ning meelelahutuslikku  ajaveetmisvõimalust pakkuv 

elamuslik turismiatraktsioon. Atraktsiooni tuumelement on 1342. a. rajatud ning 

sajanditepikkuse ajalooga Vastseliina piiskopilinnuse varemetepark, mis on kavas 

esimeses etapis kindlustada – konserveerida ning kuhu on planeeritud rajada käigurajad, 

viidastus ning valgustus jt kommunikatsioonid.  

Piiri kõrtsi baasil rajatakse atraktiivne interaktiivse kaasaegse ekspositsiooniga 

linnusemuuseum, stiilne toitlustuskoht ning seminari- ja hariduskeskus koos ajutiste 

näituste pindadega. Esimese etapi jooksul on kavandatud ka turundustegevused,  mida 

intensiivistatakse märkimisväärselt pärast Piiri kõrtsi taastamist ja kõrtsihoonesse 

planeeritud võimaluste avanemist.  

Esimese ja teise etapi arendustegevuste tulemusel tõuseb linnusekompleksi atraktiivsus 

külastusobjektina ja turismisihtkohana väga olulisel määral.  
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Esitatud ajakava ja eelarve on indikatiivsed ning sõltuvad eelarvevälisest rahastamisest, 

muinsuskaitselistest  piirangutest jms asjaoludest. 

 

Kavandatavate arendustegevuste sh investeeringute finantseerimiseks kavatsetakse lisaks 

Vastseliina valla poolsele omafinantseerimisele taotleda lisavahendeid piirkondade 

konkurentsivõime arendamise programmist, samuti Euroopa territoriaalse koostöö 

programmidest koostöös Aluksne (Läti) ja Irboska (Venemaa) partneritega ning 

Muinsuskaitseametist.  Turundustegevusele kavatsetakse taotleda toetust 

struktuurifondidest rahastavatest avaliku sektori turismiturundustegevusi toetavast 

programmist.   

Vajadusel kaasatakse jätkuvalt arendustegevusse erasektorit, sh võimalike 

investeeringukohustuse seadmisega koostöölepingutes ning sponsorlepingute kaudu.   

 

Kompleksiga seotud igapäevased tegevuskulutused planeeritakse katta atraktsiooni 

igapäevasest majandustegevusest ja Vastseliina valla eelarvest. 

 

Arendustegevuste elluviimist koordineerib Vastseliina vald, kes vajadusel ja võimalusel 

delegeerib tegevuste koordineerimise ja korraldamise selleks volitusi ja suutlikkust 

omavale loodavale arendusorganisatsioonile.22  

 

                                                 
22 Vajaduse ilmnemisel moodustatakse linnusekompleksi arendamiseks vastav organisatsioon (SA või 
MTÜ), mille tegevusse kaasatakse huvitatud osapooli. 
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4.3.2. Indikatiivne investeeringute plaan ja ajakav a 
 

 

INDIKATIIVNE INVESTEERINGUTE PLAAN JA AJAKAVA.  

Tegevus ajakava eelarve (krooni) 

Linnusekompleksi arendustegevuse I ja II etapp.  

Piiri kõrts ja varemetepark 

Piiri kõrtsihoone restaureerimine-

remont, sh eritööd 

2010 –  2011   20 000 000 

 

Linnusemuuseumi ekspositsiooni 

sisulise kontseptsiooni 

väljatöötamine, esitlusviiside ja 

ruumilahenduse määratlemine ning 

ekspositsiooni tehnilise projekti  

koostamine. 

2010 - 2011 500 000 

Piiri kõrtsi hoone sisekujunduse 

projekteerimine (töö teostajal 

nõutav Muinsuskaitseameti vastava 

tegevusloa olemasolu) 

2011   80 000 

Linnusemuuseumi ekspositsiooni 
tootmine, disainimine, tarnimine ja 
paigaldamine. 

2011 - 2012 1 500 000 

Varemetepargi  kontseptsiooni 
koostamine  sh ajalooline ülevaade, 
muinsuskaitse eritingimised, 
konserveerimisprogramm, 
arheoloogiline programm, 
kasutustingimused  

2008 - 2009 40 000 

Varemetepargi kindlustamise – 
konserveerimise projekteerimine 

2009 60 000 

Varemetepargi edasine 
kindlustamine- konserveerimine 

2008 - 2013 6 000 000   

Varemetepargi valgustuse, 
viidastamise ja käiguradade 

2009 60 000 
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projekteerimine 
Varemetepargi valgustuse, 
helisüsteemi ja viidastuse 
paigaldamine ning käiguradade 
rajamine  

2010 - 2011 800 000 

Linnusekompleksi ja atraktsiooni 
turundustegevus 

2008 - 2015 870 000 

Linnusekompleksi arendustegevuse III etapp.  

Uus rajatav atraktsioon –  (keskaja) teemapark 
Atraktsiooni sisulise kontseptsiooni 
ja tasuvus-teostatavusanalüüsi 
väljatöötamine 

2013 - 1014 500 000 

Maaüksuste ost linnusekompleksi 
visuaalse atraktiivsuse 
suurendamiseks ning III etapi 
arendustegevusteks 

2013 - 2014 2 000 000 

Atraktsiooni projekteerimine 2015 Selgub tasuvus-
teostatavusanalüüsi 
koostamise käigus 

Atraktsiooni rajamine 2016 - 2020 Selgub tasuvus-
teostatavusanalüüsi 
koostamise käigus 

 

 

4.4. Projekti elluviimise organisatsioon 
 

Projekti ettevalmistamise ja elluviimise eest vastutab Vastseliina Vallavalitsus.  

Kompleksi arengu kavandamise protsessi on seni pidevalt kaasatud erinevaid eksperte ja 

huvigruppe, erasektori ja kolmanda sektori esindajaid ning välispartnereid. Samasugune 

koostöö kogukonnaga  aga ka välispartneritega on ka edasise arendustegevuse üks 

põhiprintsiipe.   

Tööde konkreetse teostaja leidmiseks viiakse läbi nõuetele vastavad hankeprotseduurid.  

Kavandatavate tööde kulude omafinantseerimise osa kaetakse valla eelarvest ning 

täiendavaid finantsressursse taotletakse erinevatest toetusfondidest.   
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Projekti rakendusfaasis koordineerib arendustegevusi samuti Vastseliina Vallavalitsus. 

Atraktsiooni haldamiseks luuakse Vastseliina valla osalusel sihtasutus või 

mittetulundusühing.   

 

5. Projekti jätkusuutlikkuse analüüs 
 

5.1. Projekti eesmärkide vastavus kohaliku omavalit suse 
strateegilistele dokumentidele 
 

o Vastseliina valla arengukava 2012. 
 

 
http://Www.Vastseliina.Ee/Index.Php?Picfile=172 

 
Vastuvõetud 30.01.2004 volikogu määrus nr. 1 

Täiendused tehtud määrusega nr 1-1/5   15.02.2005a arengukava muutmine;  

määrusega nr 1-1/28  26.09.2005a arengukava muutmine ; määrusega nr. nr 1-

1.1/14   28.03.2007  

 
Üldine eesmärk (Turismi peatükk) 2012: 
O Vastseliina piiskopilinnuse säilmed on konserveeritud, kindlustatud ning nende 

baasil on välja kujunenud regiooni turismi tuumala; 

O kohalike turismitoodete väljaarendamisel on arvestatud säästliku arengu 

põhimõtetega ning kultuuripärandi väärtustamisega; 

O tunnustatud majutusettevõtete ning töökohtade arv turismisektoris arv vallas on 

suurenenud; 

O Vana-Vastseliina külas töötab ja toimib Turismiinfopunkt. 

 

Kultuu r : Vastseliina ümbruskonna minevik ja tänapäev leiab 

kajastamist Vastseliina Koduloomuuseumi, Vana-Vastseliina Piiskopilinnuse ja 

VastseliinaGümnaasiumi rohketes kodu-uurimusliku materjaliga varustatud 

ekspositsioonides ning Vana-Vastseliina Raamatukogu kodulootoa materjalides. 
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Tegevuskava (Alaeesmärk:  Olemasolev turismipotentsiaal on 
kasutatud edukalt): 
4.3.2.1 Turismiteenuse mitmekesistamine   

4.3.2.4 Piiskopilinnuse kompleksi väljaarendamine 

4.3.2.9 Vana – Vastseliina linnuse kompleksi infrastruktuuri projekteerimine ja 

väljaehitamine 

4.3.2.10 Vana – Vastseliina linnuse kompleksi keskuse väljaarendamne 

 

• Projekti eesmärkide vastavus temaatilisele sektorpoliitikale (vajadusel esitada 
ministeeriumi, ametkonna seisukoht - lisana) 

 
 

5.2. Projekti vastavus muudele strateegilistele dok umentidele 
 
o Võrumaa turismiarengustrateegia 2015 ja tegevuskava 2007-2010. 
 
http://www.werro.ee/mv/areng/turismistrateegia.pdf 
 
4.1.3. Ajaloo- ja kultuuripärand 

Olulisemad ajaloolised vaatamisväärsused maakonnas on Vastseliina 

Piiskopilinnus, Kirumpää linnuse varemed, muinasasula koht Roosisaarel. 

Vastseliina piiskopilinnus on hetkel restaureerimisel, kirdetorni saab peatselt 

kasutada ka vaatetornina. Samuti töötab kompleksis infopunkt, kus külastajatele 

on avatud miniekspositsioon. Kompleksil on suur arengupotentsiaal. 

4.3.3. Aktiivtegevused ja elamustooted 

Pärandturismi toodet võib Võrumaal hinnata suurima  arengupotentsiaaliga 

tootegrupiks. 

Strateegilised eesmärgid. Tootearendus: 

• Võrumaa suurimat potentsiaali omavad turismiatraktsioonid on välja 

arendatud ning pakuvad terviklikku toodet. 

Tegevuskava 2007-1010 

1.3.3. Turismiinfrastruktuuri  arendamine (parklad, viidad,   puhkekohad, vaatamisväärsused, ....). 
2.3.1. Piirkondlikku tähtsust omavate atraktsioonide kontseptsioonide väljatöötamine jaa arendustoetuste 

taotlemine tugiprogrammidest. 
2.3.4. Vastseliina Piiskopilinnusekompleksi ja keskaja teemapargi väljaarendamine. 
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o Vastseliina ordulinnuse kompleksi väljaarendamine tervikliku 

turismiatraktsioonina on otseselt seotud Eesti riikliku turismi arengukavaga 

aastateks 2007 - 2013, mille väljatöötamise ja rakendamise peamiseks 

eesmärgiks on kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja 

jätkusuutlik areng. Lähtuvalt püstitatud eesmärkidest, on määratletud viis 

erinevat tegevuseesmärki.  

 

Käesolev projekt on otseselt seotud eesmärgiga (eesmärk 2) „Eesti turismitooted 

ja -teenused on kvaliteetsed, mitmekesised ning kooskõlas säästva arengu 

põhimõtetega " ning alljärgnevate meetmetega: 

Meede 2.1. Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide 

väljaarendamine  

Tegevused: investeeringud välisturiste ligimeelitavate suuremahuliste 

kultuuri ja turismi arendusprojektide elluviimiseks .  

Meetme 2.1 raames toetatakse suuremahuliste kultuuri- ja turismiobjektide 

väljaarendamist. Eesmärgiks on laiendada Eestit külastavatele turistidele 

huvipakkuvate vaatamisväärsuste ja toodete valikut ning kättesaadavust ja 

arendada välja tooteid, mille nõudlus ei ole piiratud ainult suvise tipphooajaga. 

Eriti pööratakse tähelepanu kultuuripärandile ja atraktsioonidele, mis ei ole oma 

pika tasuvusaja tõttu huvipakkuvad erasektorile või rahuldavad nn nišituristide 

vajadusi mitmekesistamaks pakutavate toodete valikut. 

Meede 2.2. Kohaliku külastuskeskkonna arendamine  

Tegevused: 

• kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine 

külastusobjektideks (sh sadamad, muuseumid, teemapargid, külastuskeskused, 

matka- ja õpperajad, supelrannad jms); 

• tugiinfrastruktuuri väljaarendamine külastusaladel (sh juurdepääsu- ja 

kergliiklusteed, parklad, sanitaar- ja jäätmehooldustingimused, viidad, 

puhkekohad, internetiühendused jms).  
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Meetme 2.2 raames toetatakse väikesemahuliste arendusprojektide elluviimist. 

Kavandatud tegevuste ühe osana nähakse kultuuriobjektide korrastamist ja 

infrastruktuuri parendamist. Investeeringute tulemuseks on valik huvipakkuvaid 

tooteid, mis on allikaks Eesti turustamisel prioriteetsetel sihtturgudel. Tähelepanu 

pööratakse turismimagnetitena toimivatele kohalikele kultuuriväärtuslikele 

objektidele, millel on tugev potentsiaal regionaalsel turismi arendamisel.  

 

Lisaks on käesolev projekt otseselt seotud Riikliku struktuurivahendite 

kasutamise strateegiaga 2007-2013”, Elukeskkonna arendamise 

rakenduskavaga (eelnõu), Prioriteetne suund 4: „Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng” 

http://www.struktuurifondid.ee/failid/Elukeskkonna_arendamise_rakenduskava___ja

an2007.pdf 

Projekt on otseselt seotud järgmiste tegevustega: 

 

5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine 

Kohaliku külastuskeskkonna arendamine 

• Kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine 

külastusobjektideks (sh külastussadamad, muuseumid, teemapargid, 

külastuskeskused, matka- ja õpperajad, supelrannad jms); 

 

• Olemasolevate külastusobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamine (juurdepääsu- 

ja kergliiklusteed (tolmutõrje), parklad, sanitaar- ja jäätmehooldustingimused, viidad, 

puhkekohad, internetiühendused jms). 

 

• Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjekti de väljaarendamine 

• Investeeringud suuremahuliste, Eesti kui turismi sihtmaa konkurentsivõimet ja 

tuntust tõstvate kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamiseks. 
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5.3. Projekti sotsiaalmajanduslik mõju 
 

Projekt avaldab pikemas perspektiivis järgmist mõju:  

• Täieneb kultuuriturismitoodete valik  ja paraneb kvaliteet (indikaator: 

külastajate arvu kasv, kohapeal veedetud aja pikenemine, mis toob kaasa 

kulutuste kasvu. Külastajate arv kasvab 2015. aastaks võrreldes 2007. aastaga 42 

%. Külastaja kulutused suurenevad ca 100 eek  inimese kohta. Külastuse aeg 

pikeneb 3-4 tunnini, luues eelduse ööbimiste arvu kasvuks piirkonna 

majutusettevõtetes). 

• Lisandub hariduslik ja elamuslik vaba aja veetmise võimalus (indikaator: 

külastajate ja kohalike elanike rahuolu  suurenemine, mõõdetakse rahulolu 

uuringutega).  

• Kasvab külastaja haritus  (indikaator: suurenenud huvi Eesti ajaloo vastu ja 

teadlikkuse kasv, aastas viiakse läbi ca 30 haridusprogrammi).  

• Tugevneb kohalike elanike identiteet (indikaator: tiheneb kogukondlik suhtlus, 

korraldatakse erinevaid piirkondliku tähtsusega üritusi, väheneb väljaränne) 

• Tagatakse unikaalse ja väärtusliku arhitektuurilis-ajaloolise ja 

kultuuriobjekti  säilimine (indikaator: konserveeritud linnusevaremed ja 

kompleksi kuuluvad hooned ja objektid) 

  

Vastseliina ordulinnuse kompleks kujuneb eeldatavalt atraktsiooniks, mis 

meelitab Võrumaale ja Lõuna-Eestisse senisest  enam külastajaid/turiste, sh 

välisturiste, mis omakorda elavdab piirkonna majandust, suurendab 

sissetulekuid ja stimuleerib ettevõtlust.  

 

Projekti elluviimine toetab piirkonna arengut kõige laiemas plaanis. Järgnevalt 

on välja toodud arendusprojektis peamised kasusaajad: 

 

� Vastseliina vald projekti kasusaaja, kuna turismi- ja puhkemajandussektori areng 

edendab piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut, suurendades erasektori 
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investeeringuid ning seeläbi aitab säilitada olemasolevaid ning loob uusi töökohti.  

Atraktsiooni arendamise I ja II etapi rakendamise tulemusel luuakse 4 

täistööajaga töökohta, millele lisanduvad hooajalised ajutised töökohad ning 

rendilepingu alusel erasrktori poolt opereeritavas toitlustuskohas loodavad 

töökohad. Atraktsiooni arendamise III etapi tulemusel luuakse täiendavalt ca 15 -

20 töökohta. 

Ettevõtete areng toob kaasa suuremad maksulaekumised, millist ressurssi on 

võimalik kasutada piirkonna sotsiaalmajandusliku arengu toetuseks. Turismi 

infrastruktuuri areng väärtustab  piirkonna elukeskkonda ja tõstab selle 

atraktiivsust elu- ning töökohana, mõjutades inimeste otsuseid elupaiga valikul. 

Nii investeeringute kui mainekujundustegevuste toel paraneb piirkonna imago ja 

Vastseliina valla tuntus. 

� Vastseliina ordulinnuse külastajatele (sise- ja välisturistid) on projekti 

elluviimine kasulik seeläbi, et atraktiivse ajaloo- ja kultuuripärandile tugineva 

turismiatraktsiooni ja külastuskompleksi väljaarendamine loob külastajate ootusi 

ja vajadusi arvestavad tingimused   tutvumiseks omalaadse objekti kaudu ajaloo- 

ja arhitektuuripärandiga, saamaks vahetut, mitmete meeltega tajutavat kogemust 

keskaegse linnuse atmosfäärist. Kompleksi ja selle tugiinfrastruktuuri 

väljaarendamine loob oluliselt paremad tingimused kompleksi külastamiseks 

eeldusena terviklikuma ja elamuslikuma külastuskogemuse saamisele  külastajate 

rahulolu kasvuks. 

� Vastseliina valla elanike (mh kooliõpilased ja külaelu arendajad) seisukohalt on 

Vastseliina ordulinnuse kompleksi ja selle  tugiinfrastruktuuri arendamine oluline 

nii identiteedi tugevdamise kui piirkonna atraktiivsuse suurendamise aspektist, 

samuti kohalike elanike vaba aja sisustamise osas – kompleksi baasil on võimalik 

korraldada maineüritusi, kohalikule elanikkonnale suunatud üritusi. Samuti on 

perspektiivis kompleksi hoonete baasil arendada mõningast seltsilist tegevust, viia 

läbi hariduslikke üritusi jms.  Projekti tulemusena  perspektiivis kompleksi baasil 

pakutavate  teenuste kaudu tekivad piirkonna elanikele uued töökohad ja 

sissetulekuvõimalused. (giidid, toitlustusteenindajad, koristajad, haljastajad jt)  
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� Piirkonna ettevõtjad on samuti kaudsed kasusaajad, kuna avaliku sektori 

investeering turismiinfrastruktuuri arendamisse ja turismitoote arendamisse 

vähendab ettevõtjate riske ja loob soodsad tingimused turismiettevõtluse arenguks 

piirkonnas (majtusteenus, toitlustusteenus, giiditeenus, muud turismiteenused 

piirkonnas). Samuti saavad piirkonna turismiettevõtjad linnusekompleksi 

atraktiivsuse kasvust ja pakutava teenuse kvalitatiivsest paranemisest kasu 

seeläbi, et saavad kompleksi, kui huvipakkuva turismiobjekti külastuse lisada 

oma tootepakettidesse. Samuti on prognoositav piirkonda külastavate turistide 

arvu kasv (aastaks 2015 külastajate arvu kasv ca 40%)  ja seeläbi  tõuseb ka 

ettevõtete poolt pakutavate teenuste tarbimine ning ettevõtjate tulud. 

� Eesti riik  on kaudne kasusaaja, kuna väljaarendatav kompleks omab rolli 

Eesti kui reisisihi tutvustamisel ning annab lisandväärtuse Eesti 

turismimajandusele tervikuna. Kompleksi väljaarendamisega suurendatakse Eesti 

turismitoodete valikut, mis omakorda suurendab riigi tulubaasi. Kuna kompleksis 

pakutavaid teenuseid on võimalik tarbida  aastaringselt, aitab see kaasa 

turismitoodete sesoonsuse vähenemisele Eestis. Samuti aitab taolise 

külastusobjekti väljaarendamine äärealal vähendada turismiteenuste pakkumise 

kontsentreeritust ja toetab tasakaalustatud sotsiaalmajanduslikku arengut riigis. 

Omaette  ja väga oluline väärtus nii kogukonna, piirkonna  kui ka Eesti riigi jaoks 

on ajaloo- ja kultuuripärandi seisukohast väärtusliku  objekti säilimine ja 

väärtustamine. 
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5.4. Finantsiline jätkusuutlikkus 
 
Projekti esimese viie aasta jooksul (2009-2013) viiakse ellu investeeringute plaan 

kogumaksumusega ligi 30 milj kr. Kapitalikulude rahastamise osas on 

finantsplaanis eeldatud EL struktuurifondide ja riiklikku abi ehk sihtfinantseeringut 85% 

ulatuses investeeringute  maksumusest. Täiendavalt on arvestatud asutajate panusega 4,15 

milj kr ning laenukapitaliga 1 milj kr.  

Objekti igapäevane majandamine täismahus (I ja II etapp) algab 2012 aastal ning sama 

aasta lõpuks teenitakse ka positiivse tulem. Aastatel 2012 ja 2013 on arvestatud 

sponsorabi ja muude toetustega kuni 1 milj kr ulatuses. Laenu põhiosa tagastamine 

algab 2013. aastal ja kestab 2015. aastani.  

Alates aastast 2014 muutub objekt ( I ja II etapp) jätkusuutlikuks ka ilma sponsorite ja 

toetajate abita. 

Järgnevalt on esitatud atraktsiooni arendustegevuse I ja Ii etapi  kulude, tulude, 

investeeringute, kapitali ja finantsprognooside tabelid ning illustreerivad joonised. 

 

Käesolevas finantsanalüüsis ei käsitleta atraktsiooni arendamise III etappi eesmärgiga 

hoiduda hinnangute kvaliteedi devalveerumisest. III etapi tegevusi alustatakse peale I ja 

II etapi edukat realseerimist, mitte enne 2016. aastat. Sise- ja väliskeskkonna mõjude 

prognoosimisel nii pikaks ajaks ette suureneb vea võimalus väga oluliselt, samuti  vajab 

III etapp sisulise kontseptsiooni ning kulude ja tulude analüüsi osas täiendavat, 

detailsemat käsitlemist. Ka rahavoogude ühte tabelisse viimine eeldaks  10 ja rohkema 

aasta pärast laekuvate rahade prognoosis diskontomäärade muutmist.   
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Tulud     2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pääsmete müük      
Tavapääsme hind 0 0 0 70 75 80 85 
Sooduspääsme hind 0 0 0 50 55 60 65 
Tavapääsmega külastajate arv 0 0 0 10 000 11 000 12 100 13 300 
Sooduspääsmega külastajate 
arv   0 0 0 6 000 6 600 7 200 7 900 

Müügitulu  0 0 0 1 000 000 1 188 000 1 400 000 1 644 000 
Muutuvkulu  0 0 0 10 000 11 880 14 000 16 440 

Müügikate 99% Brutotulem  0 0 0 990 000 1 176 120 1 386 000 1 627 560 
 

Lahtioleku-välised üritused     
Hind korporatiivüritusel osaleja kohta 0 0 0 350 400 450 500 
Osalejate arv 0 0 0 360 480 600 720 

Müügitulu  0 0 0 126 000 192 000 270 000 360 000 
Muutuvkulu  0 0 0 63 000 96 000 135 000 180 000 

Müügikate 50% Brutotulem  0 0 0 63 000 96 000 135 000 180 000 
 

Seminarid ja renditulu    
Seminariruumi rent (1400 kr/p, 200 kr/h) 0 0 0 46 000 50 000 55 000 60 000 
Kõrtsiruumide rent toitlustusettevõttele 100 000 0 0 220 000 230 000 240 000 250 000 

Müügitulu 100 000 0 0 266 000 280 000 295 000 310 000 
Muutuvkulu  0 0 0 0 0 0 0 

Müügikate 100% Brutotulem  100 000 0 0 266 000 280 000 295 000 310 000 
 

Giiditeenus    
Hind 350 385 425 465 500 525 550 
Kordade arv 30 35 40 60 70 80 90 

Müügitulu  10 500 13 475 17 000 27 900 35 000 42 000 49 500 
Muutuvkulu  0 0 0 0 0 0 0 

Müügikate 100% Brutotulem  10 500 13 475 17 000 27 900 35 000 42 000 49 500 
 

Suveniiripood    
Keskmine ost külastaja kohta 5 10 15 20 22 24 26 
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Külastajaid 0 0 0 16 000 17 600 19 300 21 200 
Müügitulu 0 0 0 320 000 387 200 463 200 551 200 

Muutuvkulu  0 0 0 265 600 321 376 384 456 457 496 
Müügikate 17% Brutotulem  0 0 0 54 400 65 824 78 744 93 704 

 
Muud teenused    
Haridusprogrammid 5 500 7 000 9 500 14 500 16 000 17 000 18 000 
Kostüümilaenutus 0 0 0 30 000 35 000 38 000 42 000 

Müügitulu 5 500 7 000 9 500 44 500 51 000 55 000 60 000 
Muutuvkulu  825 1 050 1 425 6 675 7 650 8 250 9 000 

Müügikate 85% Brutotulem  4 675 5 950 8 075 37 825 43 350 46 750 51 000 
 

Toetused ja sponsorlus    

Toetused ja sponsorlus 0 0 0 500 000 500 000 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 

Toetuste ja sponsorluse tulu  0 0 0 500 000 500 000 0 0 

    

Tulud  116 000 20 475 26 500 2 284 400 2 633 200 2 525 200 2 974 700 

Kaubad, toore, materjal ja teenused  825 1 050 1 425 345 275 436 906 541 706 662 936 
Brutotulem  115 175 19 425 25 075 1 939 125 2 196 294 1 983 494 2 311 764 

    
Tulem  -52 757 -548 558 -905 355 271 815 441 750 157 966 398 252 

Raha saldo  47 393 34 186 100 580 52 050 75 160 62 326 461 903 

 



 
Loovad lahendused turismiatraktsioonidele 

 

  
 

66 

 
Tegevuskulud 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    
Juhtivtöötajad 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Keskmine brutokuupalk 0 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 

    
Klienditeenindaja (1), giidid (1-2) 0,5 0,5 1,0 2,5 2,5 2,5 
Keskmine brutokuupalk 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 
       
Koristaja 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 
Keskmine brutokuupalk 0 0 0 10 000 10 500 11 000 
              

Brutopalgad kokku  54 000 276 000 360 000 720 000 768 000 816 000 
Tööjõu maksud (33,3%) 17 982 91 908 119 880 239 760 255 744 271 728 

Alalise tööjõu kulud  71 982 367 908 479 880 959 760 1 023 744 1 087 728 

Lepinguliste töötajad (võõrkeelsed giidid) 2 000 3 000 5 000 40 000 50 000 55 000 
Tööjõukulud 73 982 370 908 484 880 999 760 1 073 744 1 142 728 

    
Kommunaalkulud 5 000 10 000 50 000 140 000 150 000 160 000 
Turunduskulud 50 000 60 000 100 000 150 000 160 000 170 000 
Bürookulud 12 000 12 000 12 000 50 000 55 000 60 000 
Kindlustus ja objekti valve 12 000 12 000 12 000 25 000 28 000 30 000 
Muud kulud 10 000 10 000 10 000 20 000 22 000 25 000 
 0 0 0 0 0 0 
                

Mitmesugused tegevuskulud 89 000 104 000 184 000 385 000 415 000 445 000 
Tegevuskulud  162 982 474 908 668 880 1 384 760 1 488 744 1 587 728 

    
    

 
Kuude arv esimesel 

tegevusaastal:  12      
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Investeeringud 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kõrtsihoone restaureerimine ja remont 0 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 

Toitlustuskoha köögiinventar ja mööbel 0 0 500 000 0       

Seminari- ja hariduskeskuse inventar, sh 
tehnika 0 0 0 300 000       

Linnusemuuseumi ekspositsiooni 
projekteerimine 0 250 000 250 000 0 0 0 0 

Piiri kõrtsihoone sisekujunduse 
projekteerimine 0 0 80 000 0 0 0 0 

Linnusemuuseumi ekspositsioon 0 0 500 000 1 000 000 0 0 0 

Varemetepargi kontseptsioon 40 000 0 0 0 0 0 0 

Varemetepargi kindlustamise-
konserveerimise projekt 60 000 0 0 0 0 0 0 

Varemetepargi kindlustamine-
konserveerimine 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 

Varemetepargi valgustuse, viidastamise ja 
käiguradade projekt 60 000 0 0 0 0 0 0 

Varemetepargi 
valgustus,helisüsteem,viidad ja käigurajad 0 500 000 300 000 0 0 0 0 

Investeeringud  660 000 11 750 000 13 130 000 2 800 000 1 500 000 0 0 

Toetuse määr 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
Põhivarade sihtfinantseerimine 561 000 9 987 500 11 160 500 2 380 000 1 275 000 0 0 

    
Põhivarad soetusväärtuses 99 000 1 861 500 3 831 000 4 251 000 4 476 000 4 476 000 4 476 000 
Perioodi kulum (5%) 4 950 93 075 191 550 212 550 223 800 223 800 223 800 
Akumuleeritud põhivara kulum 4 950 98 025 289 575 502 125 725 925 949 725 1 173 525 

Varad jääkväärtuses 94 050 1 763 475 3 541 425 3 748 875 3 750 075 3 526 275 3 302 475 

Raha saldo  47 393 34 186 100 580 52 050 75 160 62 326 461 903 
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KAPITAL 
Rahastamine 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    
Sissemaksed põhikapitali (sihtkapitali) 200 000 2 200 000 1 750 000 0 0 0 0 

Põhikapital 200 000 2 400 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 
        

Laenude laekumine 0 0 1 000 000 0  0 0 
Laenude tagastamine 0  0 0 400 000 400 000 200 000 
Intressikulu 0 0 70 000 70 000 42 000 14 000 0 

Laenude saldo  0 0 1 000 000 1 000 000 600 000 200 000 0 
        

        
Raha saldo  47 393 34 186 100 580 52 050 75 160 62 326 461 903 
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5.4.1. Finantsprojektsioonid 
 
  Rahakäive 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sissetulekud 877 000 12 207 975 13 937 000 4 664 400 3 908 200 2 525 200 2 974 700 
Müügitulu, muud äritulud 116 000 20 475 26 500 2 284 400 2 633 200 2 525 200 2 974 700 
Põhivarade sihtfinantseerimine 561 000 9 987 500 11 160 500 2 380 000 1 275 000 0 0 
Laenude laekumine 0 0 1 000 000 0 0 0 0 
Sissemaksed põhikapitali (sihtkapitali) 200 000 2 200 000 1 750 000 0 0 0 0 

 Finantstulud 0 0 0 0 0 0 0 

Väljaminekud 829 607 12 221 182 13 870 606 4 712 930 3 885 090 2 538 034 2 575 123 
Kaubad, toore, materjal ja teenused 825 1 050 1 425 345 275 436 906 541 706 662 936 
Tegevuskulud (va kulum) 162 982 474 908 668 880 1 384 760 1 488 744 1 587 728 1 689 712 
Investeeringud 660 000 11 750 000 13 130 000 2 800 000 1 500 000 0 0 
Laenude tagasimaksed 0 0 0 0 400 000 400 000 200 000 
Intressikulu 0 0 70 000 70 000 42 000 14 000 0 
Tulumaks 0 0 0 0 0 0 0 

 Käibekapitali muutus 5 800 -4 776 301 112 895 17 440 -5 400 22 475 
Perioodi rahakäive  47 393 -13 207 66 394 -48 530 23 110 -12 834 399 577 

Raha saldo  47 393 34 186 100 580 52 050 75 160 62 326 461 903 

        

  Tulemiaruanded 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Müügitulu, muud äritulud 116 000 20 475 26 500 2 284 400 2 633 200 2 525 200 2 974 700 

Kaubad, toore, materjal ja teenused 825 1 050 1 425 345 275 436 906 541 706 662 936 
  Kaubad, toore, materjal ja teenused  825 1 050 1 425 345 275 436 906 541 706 662 936 

Brutotulem  115 175 19 425 25 075 1 939 125 2 196 294 1 983 494 2 311 764 

Kulud 167 932 567 983 860 430 1 597 310 1 712 544 1 811 528 1 913 512 
Tööjõu kulud 73 982 370 908 484 880 999 760 1 073 744 1 142 728 1 211 712 
Mitmesugused tegevuskulud 89 000 104 000 184 000 385 000 415 000 445 000 478 000 

 Põhivara kulum (5%) 4 950 93 075 191 550 212 550 223 800 223 800 223 800 

Äritulem  -52 757 -548 558 -835 355 341 815 483 750 171 966 398 252 
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Finantstulud 0 0 0 0 0 0 0 
 Finantstulud 0 0 0 0 0 0 0 

Finantskulud 0 0 70 000 70 000 42 000 14 000 0 
  Intressikulu 0 0 70 000 70 000 42 000 14 000 0 

Kasum enne tulumaksu  -52 757 -548 558 -905 355 271 815 441 750 157 966 398 252 
Tulumaks 0 0 0 0 0 0 0 

Tulem  -52 757 -548 558 -905 355 271 815 441 750 157 966 398 252 

    
  Bilansid 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AKTIVA 153 043 1 799 709 3 644 655 4 029 365 4 088 555 3 841 121 4 061 848 

Käibevara 58 993 36 234 103 230 280 490 338 480 314 846 759 373 
Raha ja pangakontod 47 393 34 186 100 580 52 050 75 160 62 326 461 903 
Nõuded ostjate vastu 5 800 1 024 1 325 114 220 131 660 126 260 148 735 
Mitmesugused nõuded 0 0 0 0 0 0 0 

 Varud 5 800 1 024 1 325 114 220 131 660 126 260 148 735 

Põhivara jääkväärtuses 94 050 1 763 475 3 541 425 3 748 875 3 750 075 3 526 275 3 302 475 
Maa 0 0 0 0 0 0 0 

 Ehitised ja rajatised 94 050 1 763 475 3 541 425 3 748 875 3 750 075 3 526 275 3 302 475 

PASSIVA 153 043 1 799 709 3 644 655 4 029 365 4 088 555 3 841 121 4 061 848 

Kohustused 5 800 1 024 1 001 325 1 114 220 731 660 326 260 148 735 
Laenud 0 0 1 000 000 1 000 000 600 000 200 000 0 
Võlad hankijatele 5 800 1 024 1 325 114 220 131 660 126 260 148 735 

 Muud kohustused 0 0 0 0 0 0 0 

Netovara 147 243 1 798 685 2 643 330 2 915 145 3 356 895 3 514 861 3 913 113 
Põhikapital (sihtkapital) 200 000 2 400 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 
Eelmiste perioodide tulem 0 -52 757 -601 315 -1 506 670 -1 234 855 -793 105 -635 139 

 Aruandeaasta tulem -52 757 -548 558 -905 355 271 815 441 750 157 966 398 252 

Bilansi kontroll  0 0 0 0 0 0 0 
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Müügitulu ja tulem
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Parameeter Väärtus             

Esimene tegevusaasta 2009       

        

Varade keskmine kulum 5%  aastas      

        

AR tase müügitulus 5%       

AP tase müügitulus 5%       

Varude tase müügitulus 5%       

        

Tööjõuga seotud maksude määr 33,3%       

   
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Intressimäär 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
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5.5. Riskianalüüs 

Väliskeskkonnast tulenevad riskid 

Risk / kirjeldus Realiseerumise 

tõenäosus 

Mõju 

projektile 

Preventiivsed tegevused Korrektiivsed tegevused 

Poliitilised tegurid 

Muutuvad EL 

struktuurifondide 

vahendite 

kasutamise 

prioriteedid 

Pigem väike Väga 

tugev 

Ajakohastes programmides 

taotlustega osalemine, 

konkurentsivõimelise 

taotluse ettevalmistamine 

Kontseptsiooni kohandamine 

muudele 

rahastusvõimalustele, 

projekti realiseerimise 

edasilükkamine või 

kontseptsiooni muutmine 

Muinsuskaitse 

tingimused 

takistavad 

planeeritu 

elluviimist 

Väike Keskmine Kontseptsiooni 

väljatöötamine ja 

detailsemate tööde 

kavandamine tehakse 

koostöös Muinsuskaitse 

Ametiga ning valdkonna 

ekspertidega. Arvestatakse 

Muinsuskaitse 

eritingimustega 

Projekti plaani kohandamine 

vastavalt Muinsuskaitse 

ettekirjutustele 

Majanduslikud tegurid 

Teiste Eesti 

regioonide ja 

atraktsioonide 

edukam 

tootearendus- ja 

turundustegevus 

Pigem suur Tugev Tootearendustegevuste ja 

turundusprogrammi põhjalik 

ettevalmistus, atraktsiooni 

eristuvuse ning unikaalsete 

müügiargumentide 

esiletoomine ja  

turundusstrateegia põhjalik 

planeerimine 

Pidev tootearendusprotsess  

ja turundusstrateegia 

kohandamine ja uuendamine 

vastavalt turutingimuste 

muutumisele 

Kiired muutused Keskmine Väga Arengutrendide jälgimine, Reservallikate rakendamine, 
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ehitusturul ja 

hindade 

planeeritust 

kiirem kasv 

tugev lisavahendite kindlustamine 

turumuutuste tarbeks 

KOV omavahendite 

osakaalu suurendamine 

Vene turu 

loodetud 

elavnemine 

ontakistatud 

poliitilistel 

põhjustel 

keskmne keskmine Tootearendus- ja 

turundusstrateegias 

arvestatakse riskidega ning 

ei panustata liigselt Vene 

turule. 

Turunduskommunikatsioonis 

orienteerutakse  ümber 

teistele sihtturgudele 

Sotsiaalkulutuurilised tegurid 

Kultuuri- ja 

ajalooturismi 

populaarsus 

väheneb 

Väike Tugev Vastseliina piiskopilinnuse 

põhise turismiatraktsiooni  

kontseptsioon tugineb 

objekti unikaalsuse ja 

väärtuste esitamisele 

võimalikult  atraktiivsel 

moel, tuginedes kaasaegsele 

tootearenduskontseptsioonile   

(edutainment) 

Tootearenduses 

reageeritakse turu 

muutustele. 

Sisekeskkonnast tulenevad riskid 

Finantsvahenditest 

ei piisa projekti 

elluviimiseks 

Keskmine Väga 

tugev 

Ühelt poolt on risk seotud 

finantseerimistaotluste 

esitamisega EL struktuuri-

fondidest toetuste saamiseks, 

teisalt on risk seotud 

omafinantseerimise võimega 

ning projekti 

planeerimisega. Mõlemal 

juhul on riski maandamiseks 

vajalik läbimõeldud ja 

põhjalikult planeeritud 

Korrigeeritakse 

tegevusplaane, mahtusid ja 

nt ekspositsioni sisu ja 

esitlusviiside kontseptsiooni 

ning muudetakse 

atraktsiooni kontseptsiooni 

lähtuvalt vajadusest.  
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tegevuskava.  

Atraktsiooniga 

seotud personali 

vähesed teadmised 

turismitoote 

arendamisest ja 

atraktsiooni 

haldamisest 

keskmine Tugev Risk oluline eelkõige 

jätkusuutlikkuse 

seisukohast. Riski 

vältimiseks koolitatakse 

atraktsiooni arendamisega 

seotud töötajaid. Oluline on 

ka personali määramisel 

nende kvalifikatsiooni 

arvestamine. Vajadusel 

kaasatakse spetsialiste. 

Täiendavate koolituste 

korraldamine, uute 

(kvalifitseeritud) töötajate 

palkamine. 

Projekti tegevused 

viibivad ja ajakava 

venib 

Keskmine Keskmine Atraktsiooni arendamise 

protsessi  kureerib haldussuutlik 

kohalik omavalitsus ja  projekti 

juhib kogenud projektijuht. 

Ajakava koostamisel on 

planeeritud sisse ka täiendav 

ajareserv. 

Kasutatakse planeeritud 

ajareservi. Vajadusel kaasatakse 

efektiivsuse või tööde 

teostamise kiiruse tõstmiseks 

täiendavaid ressursse. 

Atraktsiooni 

arendamine ei too 

kaasa  sihtkoha 

atraktiivsuse kasvu, 

külastajate kohal 

viibimise pikenemist  

ja positiivset mõju 

turismisektori 

arengule 

 

Väike Väike Risk on oluline avaliku sektori 

rolli ja teostatavate 

investeeringute otstarbekuse 

seisukohalt aga ka erasektori 

seisukohalt. Arvestades 

atraktsiooni unikaalsust, 

läbimõeldust ja kaasaegset 

kontseptsiooni, on riski 

ilmnemine võimaluste piires 

minimeeritud. Võimalikke 

majandussituatsioonist ning 

poliitilisest olukorrast 

tulenevaid mõjufaktoreid pole 

võimalik välistada.  

Sihipärane ja süsteemne ning 

turunõudlust  arvestav turundus- 

ning tootearendustegevus, 

koostöö reisiettevõtetega, 

Võrumaa ja Lõuna - Eesti 

tasandil ja turismiarenduse 

katusorganisatsioonidega,  teiste 

sihtkohtadega (nt Irboska, 

Aluksne) 
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6. Atraktsiooni turundusstrateegia 

6.1. Turuanalüüs 

6.1.1. Kohalik tasand 
Kohaliku tasndina käsitletakse antud dokumendis Vastseliina valda ja Vastseliina 

piiskopilinnusega vahetus läheduses paiknevaid  alasid Meremäe vallas.  

Vastseliina vallas Vastseliina piiskopilinnuse baasil rajatavale atraktsioonile 

konkurentsi pakkuvad turimitooted puuduvad . Vallas on vaid mõned üksikobjektid, 

looduslikud vaatamisväärsused ning mõningad majutusteenuse pakkujad.  

Seminare saab korraldada Vastseliina Rahvamaja ja Vastseliina Gümnaasiumi baasil.  

Meremäe vallas pakuvad nii majututeenuseid, seminariteenuseid kui ka külastajate 

toitlustamist loodavale atraktsioonile suhteliselt lähedal (10 km raadiuses) paiknevad 

turismiettevõtted Setomaa turismitalu ja Piusa ürgoru puhkemaja. Samas on 

nimetatud majutusasutustes ööbivad külastajad potentsiaalsed Vastseliina 

piiskopilinnuse põhise atraktsiooni külastajad. Setomaa turismiatalu majutab 21 

inimest ja Piusa ürgoru puhkemaja 60 inimest.  

Muuseumina väärib tähelepanu Obinitsas paiknev  kohaliku omavalitsuse hallatav 

Obinitsa Seto Muuseumitare (tubamuuseum). Antud muuseum on pühendatud Seto 

temaatikale, on oma mahult väga väike ning kohapeal puuduvad lisateenused. 

Piletihinnad 5/10 krooni.  

Vastseliinas asub koduloomuuseum, mis on küll avatud vaid neljapäeviti.  

 

Kohalikul tasandil konkutentsi pakkuvad turismitoot ed puuduvad ning loodav 

temaatiline atraktsioon mõjutab positiivselt kõigi piirkonna turismiettevõtjate ja 

turismiorganisatsioonide tegevust.  

6.1.2. Regiooni tasand 
Regiooni tasandina käsitletakse antud dokumendi kontekstis Võru maakonda, kuna  

Võrumaa näol on tegemist arvestatava, omanäolise profiiliga reisisihiga. Konkureerivate 

tootepakkumistena vaadeldakse ajaloo- ja kultuuripärandile põhinevaid terviklikku toodet 

pakkuvaid atraktsioone ja ettevõtteid.  
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Metsamoori perepark  

Metsamoori perepark asub Võrumaal. Külastajale pakutakse palju huvitavat, 

saladuslikku, üllatavat ja õpetlikku taimedest, loomadest, inimestest ning nende 

kommetest ja uskumustest. Metsamoori juures kohtub muinasjutt tegelikkusega, legend 

tänapäevaga. Metsamoori perepargi kojad on inimeste päriskodud, kus elatakse päris 

ehtsalt ja igapäevaselt. 

Hinnainfo  

• iseseisev jalutuskäik Veetkal Metsamoori kodus – üksikpilet10 krooni  

• Ala-Mähkli talu külastamine-hobustega tutvumine, viltimine ja paadisõit perele 

(ette helistades) – 400 krooni pere  

• perepuhkus (1-2 päeva alates juunikuust) Metsamoori perepargis 400-2000 krooni 

pere  

• jalgratta laenutamine Ala-Mähkli Hobukojas 150 krooni päev  

• paadilaenutus Mähkli järvel 150 krooni päev  

• telkimine Tuhka Suitsusaunakojas 25 krooni  

• telkimine Ala-Mähkli Hobukojas 50 krooni telk  

Ettetellimisel:  

• elamusretk Metsamooriga 60 krooni (grupile miinimumhind1500 krooni) 

• elamusretk Värtemäe mesilas 25 krooni (ka igale grupi liikmele) 

• elamusretk Saarjärve kaanikojas 25 krooni (ka igale grupi liikmele) 

• elamusretk Järvemäe kivi-seenekojas 25 krooni (ka igale grupi liikmele) 

• Metsamoori Varasalve tervislik lõõgastusprogramm 200 krooni (kuni 20 inimest 

grupis) 

• Metsamoori Varasalve loodustooted  

• romantiline öö kahele järveparvel, Metsamoori haamrimassaaž, jalutuskäik 

õuerajal, tee ja suupisted 1000 krooni kahele inimesele 

• Suitsusaunakoja suitsusaun 500 krooni 

• Suitsusaunakoja väike saun (kuni3 inimest.) 150 krooni 

• lõõgastus Tuhka suitsusaunakoja aidas 100 krooni 

• pisipõnnirada, ravimtaimerada 40 krooni ja 15 krooni inimeselt (grupipileti 

miinimumhind 1000 krooni) 
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• haldjate köök - umbrohutoidu valmistamise õpetus 150 krooni inimeselt 

• Nukumamma külastamine 10 krooni 

• Nukumamma meisterdamistund 40 krooni 

 

Näiteid sihtgrupipõhistest toodetest 

• “Armastuse rada” Metsamoori perepargis 

• Metsamoori looduse-tervisetund küllakutsena 

• Metsamoori naistesaun 

• Metsamoori naistelaager 

• Metsamoori meestelaager 

• ema- lapse laager Metsamoori perepargis 

•  

Pokumaa teemapark (arendamisel) 

Arendatav Pokumaa asub praeguse Võru- ja Põlvamaa ning ühtlasi Urvaste ja Kanepi 

valla piiril ning hõlmab 55,7 ha. Teemapargi kontseptsioon tugineb Edgar Valteri 

üldtuntud ja -tunnustatud "Pokuraamatu" ainestikule. Pokumaa külastuskeskus avatakse 

2008. aasta suvel.  

Pokumaa tegevuse eesmärgid on järgmised:  

• õpetada lastele (Puuko ja pokude abiga), kuidas loodusega sõbraks saada ja elada 

sel kombel, et nii inimene kui ka loodus end hästi tunneksid;  

• õpetada lapsi nägema erilist ja huvitavat ka näiliselt tavalises ja märkamatus;  

• võimaldada lastel (ja miks mitte ka nende vanematel) kogeda ja nautida seda, 

mida pakub rikkumata loodus; 

• avardada laste kultuuri- ja loodusalaseid teadmisi;  

• arendada ja rikastada laste fantaasiat, ühendades looduslikke detaile 

muinaslooliste elementidega;  

• tutvustada lastele Lõuna-Eesti maarahva eluolu 20. sajandi algul;  

• võimaldada lastele maapäraseid ettevõtmisi ja meelelahutusi; 

• eksponeerida Edgar Valteri loomingut püsinäitusena; 

• korraldada looduse ja kohaliku kultuuri temaatikaga seonduvaid näitusi ja 

lasteüritusi; 
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• anda teavet kõigi regiooni kuuluvate huviväärsuste kohta. 

Pokumaal planeeritakse korraldada erinevaid laagreid ja näituseid ning ette valmistada 

loodusradasid. 

 

Mõniste muuseum 

 Mõniste muuseum on Eesti vanim vabaõhumuuseum, kus on kiviaegne püstkoda, 

tsaariaegne talu ja eelmise vabariigi aegne talu. 

Lahtiolekuajad: 

1.maist 30.septembrini iga päev kell 10.00-17.00  

1.oktoobrist 30.aprillini E-R 10.00-14.00 

Hinnainfo 

tavapilet 20 krooni, sooduspilet 10 krooni 

Lisainfo 

• Püstkojas saab kiviaegsel viisil tuld süüdata, oda visata, lassot heita, kivikirvega 

raiuda ja luunoaga lõigata, küttida vibu ja noolega, kedrata lõnga kedervarre ja 

värtnaga. 

• Talus saab vanaaegsel viisil puurida, saagida, puid lõhkuda, valmistada köit ja 

nööri, vaalida pesu ning kududa kangast, otsida nõiavitsaga kaevukohta ja sõita 

perega hobumatkale. 

• õppepäevad: looma-, linnu-ja talupäevad 

• üritused: kevadpühad, päkapikumaa 

 

Metsavenna talu 

1999. aastal rajatud Metsavenna talu pakub enneolematut ekstreemturismi - vöimalust 

ööbida maa-aluses metsavenna punkris ja aduda osakest Eesti söltumatuse eest seisnud 

meeste igapäevaohtudest. Metsavenna talu on hea vöimalus tänastele koolilastele Eesti 

ajaloo tutvustamiseks. Pidevalt külastavad punkreid ja muud juurdekuuluvat 

öpilasekskursioonid. Metsavenna talu on populaarne firmaürituste koht.  

Lisaks tavaprogrammile, mida pakutakse aastaringselt, korraldatakse mitmeid 

traditsioonilisi suurüritusi.  
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Hinnainfo 

• Metsavenna retk (1-40 in)  3000 eek 

• Metsavenna retk lastele ( 1-50 in) 3000 eek 

• Metsavenna retk koos lõunaga (1-25 in) 5000 eek 

• Ööpidu (1-20 in  ÕS, HS, saun) 12 000 eek 

 

Lisateenused 

Kiigeplats 

Kelgumägi ja tarvikute rent 

Saunad 

 
Fr. R kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 
 

Võru linnas paiknev muuseumikompleks annab ülevaate kirjaniku eluolust Võru  

perioodil, samuti tema loomingulisest pagasist. Sisustatud on korter, kus toumuvad ka 

kammerlikud kontserdid, suvehooajal toimuvad muuseumiõues teatrietendused, tuttvuda 

saab ka tõllakuuriga ning teemajas on võimalik ettetellimisel serveerida teed7kohvi ja 

suupisteid.  

 

Avatud K-P kl 10-17(18) 

Pilet 15 krooni, sooduspilet 5 krooni . 

 

Regiooni tasandil on turupakkumises mitmeid huvitavaid ajaloo-ja 

kultuuripärandile põhinevaid tooteid. Osaliselt on kattuvad ka sihtgrupid, kuna 

mitmed ettevõtted ja atraktsioonid on oma tooted suunanud nii peredele, firmadele 

kui kooligruppidele. Siiski on tooted oma sisult ja kontseptsioonilt väga erinevad 

ning täiendavad Võrumaa kui looduslikul ja ajaloo- ja kultuuripärandisl põhinevate 

turismitooteid pakkuva reisisihi kuvandit. Tootevaliku suurenemine on kasulik 

kõigile osapooltele. Oluline on ka atraktsioonii mõnevõrra väiksem sõltuvus 

hooajast,  kuna atraktsiooni elemendid  (va varemetepark) ei ole ilmastiku suhtes 

tundlikud. 
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6.1.3. Üleriigiline tasand 
 

Eesti Vabaõhumuuseum 

Tallinnas asuv talurahvakultuuri tutvustav vabaõhumuuseum on ainus Eesti muuseum, 

mille põhieesmärk on maa-arhitektuuri kollektsioneerimine ja uurimine. Muuseumisse on 

toodud ja  taas püstitatud 72 vana külaehitist. Muuseumi territoorium on kokku ca 85 ha.  

Hinnainfo 

• suvel: tavapilet 50 krooni, sooduspilet 30 krooni, perepilet 85 krooni  

• talvel: tavapilet 25 krooni, sooduspilet 15 krooni,  perepilet 40 krooni  

Lisainfo  

• ekskursioonid (ka audiogiidi vahendusel 

• näitused ja teatrietendused   

• folkloori- ja kirikukontserdid   

• looduse õpperada  

• hobusõit  

• laste mänguväljak   

• jalgrataste ja kelkude laenutus  

• laste sünnipäevade korraldamine  

• käsitöömeistrite looming käsitööpoest  

• rahvuslikud road Kolu kõrtsist  

• koolitunnid väikestele ja suurtele Kuie koolis  

 

Rakvere linnus  

Keskaegses käsitööliste õues on külastajal võimalik proovida mitmesuguseid tegevusi: 

taguda sepikojas rauda, vermida münte, proovida kätt potissepakojas, ratsutada, lasta 

vibust ja ammust, teha kahurimeeskonnaga kahuripauku, valmistada vahaküünlaid, 

martsipani jne. Lisaks on võimalik külastada järgmisi näitusi: Liivi ordu ajalugu, linnuse 

kabel, relvade näitus, piinakamber, surmatuba ja põrgu, linnuse veinikelder. Linnus on 

avatud alates 19. maist 11.00 -19.00 iga päev. Alates 1. oktoobrist kuni 18. maini on 

linnus avatud ettetellimisel.  
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Hinnainfo  

• suvel: tavapilet 50 krooni , sooduspilet 30 krooni, perepilet 80 krooni  

• talvel: avatud gruppidele ettetellimisel, minimaalne grupitasu 400 krooni. 

 

Lisainfo  

• keskaegne Schenkenbergi kõrts 

• käsitöökauplus  

• temaatilised programmid  

• Keskaegne pidustus Rakvere Ordulinnuses sisaldab mitmekäigulist pidusööki, 

mängivad keskaegsed pillimehed, õpetatakse keskaegseid tantse, vibulaskmist ja 

mõõgavõitlust, degusteeritakse veini jne. 

• Keskaegsel seiklusretkel Rakvere Ordulinnuses tutvutakse 2-tunnise programmi 

käigus Liivimaa Ordu ja Rakvere linnuse ajalooga, proovitakse vibulaskmist, 

külastatakse piinakambrit ja mõõganäitust.  

• ruumide rent  

 

Kilplala teemapark  

Kesk-Eestis, Järvamaal Müüsleri endises mõisapargis asuv Kilplala teemapark kujutab 

endast omanäolist laste ja noorte mängu-ja spordiväljakut, milles enamik objekte ja 

atraktsioone on seotud kilplaste muistenditega. Teemapark rõhub absurdihuumorile ja on 

seostatud eesti rahvakirjaniku Fr. R. Kreutzwaldi loomingulise pärandiga. 

Park on arendamisjärgus, kuid praeguseks valminud atraktsioonid on Peavärav (kilplastel 

aeda ei olnud, aga värav ikka oli), Kilplaste Nõukoda (2-korruseline akendeta maja, kus 

on lava näidendite ja etenduste jaoks), mänguväljak ronimisstatiivide ja liurenniga, 

mitmesugused kiiged, püstkoda, kilplaste ilmajaam, väljak korvpalli ja võrkpalli 

mängimiseks, püstkoda, terviserada, täpsusviskemäng kurikatega, 12 vigursaetud 

puuskulptuuri.  

Hinnainfo  

• jalutuskäik Kilplalas koos giidiga (ca 1 h) 25 krooni elamusretk Kilplalas 

gruppidele 40 krooni inimene (min 500 krooni) 2-3-tunnine programm sisaldab 
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Kilplala tutvustamist koos võistluste, laulude ja mängudega.  

Lisainfo 

• müüakse kohalike käsitöömeistrite valmistatud kilplaste meeneid. 

• on võimalik ise tassile portselanvärvidega pilte maalida, tassi saab koju kaasa (25 

krooni).   

• Kilplaste pika vorsti küpsetamise platsil saab lõket teha ja kaasatoodud vorste 

grillida (lõkkepuud 30 krooni korv) 

• Parki renditakse mitmesuguste ürituste jaoks.  

 

Hermanni linnus 

Linnuse kompleks koosneb keskaegsest Liivi ordu lossist ja linna kaitsevööndist. Narva 

linnuse rajasid oma valitsusajal, 13.sajandi 70.aastatel taanlased. Linnus kujunes välja 

Liivimaa Ordu aegadel 14.-15.sajandi esimesel poolel. Linnuse pindalaks on 3,2 hektarit 

ja linnuse kohal kõrgub võimas 51 meetri kõrgune Pikka Hermanni torn. 

Praegusel ajal pole Narva linnuse sõjalistele ehitistele mitmekesisuse ja säilimisastme 

poolest Eestis võrdset. Koos Ivangorodi linnusega moodustavad nad üleeuroopalise 

tähtsusega ajaloolis-arhitektuurilise ansambli. Linnuses on püsiekspositsioonina väljas 

Narva linna ajalugu Rootsi valitsemisajal ning linnuse territooriumil korraldatakse . 

Kompleksi atraktiivsusele on kindlasti tulnud kasuk Põhja õue avamine, kus külastajatel 

on võimalus jälgida meistrikodades töötavaid käsitöölisi ning osta nende tooteid.  

 
Hinnainfo (talvise perioodi hinnad): 

Üldpilet 

Täiskasvanud 40 EEK  

Õpilased, üliõpilased, pensionärid 20 EEK  

Perepilet 70 EEK  

Narva linnus 

Täiskasvanud 30 EEK  

Õpilased, üliõpilased, pensionärid 15 EEK  
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Perepilet 60 EEK  

Kunstigalerii 

Täiskasvanud 20 EEK  

Õpilased, üliõpilased, pensionärid 10 EEK  

Perepilet 40 EEK  

 

Lisainfo 

2006. aastal võttis Narva Muuseum vastu üle 56 000 külastaja. Lisaks veel Narva 

linnuses ja selle territooriumil toimunud üritustel osalejad, keda oli hinnanguliselt ca 

25 000 inimest. 2007. aastal tõusis linnuse külastatavus 11 %, milles suur osa Põhjaõue 

toote käivitamisel. 

Põhjaõu on Narva Muuseumi interpretatsioon 17. sajandi varauusaegsest käsitööliste 

linnaosast. Külastaja satub otse ajaloo keskele: siin toimetavad inimesed, kes kannavad 

tolle ajastu riideid, siinsed ruumid on sisustatud nii, nagu 17. sajandil.  

Põhjaõues on viis käsitöökoda, mis tutvustavad oma käsitööalade ajalugu ja töövõtteid 

ning hulgaliselt tegevusi suvisteks nädalavahetusteks kui ka aktiivse puhkuse veetmiseks. 

Siin võib proovida nipeldada pitsi, kududa kangast, võrku või erinevaid vöösid, kedrata 

villa, põimida paelu, kerida lõnga, kududa nõelaga, proovida lihtsamaid nahatöid, treida 

potikedral, sepistada rauda või osaleda loteriil.   

 

Toolse ordulinnus ehk Mereröövlite loss 

Toolse ordulinnus on kõige põhjapoolsem ja noorem ordulinnus Eestis, mille Saksa ordu 

rajas arvatavasti 1471. aastal. Atraktsioonil on võimalus tutvuda ordulinnusega giidi 

juhtimisel ja ronida Mereröövlite laeva. 

avatud suveperioodil iga päev 11.00-19.00 

Hinnainfo 

tavapilet 30 krooni, sooduspilet 15 krooni, perepilet 60 krooni, aardejaht 70 krooni, 

võõrkeelse giidi tasu 150 krooni tund 

Lisainfo 

• võistlused oda- ja noaviskamises  
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• saab osaleda mõõgavõitluses mereröövlite ja ordurüütlite vahel  

• sõlmede tegemine  

• aardejaht  

• söögid – joogid ja suveniirid 

 

Lisaks eeltoodud atraktsioonidele on lähitulevikus teostumas (teadaolevalt) 

järgmised ideed:  

• Kiviaja teemapark – Paikuse valda Pärnumaal planeeritav kiviaja inimeste elu 

kujutav teemapark, mille asukohaks on valitud Eesti esimese inimasustuse 

leiukoht (raha taotletakse pargi loomiseks osaliselt EL-i fondidest); 

• Geoloogia teemapark Saaremaal – kogu Saaremaad kattev Eesti esimene 

geoloogiapark hõlmab geoloogiliselt huvitavaid objekte, tegemist on kompleksse 

turismimarsruudiga, mis läbib Saaremaa kõige huvitavamaid geoloogilisi objekte, 

esimesed marsruudid planeeritakse paika panna 2009. aastaks;  

• Naksitrallila – umbes kaht hektarit hõlmav perepark, mis oleks ühtaegu nii 

meelelahutuslik kui ka hariv, Naksitrallila kavandamise detailplaneeringuga 

plaaniti alustada 2006.aastal (EAS). 

• Onu Ööbiku park – Hiiumaale rajatav Eesti lastekirjanduse tegelaskujudel 

baseeruv teemapark, mis on suunatud nii peredele kui kooligruppidele. 

Kavandatava avamisaeg  on suvi 2009.  

 

Üleriigilisel tasandil on sarnase temaatikaga ja väljaarendatud toodetega 

atraktsioonideks eelkõige Narva linnus ja Rakvere linnus. Rakvere linnuse 

puuduseks on autentsuse printsiibist kõrvalekaldumine, mis vähendab atraktsiooni 

tõsiseltvõetavust. Samuti puudub kaasaegne interaktiivne muuseumiekspositsioon, 

mis saab olema kavandatava atraktsiooni komponendina linnusemuuseumis. Nii 

Narva kui Rakvere kompleksid jäävad loodavast atraktsioonist kaugele ning  

Lõuna- Eestis kui terviklikus turismisihtpiirkonnas  kavandatavale atraktsioonile 

otsene konkurent puudub. Võrreldav atraktsioon kompleksi III etapis planeeritule 

hetkel Eestis täielikult puudub.  
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6.1.4. Konkurentsivõime tagamine 
 

Vastseliina piiskopilinnuse  baasil väljaarendatava turismiatraktsiooni konkurentsivõime 

tagatakse järgmiste toote  konkurentsieeliste  ja müügiargumentide  esiletoomise 

kaudu: 

� Põhinemine unikaalsel ajaloolis- kultuuriliselt, arhitektuuriliselt 

ning looduslikult väärtuslikul keskajast pärineval objektil.   

� Sarnaste, vähenalt samal määral säilinud konkureerivate 

objektide puudumine piirkonnas (Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal) 

� Külastajatele mitmekülgse väärtuse pakkumine läbi elamuslik- 

meelelahutuslike ja hariduslike komponentide ning lisateenuste 

põimimise kaudu loodud kaasaegsetele turutrendidele ja 

sihtgruppide ootustele vastava kompleksse edutainment toote. 

Komplekksust ja erinevate sihtgruppide vajadustele vastavaid 

teenuseid ja tooteid võimaldavad pakkuda terviku olulised 

komponendid: varemetepark, linnusemuuseum, stiilne toitlustuskoht, 

haridus- ja seminarikeskus, käsitöö- ja kunstipood ja täiendavad 

elemendid, nagu  park, matkarada jt.  

� Sihtgruppidele palutakse valikmenüüna nende ootustele vastavaid 

väljatöötatud programme ja pakette, samuti ollakse valmis nn 

„rätsepatööna” väljatöötatavate pakkumiste koostamiseks. 

� Esteetilist naudingut ja emotsioone pakkuv miljöö ümbritsevas 

keskkonnas (park, jõgi, reljeefsus). 

� Terviklik, keskaja teemale põhinev tootekontseptsioon, sh 

autentne varemetepargi eksponeerimine ja stiilipuhas 

interaktiivne  ekspositsioon linusemuuseumis, keskaja teemat 

jätkav stiilne toitlustuskoht, samuti kompleksi pikemaajalise 

arngustrateegia olemasolu.   

� Väga hea klienditeenindus ning külastajatele pakutavate lugude 

elamuslik esitamine ja eksponeerimine vastavalt valitud 

sihtgruppide ootustele ning neid ületades 
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� Ajaloo ja atraktsioonil esitatavate lugude aktuaalsus tulenevalt 

atraktsiooni asukohast tänasel EL idapiiril 

� Turistile ja ühepäevakülastajale rikkalikult lisavõimalusi ja 

mitmekülgseid ajaveetmisvõimalusi pakkuv tagamaa. (Setomaa, 

Haanjamaa). 

 
 Eeltoodud argumentide turunduskommunikatsioon sihtgruppidele teostatakse  

strateegiliselt planeeritud tegevus- ja turundusplaani ellurakendamise kaudu. 

61.5. Sihtturud 
 

Arvestades riikliku turismiturundusstrateegia prior iteete, Võrumaa turimiarengu 

strateegia põhimõtteid, turutrende, atraktsiooni paiknemist ning 

tootekontseptsiooni, on kavandatava turismiatraktsiooni peamisteks sihtturgudeks 

Eesti siseturg ning välisturgudest esmaste turgudena Soome, Läti, ning teisese 

tähtsusega välisturgudena Venemaa Saksamaa ja Rootsi. Täiendavate välissihturgudena 

arvestatakse riikliku turismiturundusstrateegia prioriteetsete turgudega. 

Järgnevalt ülevaade arengutest  turgudel ja sihtturgudelt pärit külastajate reisikäitumises.  

 

� Eesti siseturg 

Majutusettevõtetes ööbinud siseturistide arv on viimastel aastatel märkimisväärselt 

kasvanud. Pärast 2006.aasta rekordilist, 34%-list siseturistide arvu kasvu 

majutusasutustes oli loomulik, et nende lisandumine oli 2007.aastal mõnevõrra aeglasem. 

2007.a. küündis majutatud siseturistide arv juba peaaegu miljonini (963 000). Võrreldes 

2006.aastaga kasvas nende arv 16% ehk 131 000 võrra. 

Siseturistide poolt majutusettevõtetes veedetud ööde arv kasvas samuti 16%. Nagu 

eelnevalgi aastal, kasvas kõigil eesmärkidel reisinud siseturistide arv 

 Kasv oli enam-vähem ühtlane kõigil kuudel, mis tähendab, et sisereiside hooajalisus 

püsis eelnevate aastate tasemel.  Siseturism on paraku sama hooajaline kui välisturism: 

38% nii siseturistide kui ka välisturistide kogu aasta ööbimistest veedetakse 

majutusettevõtetes juunist augustini.  
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Elanikkonna hulgas läbi viidud küsitlused23 näitavad, et kõige rohkem teevad Eesti 

elanikud vähemalt 3-tunniseid vaba aja reise (väljapoole maakonda, kus nad alaliselt 

elavad või töötavad). Aastatel 2004 – 2006 tegi selliseid reise 64 – 66% Eesti 

elanikkonnast, so ca 670 – 700 tuhat inimest. Ühepäevaseid reise kultuuri- või 

meelelahutusürituste külastamiseks tegi aastatel 2004- 2006  44-51% Eesti elanikkonnast, 

so ca 460 – 530 tuhat inimest. Keskmiselt tegi sellistel reisidel käinud inimene 

2005.aastal 2,99 ühepäevast reisi kultuuri- või meelelahutusürituste külastamiseks, 

2006.aastal aga 2,65 reisi. 

Ööbimisega vaba aja reise tegi vaadeldaval perioodil igal aastal 55% Eesti elanikest, so 

ca 570 – 580 tuhat inimest.  

Eestlased reisivad rohkem kui mitte-eestlased, samuti reisivad rohkem suurema 

sissetulekuga ning kõrgema haridustasemega inimesed.  

Vanusegruppide lõikes on aktiivseimad reisijad 15-29 aastased noored. 

Reiside ajaline dünaamika suvekuudel püsib aastate lõikes stabiilsena. Kõige rohkem 

tehakse ööbimisega vaba aja reise juulis ( ca 40 %) , teisel kohal on august ja kõige 

vähem reisitakse juunis. 

Ööbimisega reiside sihtkohtade jaotus püsib aastate lõikes stabiilsena (tulenevalt 

sugulaste ja tuttavate külastuste suurest osatähtsusest sisereiside hulgas). Esimesel kohal 

on kõikidel aastatel olnud Tallinn ja teisel kohal Pärnu.  Teiste paikade külastatavuse osas 

ei ole kogu elanikkonna lõikes olulisi muutusi toimunud. 

Keskmine ööbimiste arv ühel reisil on   aastatel 2006-2007 olnud 2,5. kusjuures 40% 

kõikidest ööbimisega reisidest sisaldas vaid ühte ööbimist. Tasulistes majutuskohtades 

veedeti 20% kõigist ööbimistest. Lastega koos reisib ca 30 % reisijatest. 

Ülekaalukalt on kõige levinumaks tegevuseks Eesti-sisestel reisidel sugulaste või 

tuttavate külastamine, millega tegeles 52% vastanutest, teisel kohal on rannamõnude 

nautimine (39% kõikidest reisidest) ning kolmandal kohal perekondlikud ja muud isikliku 

eluga seotud üritused, näiteks pulmad, sünnipäevad, kokkutulekud jms. (21%). 

                                                 
23 Saar Poll suvise siseturismi uuringud  
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Reisi planeerimiseks vajaminevat infot saadakse eelkõige sõpradelt ja sugulastelt, 

infoallikatest teisel kohal on internet ning kolmandal ajalehed-ajakirjad. Populaarseimad 

allikad internetis olid protsentuaalselt üsna võrdselt külastatavad linna/valla/maakonna 

kodulehekülg ning portaal www.puhkaeestis.ee, samuti ajaviide.delfi.ee. 

Reisijate üldhinnang reisimisega seonduvatele teguritele Eestis on pigem hea. Suurem osa 

reisimas käinud inimestest on seisukohal, et Eestis on piisavalt looduslikke ning ajaloo 

või kultuuriga seotud vaatamisväärsusi, mida külastada. Suhteliselt rahul ollakse ka 

aktiivsete harrastuste võimalustega.  

Mitte nii küllaldaselt on reisijate arvates võimalusi ajaveetmiseks lastele või koos 

lastega, samuti infot vaatamisväärsuste üles leidmiseks Eestis ringi sõites. Kõige vähem 

on reisijad rahul toitlustamise ja majutuse hinna ja kvaliteedi suhtega. 

 



 
Loovad lahendused turismiatraktsioonidele 

 

  
 

90 

Suviste reiside statistika24 näitab, et siseturism on Eestis endiselt tõusuteel. Kui  

2006.a tegi Eesti-siseseid vaba aja reise 65%, siis 2007.a suvel juba 72% Eesti elanikest. 

Ööbimiseta reise mõne kultuuri- või meelelahutusürituse külastamiseks tegi veidi üle 

poole Eesti elanikest, täpsemalt 51% (2006. aasta suvel 44%). Igaüks neist tegi 

keskmiselt 2,3 sellist reisi. Kokku tehti suve jooksul üle 1,7 miljoni ühepäevase reisi 

kultuuri- või meelelahutusürituse külastamiseks. 

Mitmepäevaste vaba aja reise teinute osatähtsus elanikkonnast kasvas samuti tunduvalt – 

kolme eelneva aasta suvel tegi mitmepäevaseid vaba aja reise Eestis 55% täiskasvanud 

elanikkonnast, 2007. aastal 61%. Keskmiselt tegid nad suve jooksul kolm mitmepäevast 

reisi Eestis. Kokku tehti Eestis ligi 2 miljonit mitmepäevast vaba aja reisi, mis on 150 000 

võrra rohkem kui eelmisel suvel. 

Endiselt reisivad eestlased rohkem kui mitte-eestlased, suurema sissetulekuga inimesed 

rohkem kui väiksema sissetulekuga inimesed, noored rohkem kui vanemad inimesed ning 

kõrgema haridusega inimesed rohkem kui madalama haridusega inimesed.  

Nagu eelmistelgi aastatel, tehti kõige rohkem mitmepäevaseid vaba aja reise juulis, teisel 

kohal oli august ja kõige vähem reisiti juunis. Kõige rohkem reisiti Tallinna, Pärnusse, 

Saaremaale ja Ida-Virumaale. Keskmine ööbimiste arv sisereisil oli 2,6 ööd ehk umbes 

sama mis eelmistel aastatel.  

Siseturg on jätkuva kasvupotentsiaaliga, kuid tõenäoliselt on veidi aeglasem  kui 

2007.a.ning Vastseliina piiskopilinnuse baasil väljaarendatav turismiatraktsioon, 

pakutavad teenused ja tooted vastavad turul valitsevale nõudlusele. Siseturgu 

iseloomustavad näitajad toetavad  planeeritud turismitoodete arendamist. Oluline 

on suurendada Võrumaa kui reisisihi  võimaluste ja loodava atraktsiooni tuntust 

turul, tagada külastusobjekti hea kättesaadavus ning pakutavate toodete ja teenuste 

vastavus sihtgruppide ootustele ja stabiilselt hea kvaliteet.   

                                                 
24 Allikas: Saar Poll uuring, 2007 
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� Välisturud 

Kui peale liitumist Euroopa Liiduga kasvas Eestit külastanud turistide arv hüppeliselt, siis 

2006. ja 2007. aastal paljudest olulisematest välisriikidest saabuvate turistide arv vähenes. 

2007. aastal ööbis Eestis esialgsetel andmetel 1,9 miljonit välisturisti (võrreldes 

2006.aasta 1,94 miljoniga vähenes nende arv 2%). Eestis ööbinud väliskülastajatest 

1,38 miljonit ööbismajutusettevõtetes ja pool miljonit tasuta majutuses (näiteks 

sugulaste või tuttavate juures, oma korteris või suvilas). 

Võrreldes 2006.aastaga vähenes majutusettevõtetes ööbinud välisturistide arv 3,3% 

ehk 47 260 turisti võrra. Välisturistide poolt majutusettevõtetes 

veedetud ööde arv oli 2,9 miljonit – 3,5% ehk 105 000 võrra vähem kui 2006.aastal. 

Valdavalt tulenes ööbimiste vähenemine välisturistide ööbimiste arvu langusest spaades 

ja sanatooriumides 

Olulisemate teguritena, mille osas Eesti atraktiivsus sihtkohana on vähenenud, tuleb 

nimetada kaupade ja teenuste hinnataset, teenuste hinna-kvaliteedi suhet, 

teeninduskvaliteeti, soodsate ja mugavate otsetranspordiühenduste (sealhulgas 

odavlendude) vähesust Euroopa peamistelt sihtturgudelt,ning atraktiivsete ja 

omanäoliste turismitoodete ebapiisavat pakkumist ja tutvustamist. 

 Jätkus Soome turistide arvu vähenemine, lisaks vähenes märkimisväärselt ka turistide 

arv Saksamaalt. Peatus Rootsist, Suurbritanniast, Prantsusmaalt  saabunud turistide arvu 

kasv Eesti majutusettevõtetes. Seda võib seostada üldise huvi vähenemisega Ida-Euroopa 

vastu. Ka Eesti konkurentsipositsioon transpordiühenduste osas lähiriikidega võrreldes 

pigem halvenes. Teise tegurina võib mainida ka huvi vähenemist Eesti vastu Soomes ja 

Rootsis, kus Eesti kui sihtkoha maine on siiani suhteliselt tugevalt olnud seotud odavate 

hindadega. Turistide arvu vähenemine on peamiselt tingitud Soome ja Saksa 

turistide arvu vähenemisest. Välisturistide arvu püsimise enam-vähem 2005.a. tasemel 

tagas aga kiire kasvu jätkumine Kesk-Euroopast, Lätist, Leedust ja Norrast pärit turistide 

arvus.  

Välisturistide ööbimistest Eesti majutusettevõtetes veedeti 2007.aastal 61% Tallinnas, 

17% Pärnus,10% mujal Lääne-Eestis, 6% mujal Põhja-Eestis ning 6% Lõuna-Eestis 

Võrreldes varasemate aastatega muutus regioonide osatähtsus minimaalselt. 
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Järgnevalt trendide ülevaade peamiste välisturgudega seonduvalt:25 

 

� Suurima osatähtsusega turismiturg on jätkuvalt Soome.  

Tulenevalt nende suurest osatähtsusest on Soome turistide arvu vähenemine 5-6% 

aastas kolmandataastat järjest välisturistide koguarvu Eestis oluliselt mõjutanud. 

Lähiaastatel on tõenäoline Eestit külastavate Soome turistide arvu stabiliseerumine 

enam-vähem 2007.aasta tasemel või ka mõningane kasv. 

 

� Venemaa turistide arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud tänu elanikkonna 

sissetulekute suurenemisele ja üldisele välisreiside buumile. Viimasel paaril aastal on 

aasta-aastalt lisandunud Venemaalt pärit puhkusereisijaid – nii aastavahetuse kui ka 

kevadise ja sügisese koolivaheaja ning suvepuhkuste ajal, ühtlasi on veidi pikenenud 

ka nende Eestis viibimise kestus. 2007. aasta aprillisündmused ja sellega seotud 

meediakajastused andsid paraku märkimisväärse tagasilöögi.  Muutuse trendi võib 

tuua Eesti liitumine Schengeniga, tänu millele Schengeni viisat omavad Venemaa 

kodanikud saavad sama viisaga ka Eestisse reisida. Ühtlasi tasub silmas pidada, et 

majutusettevõtete teenuseid kasutab vaid umbes veerand kõigist Eestis ööbivatest 

Venemaa turistidest, ülejäänud ööbivad sugulaste-tuttavate juures või oma suvilas. 

Esialgsetel andmetel vähenes tasuta majutust kasutanud Venemaa turistide arv 

2007.a. siiski  vähem kui nende arv majutusettevõtetes. 

 

� Majutatud Rootsi turistide arv hakkas pärast 2004. ja 2005.a. kiiret kasvu vähenema 

alates 2006.a.kevadest. 2007. aastal vähenes nende arv kõigil kuudel, kusjuures 

suurem oli langus aasta teisel poolel.Rootslaste huvi langust Eesti vastu võib osaliselt 

seletada hindade tõusuga Eestis, kuna suur osa Eestisse reisivatest rootslastest on 

traditsiooniliselt olnud need, keda on siia reisima motiveerinud Rootsiga võrreldes 

madalamad hinnad. Teise põhjusena võib nimetada Läti konkurentsipositsiooni 

mõningast tugevnemist tänu Rootsi ja Läti vaheliste laeva- ja odavlennuühenduste 

lisandumisele, ning Läti varasemast aktiivsemale turundusele Rootsis. 

                                                 
25 Allikas: EAS Turismiarenduskeksus 
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� Norra olnud Eestile üks kõige kiiremat ja stabiilsemat kasvu näidanud turismiturg 

viimasel kümnel aastal. Kasvu on toetanud Eesti hea maine Norras, soodne hinnatase 

ja järjest lisandunud lennuühendused Tallinna ja Oslo vahel. Kasvu kiirenemisele 

aitas kaasa 2006.a. maist Tallinn-Oslo liinile lisandunud odavlennufirma Norwegian. 

Eriti märkimisväärne on kasv olnud 2007. a novembrist aprillini. Lisaks Norwegiani 

poolt toodud täiendavatele reisijatele on kasvanud ka Estonian Airi poolt Tallinn-Oslo 

liinil teenindatud reisijate arv.  Valdavalt on lisandunud Norra turistide ööbimisi 

Tallinnas, vähesel määral ka Harju maakonnas ja Tartus. Norra turistide arvu muutust 

2007.aasta jooksul, tuleks siiski tähele panna märke kasvu aeglustumisest. Kui 

jaanuarist septembrini kasvas Norra turistide arv 18% ja nende ööbimiste arv 14%, 

siis IV kvartalnäitas hoopis teistsuguseid tulemusi: Norra turistide arv kasvas vaid 

2%, nende ööbimiste arv agavähenes 3%. See tuleneb spaapuhkuste populaarsuse 

vähenemisest. 

 

� Ka turism Lätist ja Leedust on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud. 

Absoluutarvudes kõige rohkem kasvaski 2007.aastal turistide arv Lätist (9100 võrra 

ehk 14%).2007.aastal oli kasv küll mõnevõrra aeglasem kui kolmel eelneval aastal, 

kuid siiski märkimisväärne. Absoluutarvudes lisandus Läti turiste kõige rohkem 

Tallinnas, kuid olulisel määral kasvas nende arv ka Saare, Ida-Viru ja Valga 

maakonnas ning Pärnus. Ka Leedu turistide arv Eesti majutusettevõtetes kasvas juba 

kolmandat aastat järjest märkimisväärselt. 2007.a. lisandus neid 19% (valdavalt 

Tallinnas, mõningal määral ka Saare maakonnas). See on seotud Läti ja Leedu 

elanikkonna sissetulekute suurenemisega ja välisreiside üldise kasvutrendiga. 2007.a. 

suvel lisandus ka mõningaid regionaalseid transpordiühendusi neist riikidest 

(lennuliinid Tallinn-Palanga, Riia-Kuressaare). 

 

� Suurema osatähtsusega turgudest vähenes teist aastat järjest Suurbritannia  ja 

Saksamaa turistide arv. Mõlema riigi puhul on üheks oluliselt Eestisse reisimist 

pidurdanud teguriks transpordiühenduste vähesus. Kui turism Suurbritanniast 

Eestisse vähenes 2006. aastal 2%, siis 2007. aastal oli langus juba 9%. Samas juunis 

kasvas Suurbritannia turistide arv koguni 26% ehk 1651 inimese võrra, mida võib 
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vähemalt osaliselt seostada suure hulga fännide saabumisega Eesti-Inglismaa 

jalgpallimatšile. 2006. aastal alanud Saksamaa turistide arvu vähenemine jätkus 

2007.aastal, kuid tunduvalt aeglasemas tempos. 2006.a. vähenes Eestis ööbinud 

sakslaste arv 18%, põhiliselt tulenevalt otselaevaliini sulgemisest. 2007.a. 

kokkuvõttes vähenes nende arv 2006.aastaga võrreldes 3%. Positiivsena võib siiski 

märkida, et 2007.a. kaks viimast kuud näitasid olulist muutust – võrreldes 2006.a. 

samadekuudega kasvas majutatud sakslaste arv koguni 16%. 

 

 

 

Välisturistide arv tõenäoliselt kasvab 2007.a. tasemega võrreldes mõne protsendi 

võrra. Lähiaastatel sõltub välisturistide arvu kasv paljuski sellest, kas lisandub uusi 

transpordiühendusi. 

Välisturgude osas on täheldatavad olulised muutused, mis väljenduvad seniste 

peamiste turgude (Soome, Rootsi, Saksamaa) nõudluse mõningases  vähenemises ja 

uute turgude jõulises esilekerkimises (Läti, Leedu, Kesk – Euroopa riigid). Endiselt 

suure potentsiaaliga Venemaa turu osas on siiski prognoositav kasv pikemas 

perspektiivis.  
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6.1.6. Sihtgrupid 
 
Lähtudes  

� Vastseliina piiskopilinnuse põhise turismiatraktsiooni 

kavandatavatest toodetest ja teenustest ning 

arenguperspektiividest,  

� võimalike sihtturgude analüüsist,    

määratletakse Vastseliina piiskopilinnuse põhise turimiatraktsiooni  

“Novum castrum per saecula”  sihtgrupid alljärgnevalt 26 : 

 

Sihtgrupi  

nimetus 

Sihtgrupi iseloomustus  Trendid  

(sh nõudlus) 

Primaarsed sihtgrupid 

Eestlastest 

siseturistid 

(üksikult,  

perede ja 

sõpruskondadega 

reisijad) 

Sihtgrupp on atraktiivne, kuna Lõuna – Eesti on 

siseturul eelistatud reisisiht ja  

turunduskommunikatsiooni kontekstis on tegu 

suhteliselt kergesti ligipääsetava sihtgrupiga. 

Eestlaste ja mitte-eestlaste seas on ajaloo- ja 

kultuuriga seotud ning looduskauniste paikade 

külastamine võrdselt atraktiivne. Sihtgruppi 

iseloomustab huvi enesearendamise võimaluste ja 

silmaringi laiendamise vastu läbi erinevate tegevuste 

ja lõõgastuse kombineerimise. Rohkem reisivad 

suurema sissetulekuga ja kõrgema haridusega 

inimesed, kellel on enam huvi ka ajaloo- ja 

kultuuripärandiga tutvumise vastu. Oodatud on 

tooted, mis vastavad lastega peredega vajadustele.  

  

Siseturism Eestis 

jätkuvalt kasvu-

trendis. 

Majanduskasvu 

aeglustumine võib 

siiski kasvu mõneti 

pidurdada.Sisereiside 

arvu piiranguna on 

esile kerkinud pigem 

ajapuudus kui 

rahanappus. 

Kompaktne 

elamuslik tervik-

toode Vastseliina 

piiskopilinnuse baasil 

vastab täielikult 

turunõudlusele.   

                                                 
26 Ei ole toodud tähtsuse järjekorras 
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Mitte-eestlastest 

siseturistid 

(üksi, perede ja 

sõpruskondadega 

reisijad) 

Sihtgrupp on atraktiivne, kuna  eestlaste ja mitte-

eestlaste seas on muuseumide ja looduskaunite 

paikade külastamine võrdselt atraktiivne. Sihtgrupi 

vajadusi arvestades on kavandatud teenindus (giidid, 

trükised, audiotekstid) ka venekeelsena.  

  

Siseturism Eestis 

jätkuvalt jõudsas 

kasvutrendis. 

Majanduskasvu 

aeglustumine võib 

siiski kasvu 

pidurdada. Mitte- 

eestlastest 

siseturistide 

reisimine näitab 

viimastel aastatel 

kasvutendentsi.  

Kooliõpilaste 

grupid 

Eesti- ja venekeelsed (üksikjuhtudel võõrkeelsed) 

kooligrupid jõuavad atraktsioonile läbi õpetajate ja 

koolide huvijuhtide, seega sihtgrupp suhteliselt hästi 

kättesaadav läbiotseturunduse. . Huvituvad 

kaasaegsest interaktiivsest ekspositsioonist ja 

salapära õhkavast keskkonnast. Vastuvõtuvõime on 

piiratud, vajalik arvestada vanusegrupile sobivate 

esitlustehnikate va interpretatsionivahenditega. 

Soovivad proovida erinevaid aktiivseid ja käelisi 

tegevusi. Oluline giidi/õpetaja juhendamine. Peavad 

tähtsaks lisateenuste olemasolu, kuid küllalt 

hinnatundlik segment.   

Stabiilne nõudlus, 

pigem kasvav tänu 

leibkondade 

majandusliku 

elujärje parane-

misele, alternatiiv-

sete õpimeetodite 

(sh õuesõppe) 

populaarsuse 

kasvule ja lisandu-

vatele lähivälismaalt 

saabuvatele 

õpilasgruppidele. 

Lätist pärit 

turistid  

(individuaalturistid 

ja grupireisijad) 

Sihtgrupp on atraktiivne, kuna atraktsioon on 

geograafiliselt sihtgrupile suhteliselt hästi 

ligipääsetav, üle 700 tuhande elanikuga Riia asub ca 

3 tunni autosõidu kaugusel. 

Läti omab 

sihtturuna omab 

suurt kasvu-

potentsiaali ning  

reisimine suureneb 

seoses  elanike 
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ostujõu 

paranemisega  

 Reisifirmad   Sihtgruppi kuuluvad siseturismi ja sissetuleva 

turismiga tegelevad reisiettevõtted Eestis, kes 

pakuvad nii üksikute sihtkohtade külastamist kui 

Eesti-siseseid ringreise ja Baltikumi ringreise.  

Samuti kuuluvad sihtgruppi  Eesti ja Baltikumi 

ringreise pakkuvad reisiettevõtted sihtturgudel.  

Taoliste ringreiside temaatika on suures osas seotud 

ajaloo- ja kultuuriturismil põhinevate 

turismiatraktsioonide ja objektide külastamisega. 

Reisifirmade tööd lihtsutab elamuslike ja 

kvaliteetsete atraktsioonide ja pakettide olemasolu 

ringreisi marsruutide lähipiirkonnas. Positiivne on ka 

antud atraktsioonil olemasolev grupi toitlustamise 

võimalus.   Grupiga reisivad välisturistid soovivad 

keskmisest enam giiditeenust ja ostavad meeneid.     

Reisifirmadega reisimine vähendab turistidele ka 

turvalisuse probleemi.   

Reisifirmade kaudu saabuvate gruppide saabumine 

on vrakult teada, mis võimaldab paremini korraldada 

külastajate teenindamist, samuti on reisifirmade 

kaudu oluliselt lihtsam saada  vastukaja kliendi 

rahulolu osas. 

Atraktsiooni baasil väljaarendatav incentive toode on 

eriti huvipakkuv konkreetsele valdkonnale 

spetsialiseerunud firmade jaoks, kelle sihtgrupiks on 

korporatiivkliendid. Incentive toode atraktsiooni 

haldajale tulutoovam tavakülastusest. 

Kultuuri- ja 

ajalooturism on 

kasvava mahuga, 

konkurents turul on 

keskmine, 

kaasaegsete 

lahendustega 

terviklikku 

programmi 

pakkuvaid ja 

autentselt 

eksponeeritavaid 

atraktsioone on 

Eestis vähe.  

Kasvav nõudlus 

incentive27 toodete 

järele. 

Incentive toote 

nõudlus kasvab ka 

konverentsiturismi 

arenedes piirkonnas. 

                                                 
27 Incentive toode – paketeeritud toode, preemiareis, mille aihtgrupiks on formad ja organisatsioonid ( 
korporatiivklient). 
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Sihtgrupp on kättesaadav otseturunduse ning 

turismimesside kaudu.  

Incentive toote 

tarbijad (firmad, 

organisatsioonid) 

Kliendigrupp on väga kõrgete nõudmistega toote 

kvaliteedile, hindab unikaalsust ja omapära. Valmis 

tasuma hea kompleksteenuse eest suhteliselt 

kõrgemat hinda.   

Turg kasvav, 

rahvusvaheline. 

Eestis olemas 

professionaalsed 

toote vahendajad ja 

pakkujad, kes on ka 

huvitatud koostööst.  

Sekundaaresed sihtgrupid 

Venemaalt pärit 

turistid 

(individuaalturistid 

ja grupireisijad) 

Sihtgrupp on atraktiivne, kuna atraktsioon on 

geograafiliselt sihtgrupile suhteliselt hästi 

ligipääsetav ja ligi 4, 6 miljoniline turg Peterburi 

näol paikneb üsna lähedal. Vene turistid võiksid olla 

väga huvitatud kavandatava atraktsiooni 

külastamisest, kuna nad on keskmisest välisturistist 

suurema kultuurihuviga ning objektil on otsene seos 

Venemaa ajalooga, sh sõsarlinnusega Irboskas.  Eesti 

külastust planeerinud turistidele asub atraktsioon 

logistiliselt väga mugavas asupaigas. Sihtgrupi 

vajadusi arvestades on kavandatud teenindus (giidid, 

trükised, audiotekstid) ka venekeelsena.  Kuna 

veneleelne teenindus on planeeritud nii eesti 

venekeelse elanikkonna kui venemaalt pärit turistide 

vajadusi arvestades, annab see teatud majandusliku 

egektiivsuse.  

Venemaa sihtturuna 

omab suurt 

kasvupotentsiaali 

ning  reisimine 

seoses Venemaa 

elanike ostujõu 

paranemisega 

suureneb, samas on 

olemas poliitilised 

riskid ning 

hetkeolukord ei 

soosi turule 

sisenemist. 

Kultuuriturism on 

Venemaal sügavate 

traditsioonidega 

ning jätkuvalt 

populaarne. 
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Muudelt 

välissihtturgudelt 

pärinevad 

individuaal- ja 

grupireisijad.  

Sihtgrupp on ebahomogeenne ning 

turunduskommunikatsioonis raskesti kättesaadav. 

Võimalik turundustegavus Eesti ja Lõuna-Eesti kui 

reisisihi üldturunduse raames ja vastavalt turul 

toimuvatele muutustele. Samas ei ole otstarbekas  

muudest välisriikidest saabuvaid turiste tähelepanu 

alt välja jätta. Seda eriti riikide osas, millega 

atraktsioonil on ajalooline seos. (Rootsi, Poola, 

Saksamaa)  

Kuigi välisturistide 

saabumised Eestisse 

on paaril viimasl 

aastal näidanud 

kerget 

vähenemistendentsi, 

prognoositakse 

lähiaastateks siiski 

aeglast kasvu.  

Sügavama 

erihuviga 

külastajad 

Kliendigrupp tähtsustab autentsust ja ajaloolise 

tõepära säilitamist, oluline kõrgtasemel 

professionaalne interpretatsioon atraktsioonil. 

Tähelepanu tuleb osutada toote temaatikaga 

sügavama tutvumise võimaldamiseks, nt 

lisamaterjalidele viitamise, raamatute jms 

infoallikate olemasolu tagamisele nii alspositsioonil, 

atraktsiooni poes, samuti klienditeenindajate 

informeeritusele ning oskusele suunata külastajat 

sobivate allikateni. 

Turg kitsas, aga 

sügav, ja 

rahvusvaheline. 

Võimalik turule 

ligineda vastavate 

organisatsioonide ja 

spetsiifiliste 

infokanalite kaudu. 



 
Loovad lahendused turismiatraktsioonidele 

 

  
 

100 

6.2. Atraktsiooni tooted ja teenused 

6.2.1. Olemasolevad teenused  
 
Põhiteenused 

o Ekspositsioon maist septembri lõpuni Piiri kõrtsi sepikojas 

o Vaba ringkäik linnuskompleksi territooriumil, sh varemetepargis ja vaatetornis 

o Turismiinfo edastamine 

o Varematepark tasuta külastuseks ja kindlustatud torn avatud vaatetornina 

Lisateenused 

o  kostümeeritud giidiga ekskursioon/ringkäik sepikojas ja linnusekompleksis 

(ettetellimisel, eesti keeles ja inglise keeles) 

o Piiratud mahus käsitöö ja kunstikaupade ning suveniiride müük sepikojas  

o Käsitöö müük ja õpikojad hooajal projektipõhiselt talliruumis- „Kohalik pärand ja 

meie” (pakutuna MTÜ poolt) 

o Toitlustamine Piiri kõrtsis  

o Üritused (Vana-aja päev, ....) 

o Piusa ürgoru matkarada  

o Kõlakoja ja pargi kasutamine üritusteks 

o Telkimisplatsi kasutamine (tasuta)  

 

6.2.1. Perspektiivis väljaarendatavad tooted ja tee nused 
 
Põhiteenused 

o Külastuskeskus Piiri kõrtsi hoones (piletimüük, infomaterjalid, muuseumipood) 

o Linnusemuuseum Piiri kõrtsi hoones (aastaringselt avatud interaktiivne, elamuslik 

ekspositsioon ) 

o Ajastukohaselt kostümeeritud giidi vahendusel ekspositsiooni ja varemete pargi 

tutvustus 

o Varemetepark koos jalutusradade, infotahvlite, helisüsteemi ja valgustusega 
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Lisateenused 

o Aastaringne keskaja stiilis toitlustamine ajastutruult sisustatud ja teenindusega 

Piiri kõrtsis, hooajal ka väliterrassil 

o Seminariruumide rent 

o Haridusprogrammid 

o Temaatilised programmid28 koos toitlustamisega ja ilma (ettetellimisel)   

o Temaatilised üritused, sh ajutised näitused 

o Käsitöö ja kunstikaupade pood sepikojas  

o Linnuse mündi vermimine sepikojas (võimalik pakkuda ka kaelaehtena 

kasutatavat auguga varianti) 

o Binokli laenutus külastuskeskuses  

o Rüütlirõivastuses hobuse selga ronimine, väike ringsõit (nt pargis) 

o Pildistamine rüütlivarustuses   

o Hobuvankri sõidud 

o Vibu/ammu laskmine 

o Käsitöömeistrite ajutised töökojad kõrtsi ja linnuse vahelisel alal   

o Temaatilised sünnipäevapeod lastele 

o Telkimise ja autokaravanidega ööbimise võimalus linnuse pargialal 

o Temaatiline laste mänguala linnuse ja kõrtsi vahelisel alal, lastenurk 

linnusemuuseumis 

o Kontserdid, etendused linnuse ja kõrtsihoone vahelisel alal ja pargis 

 

                                                 
28 Temaatilised programmid töötatakse välja arvestades sihtgruppide vajadusi (nt keel, kestvus, 
toitlustamine) ning neid müüakse ettetellimise alusel peamiselt reisifirmade kaudu, samuti 
korporatiivklientidele. Programmidesse kaasatakse näitlejaid, muusikuid jt toote elamuslilikustamisele 
kaasa aitavaid osapooli.  
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6.3. Turundusstrateegia 
 

Vastseliina piiskopilinnuse kui turismiatraktsiooni turosa suurendamise barjäärid 

tulenevad suurel määral objektist enesest: 

�  hoonete ja rajatiste halb seisukord, mis vähendab atraktiivsust ja seab 

piirangud teenuste pakkumisele, 

� kompleksi  vähene tuntus turul, 

� pakutavate teenuste piiratus, toote ebapiisav väljaarendatus 

� organisatsiooniline ebaselgus (arendustegevust koordineerib vald, kuid 

atraktsiooni haldamiseks on vajalik luua eraldi organisatsioon)   

 

Eeltoodust lähtuvalt tuleb edasises arendustegevuses keskenduda esiletoodud nõrkuste 

vähendamisele, st: 

� linnusekompleksi kindlustamisele- konserveerimisele ja arendamisele  ning 

toetava infrastruktuuri arendamisele  

� aktiivsele tootearendusele kooskõlas pargi ja hoonestuse arendustegevustest 

lähtuvate uute võimalustega; 

� kompleksi arendamisega tegeleva organisatsiooni tugevdamisele ja 

partnerluse arendamisele toetajatega, 

� atraktsiooni tuntuse ja külastatavuse suurendamisele läbi sihtgruppidele 

suunatud süsteemselt kavandatud turundusmeetmestiku. 

 

Samal aja on turuosa suurendamise takistuseks kindlasti ka suhteliselt perifeerne asukoht 

(pealinna  kui välisturistide poolt enim külastatava sihtkoha) suhtes. Siinkohal on oluline 

igati kaasa aidata atraktsiooni ajalise kauguse vähendamisele, toetades oma võimaluste 

piires Tallinn- Tartu-Luhamaa maantee rekonstrueerimist, Tartu lennujaama arendamist 

ja rahvusvahelisteks lendudeks avamist ning Pihkva – Riia maantee rekonstrueerimist.  
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6.3.1. Turundustegevuse üldised põhimõtted 
 

Vastseliina piiskopilinnuse põhise turismiatraktsiooni turundusstrateegia ehitatakse üles nn. 

eristumispõhimõttele, mis saavutatakse läbi objekti unikaalsuse rõhutamise ja ühtsel 

kontseptsioonil põhineva tervikliku külastuselamuse pakkumise. 

 

Atraktsiooni märksõnad turunduskommunikatsioonis on: 

� unikaalne ja autentne keskkond 

� ühtne ja terviklik kontseptsioon – keskaja linnuse lugu  ”Novum castrum  per saecula” 

� hariv ja meelelahutuslik elamus   

� külastajate vajadustele ja ootustele vastavad tooted ja tenindus 

� kaassaegne interaktiivne ekspositsioon   

� külastajale ostumugavust loovad valmistooted (programmid ja paketid)    

� lisavõimalused ja nn rätsepatööna valmivad programmid eritellimusel 

 

Turundustegevuse planeerimisel ja elluviimisel arvestatakse atraktsiooni arendamise 

erinevate etappidega. Senist ja Piiri kõrtsi kompleksi avamise eelset turundust võib 

tinglikult nimetada eelturunduse faasiks, mil toimuvad suuremahulised investeeeringud 

atraktsiooni väljaarendamiseks ning tootearendusprotsess. Selles faasis on oluline 

suurendada Vastseliina piiskopilinnuse tuntust ning anda turule eelinformatsioon 

väljaarendatavatest võimalustest. Samuti pakutakse külastajatele sel perioodil 

olemasolevaid võimalusi. 

Turule sisenemise faas käivitub atraktsiooni avamisega külastajatele 2012. aastal. 

Avahooaeg on olulise tähtsusega, sest uudsuse momendile apelleerides on võimalik ära 

kasutada meedia võõimalusi atraktsiooni tuntuse suurendamiseks ja pakutavate toosete 

tutvustamiseks. Paljudel juhtudel on sel perioodil võimalik saada tasuta pinda 

trükiväljaannetes ninf eetriaega raadio- ja telekanalites.  

Kasvufaasis on tähelepanu suunatud külastajate arvu tõstmisele planeeritud mahus. 

Selles faasis analüüsitakse sihtgruppide rahulolu ning tulusust ning tehakse vajadusel 

vastavad korrektuurid tootearenduses ning turundusmeetmestikus.  
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Küpsusfaasis  toimub toote nõudluse stabiliseerumine ning selleks perioodiks tuleb 

kavandada meetmed langusfaasi ärahoidmiseks turunõudlust  ja trende arvestava 

tootearendustegevuse kaudu. 

 

Atraktsiooni turundustegevuste kavandamisel ja elluviimisel on oluline tähtsus 

partnerlusel. Seda nii maakondlikus mainekujunduses ja ühisturunduses, koostöös EAS  

turundusüksusega ning ka Lõuna- Eesti kui reisisihi turundustegevuste raames. Samuti on 

tähtis koostöö piirkonna turismiettevõtjatega, eriti majtusteenuse pakkujatega, kes on 

huvitatud külastajate viivimise pikendamiseks neile tegevusvõimaluste pakkumisest.  

Vastseliina piiskopilinnuse puhul on oluline ka piiriülene koostöö Irboska linnusega 

Venemaal ja Aluksne linnuse arendajatega Lätis, milleks on olemas juba ka 

aastatepikkunekogemus ning kontaktvõrgustik.  

 

Turundustegevuses on tähtis koht atraktsiooni ja selle baasil pakutava toote 

paketeerimisel, samuti programmimisel mis laiendab oluliselt toote võimalusi ja loob 

parema sobivuse spetsiifiliste sihtgruppide vajadustele, lihtsustades ühtlasi nende valikuid 

ja nö ostuotsuse tegemist. Paketeerimisel tuleb kasutada nii atraktsioonisiseseid võimalusi 

kui koostöövõimalusi atraktsiooni tagamaal tegutsevate turimiettevõtjate ja 

organisatsioonidega.  

Turunduskommunikatsioonis on oluline panustada külastajatele informeerituse ja 

teadlikkuse tõstmisele atraktsiooni miljöö- ning ajaloolis-kultuurilistest väärtustest, 

teenuste paketist ning seeläbi saadavatest kliendihüvedest. 

 

6.3.2. Turunduseesmärgid 
 
Vastseliina Piiskopilinnusel põhinevaturismiatraktsiooni üldine turunduseesmärk on: 
 

� Vastseliina piiskopilinnuse ja selle unikaalselt miljööl  ning ajaloolis-kultuurilisel 

väärtusel põhineva elamusliku turismiatraktsiooni „Novum castrum per saecula”  

tuntuse ja külastatavuse suurenemine,  külastusaja pikenemine ning 

külastuse kestel tehtavate kulutuste suurenemine.  
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Turundustegevuse tulemuslikkuse mõõdikud aastal 2015: 
 

 
 

6.3.3. Turundusmeetmestik ja turundusprogramm  aren dustegevuse  
I ja II etapi elluviimisel 
 

Turundusmeetmestik on kavandatud atraktsiooni arendamise I ja II etapiks, kuna 

eeldatavalt on III etapi realiseerimise hetkeks turusituatsioon ning välis.- ja 

sisekeskkonna tingimused oluliselt muutunud. Samuti vajab täpsustamist III etapi 

tootekontseptsioon ja sellest tulenev.  

Vastseliina piiskopilinnuse põhise turismiatraktsiooni turundusmeetmestik baseerub 

klassikalisel  4P mudelil, mida on turismivaldkonnale omaselt laiendatud.  

 

Atraktsiooni „Novum castrum per saecula” peamised turundusmeetmed on 

järgnevad: 

 

• Külastajate ootustest ja vajadustest lähtuv  ning atraktsiooni tuumkontseptsioonile 

baseeruv tootearendus; 

• Turundustegevuse orienteeritus valitud sihtturgudele ja sihtgruppidele 

(segmentidele); 

• Sihtrühmade vajaduste ja võimalustega arvestav hinnakujundus; 

• Sihtrühmadele vastavate turustus- ja müügikanalite valik; 

• Turundussuhtluse (toetuse) mitmekesiste võimaluste efektiivne rakendamine (sh 

reklaam, isiklik müük/otseturundus, müügitoetus, suhtekorraldus jt) 

• Pakettimine ja programmimine vastavalt sihtrühmade vajadustele ning 

lisamüügivõimaluste loomiseks. 

• Piletiga tavakülastajate arv 21 200  
• Külastajate atraktsioonil viibimise keskmine aeg  2,5- 3 tundi 
• Keskmine kulutus külastaja kohta atraktsioonil 125 krooni 
• Müüdud haridusprogrammide arv aastas 30 
• Müüdud giidiprogrammide arv aastas 90 
• Eriprogrammide külastajate arv aastas 720 inimest 
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• Inimeste käsitlemine määrava turundusvahendina (sh atraktsiooni töötajad, 

piirkonna elanikud, turismiettevõtete töötajad jne) 

• Partnerlus kohalikul ja regiooni tasandil ning riiklikul tasan dil 

• Turundamine klienditeekonna erinevatel etappidel (sh esmane kokkupuude 

atraktsiooni infoga, otsustusprotsess, ostumoment, külastus, väljumine ettevõtte 

vaateväljast) 

Turundustegevuse realiseerimine toimub turundusstrateegia ja iga-aastaselt 

täiendatava turunduskava alusel, mis koostatakse ja viiakse ellu  atraktsiooni 

haldava organisatsiooni poolt koostöös Vastseliina valla jt partneritega.  

Peamisteks partneriteks  turundustegevuses on lisaks Vastseliina vallale MTÜ Võrumaa 

Turismiliit, SA Võrumaa Arenguagentuur, Võrumaa Omavalitsuste Liit,  SA Lõuna- 

Eesti Turism, Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-valga-Võru regioon, MTÜ Setomaa 

Turism, turismreisiettevõtjad (reisikorraldajad ja reisibürood), ürituste korraldajad,  

piirkonna majutus- ja toitlustusettevõtted ning atraktsioonid, MTÜ Eesti Maaturism, 

EAS Turismiarenduskeskus, Irboska ja Aluksne muuseumide arendusorganisatsioonid. 

Turundusprogramm koosneb horisontaalsetest tegevustest  ja sihtgrupipõhisest 

meetmestikust.  

Horisontaalsete tegevustena teostatakse: 

• Atraktsiooni kaubamärgi väljatöötamine 

• Suunaviitade ja infotahvlite paigaldamine 

• Internetiturundus 29, sh Vastseliina piiskopilinnuse põhise turismiatraktisooni 

interaktiivse veebilehe loomine, arendamine ja sidumine  infoportaalidega 

• Infokandjate ja jaotusmaterjalide koostamine ja levitamine  

• Suhtekorralduslikud turundustegevused   

• Külastusstatistika analüüs ja külastaja rahulolu-uuringute läbiviimine  

• Kliendiandmebaasi loomine ja arendamine 

Järgnevalt esitatud turundusprogramm on koostatud  sihtgruppide põhiselt, detailsemalt on 

välja toodud esmase tähtsusega segmendid.. 

                                                 
29 Internet on nii Eestis kui Euroopas eelistatuim infoallikas, mistõttu kodulehe loomise ja promotsiooni 
näol on tegu on ühe olulisema turundusülesandega 
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Sihtgrupp  Sihtgrupile  

pakutav 

toode, teenus 

Hinnakujundus Turustamine Müügitoetus 

Eestlastest 

siseturistid 

(üksikult,  

perede ja  

sõpruskonnaga 

 reisijad) 

Kompleksi  

külastus 

(sh linnusemuuuseum) 

giidiprogrammid,  

piknikukorv + -ala,  

matkarajad, 

 toilustamine,  

muuseumipood,  

kunsti- ja käsitööpood 

teemapäevad, 

kultuuriüritused.,  

workshopid 

Toodete ja teenuste  

hinnatase hoitakse  samal 

 tasemel  

analoogse teenuse  

pakkujate tasemega,  

orienteerutakse keskmise 

sissetulekuga külastajatele, 

rakendataksesooduspiletit

Hinnakirju uuendatakse  

lähtuvalt nõudlusest ja  

turusituatsioonist 

iga-aastaselt. 

koduleht (valikmenüü   

teenustest ja pakettidest,  

hinnakiri,  

broneerimisvõimalus) 

kohapealne müük, 

ristturundus piirkonnas, 

infoviidad,  

turismiinfokeskused ja 

I-punktid;  

messid TOUREST, SUVI 

 

Reklaam internetis: 

Luuakse atraktsiooni  

interaktiivne mitmekeelne 

koduleht, nt  www.castrumnovum.ee30 ,  

kodulehe aadressiga kleepsud paigaldatakse 

asutuse ja toetajate autodele 

infoedastus tasuta internetikanalites31: 

www.visitvoru.ee, www.vastseliina.ee 

www.puhkaeestis.ee,  

www.kuhuminna.delfi.ee 

 (info saata kava@delfi.ee), 

infoedastus tasulistes internetikanalites: 

www.turismiweb.ee, www.ozoon.ee 

artiklite avaldamine ajakirjanduses (PR) 

 (Postimees ja Arter, ”Pere ja Kodu”,  

”Meie Pere”, ÄP Puhkepäev,  

perdele ja naistele suunatud ajakirjades:   

 sümboolikaga suveniirid (müük) 

                                                 
30 Kodulehe aadress lepitakse kokku kaubamärgiväljatöötamise käigus, antud aadress on näitlik 
31 Kasutatavate tasuta ja tasuliste internetikanalite valik aktualiseeritakse iga-aastaselt arvestades turusituatsiooni ja uuringute andmeid, nt Saar Poll siseturismi 
uuringud 
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Võrumaa külastusmäng 

Suuremate ürituste, kampaaniate 

(maakondlikud ja atraktsiooni põhied)  korral  

banner ja eripakkumiste rubriik  

turismiveebil www. www.visitvoru.ee 

messid TOUREST, SUVI, MAAMESS 

blogide ja communiy-te loomine internetikeskkonnas 

Mitte-eestlastest 

siseturistid 

(üksikult,  

perede ja  

sõpruskonnaga 

 reisijad) 

Kompleksi  

külastus 

(sh linnusemuuuseum) 

venekeelne  

giidiprogrammid,  

piknikukorv + -ala,  

matkarajad, 

toilustamine,  

muuseumipood,  

kunsti- ja käsitööpood 

teemapäevad, 

kultuuriüritused 

Toodete ja teenuste  

hinnatase hoitakse  samal 

 tasemel  

analoogse teenuse  

pakkujate tasemega,  

orienteerutakse keskmise 

sissetulekuga külastajatele, 

rakendataksesooduspiletit

Hinnakirju uuendatakse  

lähtuvalt nõudlusest ja  

turusituatsioonist 

iga-aastaselt. 

Venekeelne 

koduleht (valikmenüü   

teenustest ja pakettidest,  

hinnakiri,  

broneerimisvõimalus) 

kohapealne müük, 

ristturundus piirkonnas, 

infoviidad,  

turismiinfokeskused ja  

i-punktid;  

messid TOUREST, SUVI 

 

Reklaam internetis: 

venekeelne koduleht,  

nt  www.castrumnovum.ee ,  

venekeelsed trükised 

infoedastus tasuta internetikanalites32: 

www.visitvoru.ee, www.vastseliina.ee 

www.puhkaeestis.ee,  

www.kuhuminna.delfi.ee 

 (info saata kava@delfi.ee), 

artiklite avaldamine ajakirjanduses: 

Den za Dnjom    
Molodezh Estonii   
Delovõje Vedomosti 

Saatelõigud ETV venekeelstes saadetes 

infoedastus tasulistes internetikanalites: 

                                                 
32 Kasutatavate tasuta ja tasuliste internetikanalite valik aktualiseeritakse iga-aastaselt arvestades turusituatsiooni ja uuringute andmeid, nt Saar Poll siseturismi 
uuringud 
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www.turismiweb.ee, www.ozoon.ee 

Võrumaa külastusmäng 

Suuremate ürituste, kampaaniate  korral  

banner ja eripakkumiste rubriik  

turismiveebil www. www.visitvoru.ee 

messid TOUREST, SUVI, MAAMESS 

Lätist pärit 

turistid  

(individuaalturistid 

ja grupireisijad) 

Atraktsiooni 

komplekskülastus 

(sh linnusemuuuseum) 

vene- või inglisekeelne 

giidiprogramm,  

piknikukorv + -ala,  

matkarajad, 

toilustamine,  

muuseumipood,  

kunsti- ja käsitööpood 

teemapäevad, 

kultuuriüritused 

Toodete ja teenuste  

hinnatase hoitakse  samal 

 tasemel  

analoogse teenuse  

pakkujate tasemega,  

orienteerutakse keskmise 

sissetulekuga külastajatele, 

rakendataksesooduspiletit

Hinnakirju uuendatakse  

lähtuvalt nõudlusest ja  

turusituatsioonist 

iga-aastaselt. 

Vene- ja inglisekeelne 

koduleht (valikmenüü   

teenustest ja pakettidest,  

hinnakiri, broneerimisvõimalus)

kohapealne müük, 

ristturundus piirkonnas, 

infoviidad,  

turismiinfokeskused ja i-punktid; 

messi  BALTTOUR,  

Läti reisifirmad 

 

Reklaam internetis: 

lätikeelne koduleht,  

nt  www.castrumnovum.ee ,  

lätikeelsed trükised,  

osalus riiklikel ja regionaalsetel Läti turule suunatud 

turundusüritustel (tootetutvustusresid, esitlused saatkonnas, 

pressireisid jms) 

mess  BALTTOUR,  

infomaterjalide levitamine partnerregioonides,  

nt Aluksnes 

 

 

Kooliõpilaste 

grupid 

giidiprogramm, 

haridusprogrammid 

interaktiivne  

ekspositsioon,  

piknikukorv + -ala 

grupimenüü 

Õpilastele soodsate  

paketihindade 

rakendamine  

Internetiturundus,  

otseturundus (e-post,   

telefonimüük koolidele, 

lasteaedadele ja   

haridusosakondadele 

Õpetajatele koos õpilasgrupiga tasuta giidiprogramm,  

telesaate „Õpiõu” või sellele sarnase  

profiiliga saate lindistuse läbiviimine atraktsioonil,  

auhinnad haridusprogrammide raames,  

Võrumaa noortemess 

www.delfi.noortekas.ee, blogid, community-d 
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Siseturismi ja  

incominguga  

tegelevad  

reisiettevõtted 

(edasimüüjad) 

 

Atraktsiooni  

külastust ja  

toitlustust sisaldavad paketid, 

grupimenüü,  

mitmekeelsed 

 giidiprogrammid, ürituste 

paketid 

Komisjonitasude  

rakendamine  

vastavalt lepingutele 

Otseturundus:  

pakkumiste  

postitused,  

tutvustusreisid 

internetiturundus (koduleht),

telefonimüük,  

 

Müügiedustus, nt reisijuhi tasuta  

toitlustamine vms,  

sümboolikaga suveniirid (kingitused) 

messid TOUREST   

osalus maakondlikel ja regionaalstel  

turundusüritustel, nt ttutvustusreisid,  

road show-d reisifirmades 

Muudest  

välisriikidest 

Eestit külastavad  

individuaalturistid  

Atraktsiooni 

 tervikkülastus,  

giidiprogramm vene 

ja inglise keeles,   

vene-, inglise-,  

soome- ja saksakeelne  

audiogiid,  

toitlustamine 

muuseumipood 

käsitöö- ja kunstipood 

Hinnakujunduses  

välisturiste siseturistidest 

ei eristata,  

rakendatakse  

sooduspileteid l 

lastele ja pensionäridele 

Internetiturundus  

(inglise, soome, saksa-, läti-

ja venekeelne info  

kodulehel),  

 müük reisifirmade kaudu,  

viidad, võõrkeelne info  

kataloogides, reisijuhtides,  

võõrkeelne info i-punktides 

Võõrkeelne teenindus,  

võõrkeeli valdavad giidid olemas 

eelregistreerimise alusel  

Sihtturgude messidel (nt MATKA; INVETEX jne ) 

osalemine Võrumaa, Lõuna- Eesti või Eesti boksis,  

artiklid sihtturgude ajakirjanduses pressireiside  

kaudu või otsekontaktide tulemusel. 

 

Ettevõtted ja  

organisatsioonid   

seminariruumi rent,  

incentive toode  

sh giidiprogrammid jt 

elamuslikud  

programmid,toitlustus  

 

võimalikud allahindlused  

madalhooajal ja 

suurtellimuste korral 

 

internetiturundus  

(koduleht, turismiportaalid) ,

otseturundus  

(e-posti põhine pakkumne  

seminariteenuse  

kõrghooaegadel  

kliendibaasi põhiselt) 

Hooajaline reklaam ja artiklid  sihtgrupi poolt  

enimloetavas trükiajakirjanduses 

(„Äripäev”, Postimees),  

bannerreklaam portaalis www.sekretar.ee,  

www.ozoon.ee, info portaalis  www.visitvoru.ee 
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7.2. Piiri kõrtsi hoone remonditööde mahud ja kalku latsioon 
 
Töömahtude loetelu      
EVS 885:2005 järgi       
Objekt:    Piiri kõrtsihoone      
 Vana-Vastseliina, Vastseliina Vald, Võru Maakond      
Kood Nimetus S

e
l
g
i
t
u
s

M-ü Kogus  Ühiku hind Summa 

1 VÄLISRAJATISED     663765 
11 Ettevalmistus ja lammutus     357425 
117 Hoonete ja rajatiste lammutamine Tarindite lammutamine ja 

ümberpaigutamine,vaheladusta
mine, lammutusjäätmete 
kogumine ja laadimine. 

357425 

117-1 Lagunenud osade likvideerimine ,koristamine prahi väljaveoga 
ehitusprahi kogumiskonteineritesse 

obj 1 357425 357425 

12 Hoonealune süvend     24820 
122 Kaeved Pinnase kaevamine hoone 

tarindite rajamiseks. 
24820 

122-1 Vundamendisüvendite kaevamine   m3 68 365 24820 

14 Hoonevälised ehitised Ehitisest väljapoole maa-alale 
eraldi rajatavad ehitised 

281519,52 

143 Välistrepid      264533 
143-1 Monoliitne betoonist välistrepp-platvorm 10 ja 3 astmega Loodeotsas m3 19,34 13678 264533 

144 Varikatused      16987 
144-1 Tagumise ukseava kohale uue varikatuse paigaldamine  kmpl 1 16987 16987 

2 ALUSED JA VUNDAMENDID     869387 
22 Vundamendid Keldripõrandast allpool asuvad 

aluspostid ja -müürid koos 
isolatsiooniga; kui alusmüürid ja 
talad moodustavad terviku, võib 
tarind jätkuda aluspõrandast 
kõrgemal. 

256960 

221 Vundamentide liiv- ja killustikalused      43467 
221-1 Tihendatud liiv ja killustikalused vundament d=750mm tellispostide alla  

5 postile 
m3 2,4 857 2057 

221-2 Tihendatud liiv ja killustikalus keldrivaheseina vundamendi alla 500mm 
paksusele vundamendile 

m3 1,92 857 1645 

221-3 Tihendatud liiv ja killustikalus  tagumiste treppide 500mm laiuse 
vundamendi alla 

m3 6,1 857 5228 

221-4 Tihendatud liiv ja killustikalus kõrtsisaali kõrgema põrandaosa 300mm 
paksusele vundamendile ja põranda alla 

m3 40,3 857 34537 

222 Monoliitne vundament     191545 
222-1 Monoliitne keldrivaheseina vundament  500mm  m3 2,4 10365 24876 

222-2 Monoliitne tagumiste treppide vundament 500mm  m3 8,5 10365 88103 
222-3 Monol.kivikbetoonist vundament d=750mm tellispostide alla  m3 2,9 10365 30059 

222-4 Monoliitne tagumiste treppide vundament 300mm  m3 4,68 10365 48508 
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227 Trepivundamendi sooja- ja hüdroisolatsioon     21947 
227-1 Tagumiste treppide vundamendi soojaisolatsioon  m2 34 456 15504 
227-2 Ümarate postide vundamendi soojaisolatsioon   m2 14,13 456 6443,28 

23 Aluspõrandad  Monteeritavatest elementidest 
põrand (aluspõrandad) ja 
plaatvundamendid koos niiskus- 
ja soojaisolatsiooniga. 

612428 

231 Liiv- ja killustikalus     89158 
231-1 Aluspõrandate alune tihendatud kruus või liivalus 200mm m2 530,7 168 89158 

232 Betoonaluspõrand I korrusel     395372 
232-1 Põhikorruse betoonpõrandate soojustuse kattekiht 80mm armobetooni m2 530,7 745 395372 

236 Sooja- ja hüdroisolatsioon     127899 
236-1 Aluspõrandate alune soojustus kergkruusast 200mm  m2 530,7 241 127899 

3 KANDETARINDID     3843006 
32 Kandvad ja välisseinad Kandvad vertikaalsed tarindid 

(välis- ja vaheseinad, postid, 
šahtid, välisseinaga terviku 
moodustavad pinnatarindid). 

373030 

324 Müüritised-välisseinas avade kinniladumine     268598 
324-1 Ol.Oleva väljavajunud seina restaureerimine (vajalik tööprojekti 

staadiumis ehituskonstruktiivne lahendus ) 
koht 1 268598 268598 

328 Seinte fassaadikatted     104432 
328-1 Ol.olev tellissein korrastada ja vuukida (Loodepoolse külghoone ots) m2 75 421 31575 

328-2 Ol.olev tellisnurgad korrastada ja vuukida  m2 11 421 4631 
328-3 Ol.olev r/betoon vöö soojustada min.villaga ,katta tuuletõkkeplaadiga ja 

katta horisontaalse laudisega 
m2 16,2 769 12458 

328-4 Kirde otsas ol.olev tellissein katta min.vill 100mm, tuuletõke 13mm ja 
horisontaalne laudvooder 

m2 29 867 25143 

328-5 Ventkorstna katmine laudadega  3 korstent  m2 49 625 30625 

33 Vahe- ja katuslaed Kandvad horisontaaltarindid: 
plaadid,talad ja katuslae 
elemendid 

3016998 

332 Betoontarindid     22949,4 
332-1 Monol.r/betoonvahelagi ol .oleva põhikorruse ja keldriaugu osas m3 2,3 9978 22949,4 

336 Puittarindid     2994049 
336-1 Täiendavad laetalad ol.olevate sarnased   m 260 268 69680 
336-2 Muuseumiruumi osas (nr.30) laetalade tugevdamine ol.olevate taladega 

ristiasuvate taladega L=ca 6,4m  4tk 
m 25,6 268 6861 

336-3 Toetalade palkidest postid  8tk  L=ca 3m  m 24 247 5928 

336-4 Põhikorruse vahelagi  (laudpõrand 37mm;laagid,soojustus, 
ehituspaber,puidust must lagi, lae voodrilauad 

m2 490 2235 1095150 

336-5 Täiendavad toolvärgi postid  ca 28 tk L= ca 3m  m 84 248 20832 
336-6 Täiendavad toolvärgi talad ja sidemed   m 168 248 41664 

336-7 Pööningu vahelagi  (peen liiv 2...3mm;tuuletõkkepaber,soojustus, 
ehituspaber,puidust must lagi, lae voodrilauad 

m2 264 1958 516912 

336-8 Katuslaed  (tuuletõkkepaber,soojustus, ehituspaber, must lagi, lae 
laudvooder) 

m2 652 1895 1235540 

336-9 Kõrtsisaali tellispostide asemele puitpostid d=220 L=ca 3m 2 tk  m 6 247 1482 

34 Trepielemendid Trepielemendid,trepimarsid, 
korruse- ja vahemademed (sh 
hoone külge paigaldatavad 
evakuatsioonitrepid). 

452978 

343 Metalltarindid     58675 
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343-1 Terasest keldri keerdtrepi valmistamine ja paigaldamine  kmpl 1 58675 58675 

346 Puittarindid     394303 
346-1 Puittrepp min 20 astmega 200x200mm koos piirdega  kmpl 1 88625 88625 

346-2 Puittrepp 22 astmega  250x181,8 koos piirdega  kmpl 1 96924 96924 
346-3 Puittrepp 18 astet 270x181,8 koos piirdega  kmpl 1 81245 81245 
346-4 Puittrepp 16 astet 270x181,8 koos piirdega  kmpl 1 73367 73367 

346-5 Trepiavade piirded  m 23 2354 54142 

4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED     2376235 
41 Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad Välisseinas ja katuses paiknevad 

eriaknad, klaasfassaadid ja 
vitriinid koos kandva raamtarindi, 
klaaside ja sulustega. 

72382 

415 Suitsuluugid, katuseaknad     72382 
415-1 Keerdtrepi tulekindel luuk EI60   kmpl 1 6238 6238 

415-2 Valgustorud katuses (päikesetunnel)  kmpl 8 8268 66144 

42 Aknad Välisseinas paiknevad aknad 
koos piitade, raamide, klaaside 
ja sulustega 

313141 

423 Terasosad     425 
423-1 A-5  akna sepistrellid remontida  tk 1 425 425 

426 Puit- ja puitalumiiniumaknad     312716 
426-1 A-2  A-2 2200x1520 Ol.olev piit restaureerida,valmistada uued raamid 

vanade raamide eeskujul 
tk 1 10868 10868 

426-2 A-2  A-2 2x1110x1520 akendele puitluugid vanade ajalooliste eeskujul tk 2 7185 14370 

426-3 A-1  V-1 3040x2354  valmistada uued vanade eeskujul, sepistatud 
metallmanustega 2-poolne uks  

tk 1 39875 39875 

426-4 A-1  UA-1* 3040x2354 valmistada uus klaasopaketiga 2-poolne uks 
vanade eeskujul 

tk 1 42362 42362 

426-5 A-3  A-3 1790x1210 Ol.olev piit restaureerida,valmistada uued raamid 
vanade raamide eeskujul 

tk 1 7123 7123 

426-6 A-3  A-3 2x900x1210 akendele puitluugid vanade ajalooliste eeskujul tk 2 4640 9280 

426-7 A-1  V-1 2700x2300  valmistada uued vanade eeskujul, sepistatud 
metallmanustega 2-poolne uks  

tk 1 33385 33385 

426-8 A-1  UA-4* 2700x2300 valmistada uus klaaspaketiga 2-poolne uks 
vanade eeskujul 

tk 1 37236 37236 

426-9 A-5  A-5 1990 nd a alguses paigaldatud aknad remontida-väike  tk 1 865 865 

426-10 A-6  A-6 1990 nd a alguses paigaldatud aknad remontida-väike  tk 1 865 865 
426-11 A-7  A-7  2005x852  1990 nd a alguses paigaldatud aknad eemaldada 

ja valmistada uued aknad ajalooliste akende eeskujul 
tk 1 6287 6287 

426-12 A-8  A-8  1190x1160  valmistada uued aknad ajalooliste akende 
eeskujul 

tk 1 4498 4498 

426-13 A-9  A-9  1275x1230  aken ja aknaava remontida ja restaureerida  tk 1 3625 3625 

426-14 A-10  A-10  1250x1230  ol.olev vana piit restaureerida,valmistada uued 
raamid ajalooliste eeskujul 

tk 1 5147 5147 

426-15 A-11  VU-1  1520x2310  ol.olevast aknaavast teha ukseava,paigaldada 
uus välisuks,ukse kohale metallsepisega konsoolne varikatus 

tk 1 28976 28976 

426-16 A-12  A-12  1220x1370  ol.olev vana piit restaureerida,valmistada uued 
raamid ajalooliste eeskujul 

tk 1 4325 4325 

426-17 A-13  A-13  1220x1370  ol.olev vana piit restaureerida,valmistada uued 
raamid ajalooliste eeskujul 

tk 1 4325 4325 
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426-18 A-15  A-15  1220x1370  ol.olevad avatäited restaureerida,vana 
sissemüüritud piit restaureerida, paigaldada tule ja suitsuleviku 
tõkestamiseks tihendid EI-30,kaks ülestõstetavat laiadest laudadest 
luuki põõnadel 

tk 2 14378 28756 

426-19 A-16  A-16  1220x1370  ol.olevad avatäited restaureerida,vana 
sissemüüritud piit restaureerida, paigaldada tule ja suitsuleviku 
tõkestamiseks tihendid EI-30,kaks ülestõstetavat laiadest laudadest 
luuki põõnadel 

tk 1 14378 14378 

426-20 A-4  A-14  1010x480  valmistada uued aknad ajalooliste akende 
eeskujul,mitteavatav 

tk 1 1687 1687 

426-21 A-15   1190x1370  uus aken  tk 2 5752 11504 
426-22 A-16   1524x600  uus aken  tk 1 2979 2979 

43 Välisuksed ja väravad Välis- ja siseuksed koos piitade, 
lengide, suluste, erivarustuse ja 
klaasidega. 

183902 

436 Puituksed ja -väravad     183902 
436-1 U-1 V-2  2400x2370 värav vajadusel remontida (paigaldatud 2005a.) tk 1 1865 1865 

436-2 U-1 UA-2*  2400x2370 U-1 siseküljele valmistada uus värav-uks-aken tk 1 29851 29851 

436-3 U-2 VU-3  1034x1900 uks remontida restaureerida  tk 1 3274 3274 
436-4 U-4 VU-4  1034x1900 kinnilaotud ava avada ,valmistada uus uks VU-3 

eeskujul 
tk 1 13934 13934 

436-5 U-4 UA-4* 1034x1900 sisepoolele soojapidav uks-aken valmistada  tk 1 10310 10310 

436-6 U-3 UA-3* 2700x2300 kinnilaotud ava avada ,valmistada uks-aken   tk 1 32591 32591 

436-7 U-5 U-5  1230x2180 värav remontida restaureerida  tk 1 4126 4126 
436-8 U-6 U-6  2670x2250 1990 a algul valmistatud uus uks  remontida   tk 1 1232 1232 

436-9 U-6 UA-6*  2670x2250 1990 a siseküljele vajadusel soojapidav uks-
aken  

tk 1 31528 31528 

436-10 U-7 U-7  (2670)  2405x2250 1990 a algul valmistatud uus uks  
remontida  

tk 1 4325 4325 

436-11 U-7 UA-7*  (2670)   2405x2250 1990 a siseküljele vajadusel soojapidav 
uks-aken  

tk 1 31528 31528 

436-12 U-8 U-8  1050x2136 ava uues tellisseinas ,paigaldada uus uks  tk 1 9363 9363 

436-13 U-9 U-9  1150x2136 ava uues tellisseinas ,paigaldada uus uks  tk 1 9975 9975 

46 Rõdud ja terrassid Välisterrassi-,terrassi ja rõdu 
tarindid. 

47083 

466 Puittarindid     47083 
466-1 Ajutine laudpõrand välisterrassile  m2 47,8 985 47083 

47 Piirded ja käiguteed Sisemised ja välised 
piirded,redelid, 
hooldusplatvormid, 
teenindussillad, pollarid, 
lumetõkked koos kinnitusega. 

69720 

471 Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed     69720 
471-1 Pööningul tehnosüsteemide hooldamiseks käiguteede ehitamine m2 140 498 69720 

48 Katusetarindid     1690007 
483 Metalltarindid Räästatarindid,parapetiplekid 33704 

483-1 Korstna otsa sädemepüüdjad  tk 2 16852 33704 

485 Elemendid Sandwich elementidest 
katusetarindid. 

123174 

485-1 Katuseredel  puidust  tk 2 8965 17930 

485-2 Pööninguluuk EI-30 600x800  tk 2 4132 8264 
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485-3 Katuse tsinkplekist vihmaveerennide ja torude paigaldamine   jm 216 217 46872 
485-4 Nurga all laudadest kokkulöödud puitkate sepistatud 

kinnituskonksudega rennidele ja torudele, juhul kui tellija soovib varjata 
plekist vihmaveerenne ja torusid. 

jm 216 204 44064 

485-5 Käiguteed katusele  tk 4 875 3500 
485-6 Lumetõkete paigaldamine katusele  tk 8 318 2544 

486 Puittarindid Puidust katuse kandetarindid 1533129 
486-1 Katusekonstruktsiooni parandamine ja täiendamine 15% katuse pinnast 

(katuse pind ca 988m2) 
m2 148,2 765 113373 

486-2 Vana katusekatte eemaldamine ja utiliseerimine  m2 988 125 123500 
486-3 Katuse puitsindel (või 3x laastukatus) koos (immutatud materjalist)  m2 988 1312 1296256 

5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED     2388035 
51 Vaheseinad  Kohapeal ehitatavad ja 

elementidest paigaldatavad 
mittekandvad vaheseinad, 
sisemised voodermüüritised; 
karkassitarindid, plaadistus, 
pinnad ja heliisolatsioon. 

711502 

511 Värvkatted     177876 
511-1 Kipsplaatseinte pahteldamine ja värvimine  m2 732 243 177876 

512 Klaasvaheseinad     175789 
512-1 II korrusel klaasvitraaž või värviline klaas  m2 10,5 10520 110460 
512-2 Avasse UA-3a puitraamistuses temaatiline vitraaž   m2 6,21 10520 65329 

514 Laotud vaheseinad      137832 
514-1 Tellistega kinnimüüritud V-1 ja V-4 avad avada  m3 12 1325 15900 
514-2 Sissevõetavad aknaavad  A-15 jaoks  2 tk  m3 1,61 1325 2133 
514-3 Ol.olevate tellispostide lammutamine 2 tk  m3 0,7 978 685 

514-4 Ennistatavad tellispostid d=510...550mm  5 tk  m3 13 2986 38818 
514-5 Ol.olev silikaattellis U-6 ümber asendada punase tellisega  m3 2,6 2035 5291 

514-6 Ol.olev tellistega kinnilaotud avatäide avada A-7 akna jaoks  m3 1,05 1325 1391 
514-7 Punasest tellisest uus vahesein 250mm  m2 13,5 927 12514,5 

514-8 Avada ukseava U-20   1150x2136 1tk  m3 2,22 1325 2941,5 

514-9 Avada ukseava UA-4a   1034x1900  1tk  m3 1,77 1325 2345,25 
514-10 Avada ukseava UA-6a 2670x2250 1tk  m3 5,4 1325 7155 

514-11 Avada ukseava UA-1a  2840x2300 1tk  m3 5,88 1325 7791 
514-12 Avada ukseava UA-3a  2700x2300 1tk  m3 5,59 1325 7406,75 

514-13 Ol.olev tellistega kinnilaotud avatäide avada U-10 jaoks  1150x2136  
(üle kontrollida) 

m3 1,79 1325 2372 

514-14 Ol.olev tellistega kinnilaotud avatäide avada U-18 jaoks 1150x2136  m3 1,79 1325 2372 

514-15 Ol.olev tellistega kinnilaotud avatäide avada U-19 jaoks 1150x2136  m3 1,79 1325 2372 

514-16 Ol.olev tellistega kinnilaotud avatäide avada U-20 jaoks 1150x2136  m3 1,79 1325 2372 

514-17 Keldrikorruse kaarsein keldri keerdtrepi juures ehitada punasest tellisest 
380 (ei krohvita) 

m3 3,42 3978 13605 

514-18 Võlvkeldri seinad ja lagi  parandada ja korrastada   m2 54 128 6912 
514-19 Keldriruumi seinad parandada ja korrastada (v.a. Uus laotud punasest 

tellisest sein) 
m2 27 128 3456 

515 Elementvaheseinad     5304 
515-1 WC s kabiinidevahelised seinad  tk 2 2652 5304 

516 Puit- ja kipsplaatvaheseinad     214701 
516-1 I korruse Kipsplaatvaheseinad  teraskarkassil ,kahelt poolt kaetud 

kipsplaadiga 15mm ,vahel 70mm mineraalvilla  
m2 96 568 54528 
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516-2 II korruse Kipsplaatvaheseinad  teraskarkassil ,kahelt poolt kaetud 
kipsplaadiga 15mm ,vahel 70mm mineraalvilla  

m2 261 568 148248 

516-3 I korrusel kipsist kaarsein keldrisse mineva keerdtrepi juures  m2 9 1325 11925 

52 Siseuksed  Siseuksed koos piitade, lengide 
ja sulustega. 

443823 

525 Puituksed     443823 
525-1 U-22 U-22  uus ol.olev uks remontida  tk 1 897 897 
525-2 U-23 U-23  uus ol.olev uks remontida  tk 1 897 897 

525-3 U-24 U-24  uus ol.olev uks remontida  tk 1 897 897 
525-4 U-25 U-25  uus ol.olev uks remontida  tk 1 897 897 

525-5 U-26 U-26  uus ol.olev uks remontida  tk 1 897 897 
525-6 U-27 U-27  uus ol.olev uks remontida  tk 1 897 897 
525-7 U-28 U-28  uus ol.olev ava remontida  tk 1 897 897 

525-8 U-29 U-29  uus ol.olev ava remontida  tk 1 897 897 
525-9 U-30 U-30  keldriuksed valmistada ajalooliste eeskujul,piidad 

restaureerida 
tk 1 6854 6854 

525-10 U-30 U-30*  keldriuksed valmistada ajalooliste eeskujul,piidad 
restaureerida 

tk 1 6854 6854 

525-11 U-10 U-10 tellistega kinnimüüritud ava avada ja ol.olev uks 
restaureerida EI-15 tule ja suitsuleviku tõkestamiseks tihendid 
paigaldada 

tk 1 7985 7985 

525-12 U-11 U-11  ol.olev uks restaureerida  tk 1 7258 7258 
525-13 U-13 U-13  ol.olev uks restaureerida  tk 1 7258 7258 

525-14 U-14 U-14  ol.olev uks restaureerida  tk 1 7258 7258 
525-15 U-15 U-15 1150x2136  ol.olev ava restaureerida,paigaldada uus uks tk 1 9932 9932 

525-16 U-16 U-16  ol.olev ava restaureerida  tk 1 4325 4325 
525-17 U-17 U-17 EI-15  paigaldada uus uks EI-30  tk 1 16985 16985 

525-18 U-18 U-18 1150x2136 teha uus ukseava ol.oleva suurema kinnilaotud 
ava sisse, paigaldada uus uks 

tk 1 14216 14216 

525-19 U-19 U-19 1150x2136 teha uus ukseava ol.oleva suurema kinnilaotud 
ava sisse, paigaldada uus uks 

tk 1 14216 14216 

525-20 U-20 U-20 1150x2136 teha uus ukseava ol.oleva suurema kinnilaotud 
ava sisse, paigaldada uus ukseleht ,vana piit restaureerida 

tk 1 16325 16325 

525-21 U-21 U-21      U-21 ja U-21* müüritises vana piit restaureerida  tk 1 7256 7256 

525-22 U-18 U-18*     U-21 ja U-21* müüritises vana piit restaureerida  tk 1 7256 7256 
525-23 U-31p EI-15  1000x1900 paig tihendid EI-15  tk 1 1985 1985 

525-24 U-31v EI-15  1000x1900 paig tihendid EI-15  tk 2 1985 3970 
525-25 U-32p EI-15   900x1900   tk 1 16732 16732 

525-26 U-32v EI-15   900x1900   tk 1 16732 16732 
525-27 U-33v           900x1900   tk 2 4235 8470 
525-28 U-33p           900x1900   tk 2 4235 8470 

525-29 U-33v EI-15   900x1900   tk 1 16732 16732 
525-30 U-33p EI-15  900x1900   tk 1 16732 16732 

525-31 U-33v EI-15   900x1900   tk 1 16732 16732 
525-32 U-33v EI-30   900x1900   tk 1 18678 18678 
525-33 U-34p           800x1900   tk 2 3925 7850 

525-34 U-34v  EI-15  800x1900   tk 1 14325 14325 
525-35 U-34p           800x1900   tk 2 3925 7850 

525-36 U-35p EI-15 1200x1900   tk 1 26125 26125 
525-37 U-35v EI-15 1200x1900   tk 2 26125 52250 
525-38 U-23 ol.olev uks asendada EI-15 uksega  tk 1 17259 17259 

525-39 U-25 ol.olev uks asendada EI-15 uksega  tk 1 17259 17259 
525-40 U-26 ol.olev uks asendada EI-15 uksega  tk 1 17259 17259 
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525-41 U-27 ol.olev uks asendada EI-15 uksega  tk 1 17259 17259 

53 Siseseinte pinnakatted  Seinte sisevoodrid ja pinnakatted 
koos pinnakatete valmivate 
sooja-, heli- ja 
niiskusisolatsioonid. 

553040 

531 Värvkatted     145905 
531-1 Siseseinte värvimine lubivärviga  m2 578 213 123114 
531-2 Ennistatavad tellispostid  värvida  lubivärviga valgeks 5 posti 

d=510..550 
m2 26 213 5538 

531-3 Võlvkeldri seinte ja lagede  värvimine lubivärviga valgeks  m2 54 213 11502 

531-4 Keldriruumi seinad   värvida lubivärviga valgeks(v.a. Uus laotud 
punasest tellisest sein) 

m2 27 213 5751 

534 Krohv- ja tasandus     192459 
534-1 Siseseinte lubikrohv  m2 624 214 133536 
534-2 Ennistatavad tellispostid krohvida lubikrohviga  5 posti d=510..550  m2 26 324 8424 

534-3 Võlvkeldri seinte ja lagede krohvimine lubikrohviga   m2 54 265 14310 

534-4 Keldriruumi seinad  krohvida lubikrohviga (v.a. Uus laotud punasest 
tellisest sein) 

m2 27 224 6048 

534-5 Kõrtsisaali seinad puhastada maakivi tasemeni ja korrastada  m2 153 197 30141 

535 Plaatkatted     214676 
535-1 Sansõlmede ja köögi seinte katmine keraamiliste plaatidega 

põhikorrusel 
m2 332 574 190568 

535-2 Sansõlmede ja köögikappide vaheline vaba seinaosa h=600 katmine 
keraamiliste plaatidega II korrusel 

m2 42 574 24108 

54 Lagede pinnakatted  Lagede vooderdused ja katted 
ning ripplaed ja nendega seotud 
sooja-,heli- ja 
niiskusisolatsioonid. 

41567 

546 Puidust laed, kipsplaatlaed     41567 
546-1 Lae puittalade puhastamine ,korrastamine ja vajadusel plombeerimine 

13m talad 11tk ja 6,25m 2 tk+ saali õhuruumi ol.olevad talad 
m 197 211 41567 

56 Põrandad ja põrandakatted  Põrandad kandetarinditel: 
betoonaluspõrandad; laagid koos 
plaadistuse ja paigaldatavate 
põrandatega; sooja-, heli- ja 
niiskusisolatsioon ja 
põrandakatted 

638103 

565 Plaatpõrandad     638103 
565-1 Põhikorruse tualettruumide ja köögiosa põrandate katmine keraamiliste 

plaatidega  
m2 91,1 786 71605 

565-2 II korruse tualettruunmide põrandate katmine keraamiliste plaatidega  m2 17,1 786 13441 

565-3 Põhikorruse põrandate kiviparkett (kõrtsisaal,esik, muuseumi 
teadurid,infopunkt,muuseum ruum 21,ruum 23,ruumid 
5;6;7;10;32;31;28) 

m2 437,2 1265 553058 

6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED     141410 
68 Lõõrid, korstnad ja küttekolded Ventilatsiooni ja suitsulõõrid, 

suitsukanalid, korstnad, 
ehitatavad kaminad ja ahjud. 

141410 

681-1 Punasest tellisest korsten  maakivist kamina juurde ruumis 30  10,15m m3 5,8 9325 54085 

681-2 Maakivist kamin  kmpl 1 87325 87325 

7 TEHNOSÜSTEEMID Hoonesisesed tehnosüsteemid. 5631439 
71 Veevarustus ja kanalisatsioon Torustikud koos isolatsiooni ja 

seadmetega. 
659859 

711 Veevarustus     54905 
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711-1 külmaveemõõtja Qn=1,5m3/h DN20  tk 1 1132 1132 
711-2 Veevarustuse plasttorud d=16 x2         näit. Unipipe UPONOR  m 112 135 15120 
711-3 Veevarustuse plasttorud d=20 x2,25    näit. Unipipe UPONOR  m 58 168 9744 

711-4 Veevarustuse plasttorud d=25 x2,5      näit. Unipipe UPONOR  m 38 186 7068 
711-5 Veevarustuse PELM torud   d=25x2,3   näit. Upoten  m 32 213 6816 

711-6 Veevarustuse PELM torud   d=32x2,9   näit. Upoten  m 46 252 11592 
711-7 Kuulventiil DN20     tk 2 184 368 

711-8 Kuulventiil DN25    tk 3 203 609 
711-9 Kuulventiil DN15    tk 6 212 1272 
711-10 Tagasilöögiklapp  DN25  tk 1 385 385 

711-11 Filter DN25  tk 1 799 799 

712 Kanalisatsioon     406162 
712-1 Plastmassist kanalisatsiooni toru d=32  PVC näit.UPONOR  m 16 152 2432 

712-2 Plastmassist kanalisatsiooni toru d=50  PVC näit.UPONOR   m 38 181 6878 

712-3 Plastmassist kanalisatsiooni toru d=75  PVC näit.UPONOR   m 44 239 10516 

712-4 Plastmassist kanalisatsiooni toru d=110  PVC näit.UPONOR   m 52 270 14040 

712-5 Plastmassist kanalisatsiooni toru d=160  PVC näit.UPONOR   m 76 342 25992 

712-6 Tuulutuskorsten d=110  tk 3 2281 6843 

712-7 Trapp  d=50   tk 3 628 1884 

712-8 Trapp  d=75 roostevaba   tk 6 1477 8862 
712-9 Rasvapüüdja REN2  kmpl 1 302145 302145 
712-10 Kanalisatsioonikaev 400/315  tk 2 10365 20730 

712-11 Tuletõkke mansett  d=110 näit.Pipelife  tk 5 728 3640 
712-12 Tuletõkke mansett  d=50  näit.Pipelife  tk 4 550 2200 

713 Sanitaartehnika seadmed     198792 
713-1 WC pott      tk 10 2765 27650 
713-2 Duššialus  tk 3 2866 8598 

713-3 Köögivalamu sifooniga  tk 8 3114 24912 

713-4 Valamu sifooniga  tk 17 2586 43962 

713-5 Valamusegisti nt.Oras Vega 1810  tk 17 1767 30039 

713-6 Köögivalamusegisti  tk 8 1932 15456 

713-7 El.kiirboiler Bath luxuri Tesy  tk 3 6125 18375 

713-8 El.boiler 30l, kaitse ja tagasilöögiklapiga  tk 2 2531 5062 

713-9 El.boiler 50 l  tk 1 3106 3106 

713-10 El.boiler 300 l  tk 1 21632 21632 

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus Agregaadid ja torustikud koos 
isolatsiooniga. 

3674212 

721 Küttetorustikud Küttetorustikud, sh isolatsioon 278342 
721-1-1 Terastoru Dn 15mm isolatsioonikoorikutega  jm 300 59 17700 

721-1-2 Terastoru Dn 20mm isolatsioonikoorikutega  jm 185 67 12395 

721-1-3 Terastoru Dn 25mm isolatsioonikoorikutega  jm 97 74 7178 

721-1-4 Terastoru Dn 32mm isolatsioonikoorikutega  jm 148 122 18056 

721-1-5 Terastoru Dn 40mm isolatsioonikoorikutega  jm 130 127 16510 

721-1-6 Terastoru Dn 50mm isolatsioonikoorikutega  jm 36 162 5832 

721-1-7 Terastoru Dn 65mm isolatsioonikoorikutega  jm 34 180 6120 

721-1-8 Terastoru Dn 90mm isolatsioonikoorikutega  jm 8 497 3976 

721-2 Lisamaterjalid keskkütte torudele  obj 1 190575 190575 

722 Küttekehad Radiaatorid, konvektorid. 880672 
722-1 Teraspaneelradiaatorid GALANT       0 

722-1-1  GV-33-500-600 seinakinnitusega  tk 1 2047 2047 
722-1-2  GV-33-500-1600 seinakinnitusega  tk 1 3698 3698 
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722-1-3  GV-33-600-1000 seinakinnitusega  tk 3 2939 8817 

722-1-4  GV-33-600-1800 seinakinnitusega  tk 11 4545 49995 

722-1-5  GP-33-250-2200 põrandakanduriga  tk 1 3687 3687 

722-1-6  GP-33-350-800 põrandakanduriga  tk 8 2031 16248 

722-1-7  GP-33-350-1000 põrandakanduriga  tk 7 2327 16289 

722-1-8  GP-33-350-1200 põrandakanduriga  tk 2 2620 5240 

722-1-9  GP-33-350-1400 põrandakanduriga  tk 4 2919 11676 

722-1-10  GP-33-350-1600 põrandakanduriga  tk 3 3211 9633 

722-1-11  GP-33-350-1800 põrandakanduriga  tk 8 3505 28040 

722-1-12  GP-33-350-2000 põrandakanduriga  tk 6 3801 22806 

722-1-13 GP-33-350-2200 põrandakanduriga  tk 2 4244 8488 

722-1-14 GP-33-350-2600 põrandakanduriga  tk 2 4683 9366 

722-1-15 GP-33-350-3000 põrandakanduriga  tk 9 5158 46422 

722-2 Radiaatori põrandakandurid  tk 132 260 34320 

722-3 Radiaatori seinakandurid  tk 43 423 18189 

722-4 Radiaatori kork ½" WATTS  tk 122 6,35 774,7 

722-5 Radiaatori õhutus ½" WATTS  tk 68 9,7 659,6 

722-6 Dn 15mm  eelseadeventiil radiaatorile   tk 40 105 4200 

722-7 Dn 20mm  eelseadeventiil radiaatorile   tk 28 105 2940 

722-8 Radiaatori H-liitmik  tk 68 144 9792 

722-9 Radiaatori klemmliitmik  tk 68 38 2584 

722-10 Vedeliktermostaat eelseadeventiilile W5 M30X1,5COMAP  tk 68 144 9792 

722-11 Sulgventiil Dn 15mm  tk 10 59 590 

722-11-1 Sulgventiil Dn 20mm  tk 1 83 83 

722-11-2 Sulgventiil Dn 25mm  tk 3 118 354 

722-11-3 Sulgventiil Dn 32mm  tk 2 175 350 

722-11-4 Sulgventiil Dn 40mm  tk 1 260 260 

722-11-5 Sulgventiil Dn 50mm  tk 1 412 412 

722-11-6 Sulgventiil Dn 65mm  tk 1 897 897 

722-11-67 Sulgventiil Dn 100mm  tk 1 3465 3465 

722-12 Liiniseadeventiil  Dn 20mm  tk 1 321 321 

722-12-1 Liiniseadeventiil  Dn 25mm  tk 3 368 1104 

722-12-2 Liiniseadeventiil  Dn 32mm  tk 3 529 1587 

722-12-3 Liiniseadeventiil  Dn 50mm  tk 1 866 866 

722-12-4 Liiniseadeventiil  Dn 65mm  tk 1 4446 4446 

722-12-5 Liiniseadeventiil  Dn 100mm  tk 1 12975 12975 

722-13 Ventilatsioonisõüsteemi SV1 pumbarühm   kmpl 1 34650 34650 

722-13-1 Ventilatsioonisõüsteemi SV2 pumbarühm   kmpl 1 23100 23100 

722-13-2 Ventilatsioonisõüsteemi S4 pumbarühm   kmpl 1 34650 34650 

722-14 Automaatsed õhueraldid Flexvent  obj. 1 2310 2310 

722-15 Keskkütte hermetiseeritud sisestus läbi vundamendi  obj. 1 11550 11550 

722-16 Keskkütte tsirkulatsioonipump P1 Wilo-TOP-S 40/7 sag.muunduriga 
G=2,78l/sek. 45kPa hoone sooj.sõlmes 

kmpl 1 9240 9240 

722-17 Tsirkulatsioonipump P2 Wilo-TOP-E 25/1-7 sag.muunduriga G=0,40 
l/sek. 30kPa S1 

kmpl 1 5198 5198 

722-18 Tsirkulatsioonipump P3 Wilo-TOP-E 25/1-7 sag.muunduriga G=0,14 
l/sek. 30kPa süsteem S2 

kmpl 1 5198 5198 

722-19 Tsirkulatsioonipump P4 Wilo-TOP-E 25/1-7 sag.muunduriga G=0,40 
l/sek. 30kPa  süsteem S4 

kmpl 1 5198 5198 
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722-20 Kaevamistööd   obj 1 27720 27720 

722-20-2 Montaažtööd  obj 1 374220 374220 

722-20-3 Avad  obj 1 28875 28875 

723 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid     75075 
723-1 Kk.vaheltvõtu soojasõlm soojamõõtjaga EEM-Q 15,0  obj. 1 75075 75075 

724 Ventilatsiooniseadmed     1076561 
724-1 SV1:  GOLD 25 vent.agregaat rootoriga ja automaatikaga               

Välja-1618 l/s./sisse+1618 l/s. 220/220Pa  Filtrid EU7/EU7  
Ventilaatorid sagedusmuunduritega samarõhuanduriga, nädalakell  
Jäätumisvastane kaitse                                                        Sooj.klapid 
servomootoriga                                      Järelsoenduskalorifeer 33,00 
kW t=+60/40 C küttevesi            Külmakaitse, tulekaitse blokeering                                                   
3T-ventiil 

kmpl 1 254100 254100 

724-2 SV2:  RECU 2000 HW vent.agregaat plaatsooj.vahetiga ja 
automaatikaga   Välja -420 l/s./sisse+540l/s.  220/220Pa  Filtrid  F5/G4  
Ventilaatorid astmelise juhtimisega  Nädalakell  Jäätumisvastane kaitse  
Sooj.klapid servomootoriga  Järelsoenduskalorifeer 12,00 kW 
t=+60/40C küttevesi  Külmakaitse , tulekaitse blokeering  3T-ventiil 

kmpl 1 146685 146685 

724-3 SV3:  RECU 700 HE vent.agregaat plaatsooj.vahetiga  ja 
automaatikaga                                                                            Välja -
152 l/s./sisse+152l/s. 180/180 Pa                                      Filtrid F5/G4                                                                    
Ventilaatorid astmelise juhtimisega                                         Nädalakell                           
Jäätumisvastane kaitse                                                      Sooj.klapid 
servomootoriga                                     Järelsoenduskalorifeer 
1,00/2,00kW t=elekter                       Külmakaitse , tulekaitse blokeering 

kmpl 1 62370 62370 

724-4 S4: KT 70-40-4  kanaliventilaator koos automaatikaga             
Isoleeritud müravastases kestas                                                      3f., 
3616W, 6,04A                                                                    Sissepuhe 
+672 l/s.  370Pa                                                          FFK 70-40+BFK 
70-40-7  filterkast filtriga EU7                            Ventilaator 
sagedusmuunduriga rõhuanduri pealt                        Nädalakell                                                                      
Jäätumisvastane kaitse                                                                 
Sooj.klapid servomootoriga                                            
Järelsoenduskalorifeer VBR 70-40-3                               
Järelsoenduskalorifeer 33,00kW t=+60/40C küttevesi                
Külmakaitse, tulekaitse blokeering 

kmpl 1 76345 76345 

724-5 V4:  DVSI 500 DV katuseventilaator isol.kestas                                  3f., 
1190W, 2,10A                                                           Automaatikaga, 
tulekaitse blokeeringuga                                Väljapuhe -672 l/s. 200Pa                                                       
Ventilaator sagedusmuunduriga rõhuanduri pealt 

kmpl 1 60060 60060 

724-6 V5: TREF 315 M katuseventilaator                                                  1f., 
198W, 0,88A                                                                          FRT 315                               
Automaatikaga, tulekaitse blokeeringuga                                       välja -
120l/sek., 160Pa                                                          viieastmeline 
juhtlüliti RE 1.5 

kmpl 1 7508 7508 

724-7 Pliidikumu 600x600 paigaldus  kmpl 1 3465 3465 

724-8 KSO 100 väljatõmbeventiilid    tk 4 229 916 
724-8-1 KSO 125 väljatõmbeventiilid    tk 5 246 1230 
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724-8-2 KSO 160 väljatõmbeventiilid    tk 7 307 2149 
724-8-3 KSO 200 väljatõmbeventiilid    tk 5 333 1665 
724-9 KSO-P- 100 tuletõkke väljatõmbeventiilid    tk 2 512 1024 

724-9-1 KSO-P- 125 tuletõkke väljatõmbeventiilid    tk 2 584 1168 
724-9-2 KSO-P- 160 tuletõkke väljatõmbeventiilid    tk 3 642 1926 

724-10 STH 125 sissepuhke hajutaja    tk 3 460 1380 
724-11 KTS 160 sissepuhkeventiil   tk 6 334 2004 

724-12 NE 200 sissepuhkeventiil   tk 1 293 293 
724-13 VR 400x300(h) +TG    tk 1 2541 2541 
724-13-1 VR 500x250(h) +TG    tk 1 3003 3003 

724-13-2 VR 600x400(h) +TG    tk 1 3234 3234 

724-13-3 VR 700x400(h) +TG    tk 2 3465 6930 

724-14 THL 250(R) +TG  tk 7 4967 34769 
724-14-1 THL 315(R) +TG  tk 9 4389 39501 
724-15 AVS-L 300x100(h)+S+TG põrandarest reg.rosa ja summ.kastiga  tk 1 809 809 

724-15-1 AVS-L 500x100(h)+S+TG põrandarest reg.rosa ja summ.kastiga  tk 33 1386 45738 

724-16 KR2 400x300(h) reguleerklapp kandiline    tk 3 1385 4155 

724-16-1 KR2 500x400(h) reguleerklapp kandiline    tk 3 1617 4851 
724-16-2 KR4-S 300x100(h)soojustatud  reguleerklapp kandiline    tk 1 3234 3234 

724-16-3 ETS Kros  D125 reguleerklapp       tk 1 208 208 
724-16-4 ETS Kros  D160 reguleerklapp       tk 3 231 693 
724-16-5 ETS Kros  D200 reguleerklapp       tk 4 272 1088 

724-16-6 ETS Kros  D250 reguleerklapp       tk 8 300 2400 

724-16-7 ETS Kros  D315 reguleerklapp       tk 2 346 692 

724-16-8 ETS Kros  D400 reguleerklapp       tk 9 462 4158 
724-17 300x200(h)tuletõkkeklapp   tk 1 2488 2488 

724-17-1 400x300(h)tuletõkkeklapp   tk 4 3200 12800 
724-17-2 500x250(h)tuletõkkeklapp   tk 1 3743 3743 
724-17-3 500x400(h)tuletõkkeklapp   tk 4 4311 17244 

724-17-4 600x400(h)tuletõkkeklapp   tk 1 4812 4812 
724-17-5 D 125 tuletõkkeklapp     tk 1 879 879 

724-17-6 D 160 tuletõkkeklapp         tk 6 908 5448 
724-17-7 D 250 tuletõkkeklapp       tk 12 1034 12408 
724-17-8 D 315 tuletõkkeklapp         tk 8 1232 9856 

724-17-9 D 400 tuletõkkeklapp      tk 2 1556 3112 

724-17-10 D 500 tuletõkkeklapp     tk 1 2070 2070 

724-17-11 Teenindusluugid tuletõkkeklappidele  tk 41 866 35506 
724-18 RSK 250 tagasilöögiklapp    tk 1 300 300 
724-18-1 RSK 315 tagasilöögiklapp   tk 2 323 646 

724-19 MS 1200x500-1200 mürasummuti    tk 4 6122 24488 
724-19-1 MS D250-1200 mürasummuti    tk 1 924 924 

724-19-2 MS D315-1200 mürasummuti    tk 2 1098 2196 
724-19-3 MS D400-1200 mürasummuti    tk 4 1386 5544 

724-19-4 MS D500-1200 mürasummuti    tk 1 2888 2888 
724-20 LV 500x500 katuse läbiviik     tk 1 1733 1733 
724-20-1 LV 700x700 katuse läbiviik     tk 1 2541 2541 

724-21 VR 300x100(h) välisrest    tk 1 1040 1040 

724-21-1 VR 800x500(h) välisrest    tk 1 1964 1964 

724-21-2 VR 1200x600(h) välisrest    tk 4 3465 13860 
724-22 Pliidikumu roostevaba valguse ja laborifiltriga                                       

RV 1100x700-550  -44l/sek. 
tk 1 6930 6930 

724-22-1 RV 1300x1200-550  -58l/sek.  tk 1 9240 9240 



 
Loovad lahendused turismiatraktsioonidele 

 

  
 

123 

724-22-2 RV 1400x800-550  -48l/sek.  tk 1 11550 11550 
724-22-3 RV 2100x1100-550  -237l/sek.  tk 2 27720 55440 
724-23 Õhuhaare 1200x1200  EI60P  tk 2 19635 39270 

724-24 OVX 700 vabavoolurestid seina summutusmatiga  tk 3 866 2598 
724-24-1 OVX 500 vabavoolurestid seina summutusmatiga  tk 1 751 751 

725 Ventilatsioonitorustikud     1363562 
725-1 D100 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 27 173 4671 
725-1-1 D125 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega  jm 21 223 4683 

725-1-2 D160 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega  jm 51 284 14484 
725-1-3 D200 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega  jm 57 349 19893 

725-1-4 D250 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega  jm 102 439 44778 

725-1-5 D315 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega  jm 96 571 54816 
725-1-6 D400 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega  jm 66 924 60984 

725-1-7 D500 tsingitud spiraalvalts-ventilatsioonitorud vahetükkidega  jm 7 1156 8092 
725-2 300x100 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 2 659 1318 

725-2-1 400x300 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 27 1154 31158 

725-2-2 400x400 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 4 1316 5264 

725-2-3 500x250 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 30 1316 39480 

725-2-4 500x400 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 43 1480 63640 

725-2-5 700x400 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 5 1975 9875 

725-2-6 700x500 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 25 2123 53075 

725-2-7 1200x600 tsingitud plekist kandilised ventilatsioonitorud vahetükkidega jm 35 2941 102935 

725-3 Isolatsioon kivivill EI60 paksusega 50mm   m2 14 110 1540 

725-3-1 Isolatsioon kivivill EI60 paksusega 60mm   m2 70 150 10500 
725-3-2 Isolatsioon kivivill EI60 paksusega 80mm   m2 204 185 37740 
725-3-3 Isolatsioon kivivill EI60 paksusega 100mm   m2 500 208 104000 

725-3-4 Isolatsioon kivivill EI120 paksusega 180mm   m2 20 393 7860 
725-4 Isolatsioon kivivill kaet.ZnFe-plekiga (eelisoleeritud torul)  m2 240 347 83280 

725-5 Drenaažitorud (pööningul eelisoleerituna) kuivsifoonidega ja 
haisulukuga soojas ruumis     

obj. 1 4620 4620 

725-6 Mõõdistus ja häälestus 104 punkti  obj 1 19290 19290 
725-7 Montaažtööd  obj 1 526680 526680 
725-8 Töölavad ja kraana  obj 1 396 396 

725-9 Avade tegemine  obj 1 48510 48510 

74 Tugevvoolupaigaldis     1142154 
741 Elektri peajaotussüsteemid     120220 
741-1 JAOTUSKESKUSED     120220 

741-1-1 Peajaotuskeskus PJK     Hager Seeria FW (FW63)  tk 1 42658 42658 

741-1-2 Jaotuskeskus   JK1        Hager Seeria  Volta (VA36B)  tk 1 28360 28360 

741-1-2 Jaotuskeskus   JK2        Hager Seeria  Volta (VA48B)  tk 1 26548 26548 

741-1-4 Ventilatsioonikeskus VK Hager Vector (VE218L)  tk 1 22654 22654 

742 Kaabliteed     29685 
742-1 KAABLIREDELID,KARBIKUD  kom

pl 
1 29685 29685 

743 Kaabeldus Tugevvoolu elektripaigaldise 
kaabeldus. 

359235 
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743-1 JUHID     359235 

743-1-1 Maakaabel AXPK 4G120  m 35 398 13930 

743-1-2 PPJ5G10  m 50 118 5900 

743-1-3 PPJ5G6  m 60 98 5880 

743-1-4 PPJ5G4  m 25 87 2175 

743-1-5 PPJ5G2,5  m 280 79 22120 

743-1-6 PPJ4G1,5  m 60 76 4560 

743-1-7 PPJ3G6  m 100 69 6900 

743-1-8 PPJ3G2,5  m 1250 67 83750 

743-1-9 PPJ3G1,5  m 1500 61 91500 

743-1-10 PPJ3x1,5  m 120 57 6840 

743-1-11 PPJ2x1,5  m 70 51 3570 

743-1-12 PVC isolatsiooniga vaskjuhe H07V-K 25 KORO  m 40 397 15880 

743-1-13 PVC isolatsiooniga vaskjuhe H07V-K 16 KORO  m 40 262 10480 

743-1-14 Kaablikaitsetoru  TS 110/95  m 30 175 5250 

743-1-15 Kaablikaitsekõri TAM 20    m 500 132 66000 

743-1-16 Kaablikaitsekõri TAM 32   m 100 145 14500 

744 Valgustussüsteemid Valgustid  277046 
744-1 VALGUSTID     231135 
744-1-1 Üldvalgusti (valitakse sisekujundaja poolt)  tk 78 1523 118794 

744-1-2 Plafoonvalgusti IP44 (valitakse sisekujundaja poolt)  tk 14 685 9590 

744-1-3 Plafoonvalgusti IP44 (Pööning ja kelder)  tk 16 632 10112 

744-1-4 Välisvalgusti IP44 (valitakse sisekujundaja poolt)  tk 6 1562 9372 

744-1-5 Välisvalgusti seinapealne IP44 (valitakse sisekujundaja poolt)  tk 9 1423 12807 

744-1-6 Seinavalgustid (valitakse sisekujundaja poolt)  tk 4 896 3584 

744-1-7 Luminofoorvalgusti 2x36W IP44;PC  tk 2 1060 2120 

744-1-8 Luminofoorvalgusti 2x58W IP44;PC  tk 7 1324 9268 

744-1-9 Väljapääsuvalgusti, pinnapealne (evakuatsioonivalgusti)  tk 34 1632 55488 

744-6 INSTALLATSIOONIMATERJALID     45911 

744-6-1 Pistikupesa 3f, süvistatav 16A;IP44  tk 7 152 1064 

744-6-2 Pistikupesa , süvistatav   1-ne;IP20  tk 135 137 18495 

744-6-3 Pistikupesa , pinnapealne 3-ne;IP20  tk 3 124 372 

744-6-4 Lihtlüliti, süvistatav IP20  tk 21 103 2163 

744-6-5 Lihtlüliti, pinnapealne  IP44  tk 4 123 492 

744-6-6 Grupilüliti , süvis IP20  tk 21 165 3465 

744-6-7 Veksellüliti , süvis IP20  tk 4 265 1060 

744-6-8 Seadmetoos kips  tk 200 58 11600 

744-6-9 Harutoos kips  tk 90 56 5040 

744-6-10 Harutoos ,pinnapealne  tk 30 72 2160 

755 Elektriküte, installatsioonimaterjalid Elektriradiaatorid, põrandaküte, 
pistikud, karbikud. 

201088 

755-1 PÕRANDAKÜTE     17238 

755-1-1 Põrandaküttekaabel 680W  kom
pl 

2 5632 11264 

755-1-2 Põrandakütte regulaator , süv. Devireg 530  tk 2 2987 5974 

755-2 ABIMATERJALID elektritöödele  obj 1 149600 149600 

755-3 Kontrolltoimingud, teostusjoonised ja üleandmisdokumentatsioon  obj 1 34250 34250 

746 Piksekaitse ja maandus     154880 
746-1 MAANDUSPAIGALDIS  kmpl 1 16585 16585 
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746-2 PIKSEKAITSEMATERJALID  kmpl 1 0 138295 

746-2-1 Harjakinniti   132/P-VA RD8-10 RST  tk 90 214 19260 

746-2-2 Juhtmehoidik katusele 157/LK-VA RD8-10 RST/PA  tk 40 163 6520 

746-2-3 Ümarteras RD8 FT  m 180 175 31500 

746-2-3 Paralleelühendusklamber 259/a St 10-20mm  tk 4 58 232 

746-2-3 Piksevarras 101/A FT  tk 2 6852 13704 

746-2-3 Isoleeritud distantsihoidja ISA-A -500 500mm Alu  tk 4 215 860 

746-2-3 Vardaklemm 108/B DIN RD8-10/16 FT  tk 2 66 132 

746-2-3 Renniklemm 265 RD8-10 FT  tk 10 85 850 

746-2-3 T ühendus klemm 244 T-ühendus RD8 FS  tk 6 136 816 

746-2-3 Ristühendusklemm 252/DIN 8-10x8-10 FT   tk 5 124 620 

746-2-3 Seinaklamber 177/20-DIN RD8-10 PA  tk 40 85 3400 

746-2-3 Lahutusklemm 237/N FT RD8-10  tk 10 109 1090 

746-2-3 Ümarteras RD10 FT   m 180 224 40320 

746-2-3 Maandusklamber 2760/20  20mm 8-10/FL40 FT  tk 10 217 2170 

746-2-3 Maandusvarras 219/20 OMEX 20x1500mm FT  tk 18 562 10116 

746-2-3 Juhtteravik 1819/20 OMEX 20mm TG  tk 10 324 3240 

746-1-5 vaskköisjuhe Cu25  m 15 231 3465 

75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika Tsentraalne ühtses süsteemis 
funktsioneeriv süsteem koos 
kaabelduse ja kõigi seadmetega 

155214 

753 Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid     35200 
753-1 ARVUTI-JA SIDEVÕRK     23168 

753-1-1 19" klaasuksega seinakapp  12Ux600x600  tk 1 1287 1287 

753-1-8 Sideboks  10paari  tk 1 752 752 

753-1-8 Krone LSA+10/2 otsastamislatt  tk 1 136 136 

753-1-1 19" seadmekapi paneel  24xRJ45 Cat5 U/UTP  tk 1 712 712 

753-1-1 19" kaablijuhikute paneel  (koos juhikutega)  tk 1 388 388 

753-1-1 19" toitepesade paneel (vähemalt 6 toitepesa)  tk 1 357 357 

753-1-1 19" seadmeriiul  4 punkti kinnitusega  tk 2 266 532 

753-1-10 Ühenduspesa 1xRJ45 Cat5  (komplektne)  tk 1 72 72 

753-1-10 Ühenduspesa 2xRJ45 Cat5  (komplektne)  tk 4 89 356 

753-1-10 Ühenduspesa 2xRJ45 Cat5  pinnapealne  tk 4 89 356 

753-1-10 Pistik RJ45 Cat 5  tk 1 175 175 

753-1-12 Kaabel 4x2x0,5 U/UTP Cat 5(*1)  m 680 22 14960 

753-1-12 Kaabel MHS 5x2x0,5  m 40 48 1920 

753-1-1 Installatsioonitarvikud (*2)  kmpl 1 1165 1165 

753-2 TV-VÕRK     12032 

753-2-2 FM raadiodiapasooni antenn  tk 1 62 62 

753-2-1 Logoperioodiline TV antenn  tk 1 75 75 

753-2-3 Antennipost koos kinnitusdetailidega (pikkus 2m)  kmpl 1 365 365 

753-2-4 Paraboolantenn d=0,8m  tk 1 1210 1210 

753-2-5 TV liitumisvõimendi  tk 1 2215 2215 

753-2-6 SAT TV vastuvõtupea kinnituskronstein  ühele peale  tk 1 251 251 

753-2-6 SAT TV vastuvõtupea 4 universaalväljundiga  tk 1 450 450 

753-2-6 SAT TV +TV liitja  tk 4 250 1000 

753-2-9 Hargmik 4-ne  tk 1 142 142 

753-2-10 Ühenduspesa TV+R+SAT TV  (komplektne)  tk 4 137 548 

753-2-17 TV kaabel AL 113  m 250 22 5500 
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753-1-1 Installatsioonitarvikud (*2)  kmpl 1 214 214 

754 Turvasüsteemid     120014 
754-1 TULEKAHJUSIGNALISATSIOON     69027 

754-1-1 Keskseade 14 pk.  tk 1 2658 2658 

754-1-2 Hermeetiline akumulaator  12V,12Ah (3*)  tk 2 588 1176 

754-1-3 Optiline suitsuandur   tk 38 136 5168 

754-1-4 Temperatuuriandur   tk 18 119 2142 

754-1-5 Anduri paigaldusalus  tk 56 35 1960 

754-1-6 Teatenupp  tk 14 68 952 

754-1-7 Välitingimuste sireen vilkuriga  tk 1 136 136 

754-1-8 Mootorkell  tk 11 89 979 

754-1-9 Vaherelee (mähis 24V DC, 1 kontaktigrupp 230V  tk 1 128 128 

754-1-10 LED lisaindikaator   tk 2 59 118 

754-1-11 Kuumuskindel kaabel 2x0,5mm2(*1)+S  m 1050 32 33600 

754-1-12 Tulekindel kaabel  2x1,0mm2 (*1)  m 400 41 16400 

754-1-13 Toitekaabel 3x1,5mm2 (*1)  m 30 49 1470 

754-1-14 Montaažitarvikud (*2)  kom
pl 

1 2140 2140 

754-2 VALVESIGNALISATSIOONISÜSTEEM     50987 

754-2-1 Valvesüsteemi keskseade (+korpus+toiteplokk) EVO192, 8gruppi, 96 
tsooni 

kmpl 1 1987 1987 

754-2-2 Aku 7 Ah  tk 2 385 770 

754-2-3 Laiendusmoodul 8 sisendit APR-ZX8  tk 4 124 496 

754-2-4 Lisatoiteplokk 2,5A  tk 1 125 125 

754-2-5 Kast laiendusmoodulile   tk 2 185 370 

754-2-6 LCD klaviatuur EVO641  tk 3 156 468 

754-2-7 Infrapuna liikumisandur RX-40QZ  tk 21 132 2772 

754-2-8 Infrapuna liikumisandur pikk lääts CX-502  tk 1 265 265 

754-2-9 Klaasi purunemisandur  tk 1 321 321 

754-2-10 Magnetkontakt  tk 22 45 990 

754-2-11 Välissireen akuga   tk 1 368 368 

754-2-12 Robottelefon GSM-4 Satel  tk 1 685 685 

754-2-13 Kaabel 4x0,22 mm2 (*1)  m 480 33 15840 

754-2-14 Kaabel 6x0,22 mm2 (*1)  m 690 37 25530 

754-2-15 Kaabel 4x0,5 U/UTP  m 100 35 3500 

754-2-16 Installatsioonitarvikud  (*2)  kmpl 1 852 852 

8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD Kulud töö korraldamiseks 
ehitusplatsil; meetmed 
abivahendite hankimiseks, vedu 
ehitusplatsile, paigaldamine, 
hooldus, ülalpidamine ja 
lammutamine 

350880 

81 Ajutised ehitised ehitusplatsil     180560 
811 Soojakud ja olmeruumid Töötajatele ja töölistele vajalikud 

ajutised ehitised ja /või ajutiselt 
sel otstarbel sisustatud ruumid. 

75000 

811-1 Soojakud ja olmeruumid  obj 1 75000 75000 

815 Piirded ja reklaamtahvlid Ehitusplatsi ajutine piire, 
reklaam- juhisildid. 

23100 

815-1 Piirded ja reklaamtahvlid  obj 1 23100 23100 

818 Tellingud, lavad ja tõstukid Iga tüüpi tellingud, vintsitornid, 
vastuvõtulavad, nende 
püstitamine, teisaldus, 

82460 
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kasutusrent ja lammutus. 

818-1 Tellingud, lavad ja tõstukid   obj 1 82460 82460 

82 Ajutised tehnosüsteemid Ehitusaegsete tehnovõrkude 
paigaldus, hooldus ja 
lammutamine ning ajutine 
liitumine võrkudega. 

39050 

821 Vesi ja kanalisatsioon     13650 
821-1 Objekti vesi ja kanalisatsioon  obj 1 13650 13650 

822 Elektripaigaldis     25400 
822-1 Objekti elektripaigaldis  obj 1 25400 25400 

87 Veod Tööde korraldamiseks 
kasutatavate transpordivahendite 
kulud. 

131270 

874 Jäätmekäitlus     131270 
874-1 Ehitusprahi utiliseerimine  obj 1 85600 85600 

874-2 Ehitusprahi vedu   obj 1 45670 45670 

9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD Lepingust tulenevad meetmed, 
mida ei saa siduda üksikute 
tarindite või ehitise osadega. 

390000 

96 Lepingu erikulud     390000 
961 Ehitustööde kindlustus     30000 
961-1 Ehitustööde kindlustus  obj 1 30000 30000 

963 Garantiiaja tagatis, -kindlustus     360000 
963-1 Garantiiaja tagatis, -kindlustus  obj 1 360000 360000 

       
 KOKKU     16654157 
 Käibemaks 18%     2997748 
 KOKKU KÄIBEMAKSUGA     19651906 
       

  Omalt poolt lisatud vajadusel kui on teada , et 
ehitama hakatakse aasta või rohkem  hiljem 

 


