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VILJANDI MAAKONNA TEGEVUSKAVA  

 

TEGEVUSTE
1
 

PRIORITEETSUS 

TULENEVALT MAAKONNA 

ARENGUKAVAST  

(põhjendada, miks on maakonna 

jaoks üks tegevus prioriteetsem 

kui teine)  

Viljandi maakonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava lähtub meetme eesmärkidest ja 

võimalustest ning maakonna arengustrateegias kavandatud arengusuundadest. 

 

Käesoleva tegevuskava ja projektipõhiste tegevuste prioriteetseteks valdkondadeks on tegevused, mis on 

suunatud uute töökohtade loomisele, tegutsevatele ettevõtetele konkurentsivõimelisema keskkonna 

loomisele kui ka kvaliteetsema keskkonna pakkumine nii ettevõtete laienemisel kui uute ettevõtete 

loomisel. Tegevuskava on suunatud ettevõtluskeskkonna parandamisele selle mõiste kõige laiemas 

tähenduses. 

 

Parandades ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet Viljandi maakonnas läbi tugitaristu 

parendamise, luuakse eeldusi uuteks investeeringuteks ja uute ettevõtete tekkeks läbi tööstusalade 

ühiskasutuse. Viljandi maavalitsuse poolt 2015 aastal koostatud ettevõtlusalade uuringust selgub, et 

maakonnas  on vastav potentsiaal olemas Viljandi vallas, Viljandi linnas ja Suure-Jaani vallas. Seetõttu on 

vajadus antud piirkondades tõsta ettevõtlusalade tehnilise taristu kvaliteeti ja varustuskindlust ning 

nõudlusele vastavalt arendada välja uusi tööstusalasid. Kõikide väljatoodud tööstusalade osas on ära tehtud 

märkimisväärne eeltöö. Lisaks ettevõtluse tehnilise tugitaristu arendamisele on  prioriteediks panustamine 

maakonna tootearendus- ja inkubatsioonikeskustesse.  

 

Viljandi linn on tugev maakonnakeskus, olles ka Viljandi maakonnas moodustuva ühtse toimepiirkonna 

keskuseks. Toimepiirkonna sisemiseks tugevuseks on toimiv erineva tasandi keskuste võrgustik. 

Tööpäevadel on maakonna pendelrände otseseks keskpunktiks Viljandi linn. Eesmärgiga tõsta  

                                                           
1 Toetust taotletakse järgmistele tegevustele:  
1) sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine;  
2) ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde;  
3) inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine;  
4) linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamed ja väljakud, kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks;  

5) keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistransport ning jalg- ja jalgrattatee, arendamine.  

http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad
http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad


maakonnakeskuse tuntust ja (ettevõtlus) atraktiivsust nii elanike, külaliste kui ka  ettevõtjate/investorite 

seisukohast, näeme vajadust panustamiseks Viljandi linnasüdame tehnilisse taristusse ja ühenduste 

arendamisesse linna keskuse ja teiste piirkondade vahel. Idee seisneb linnakeskuse muutmises kaasaegseks 

tervikuks, mis ühendab ühiskonna erinevad sotsiaalsed vajadused ja loob võimalused ettevõtluse 

arenguteks. 

 

Viljandi maakond jääb kõrvale nii suurtest transiidikoridoridest kui turismiteedest. Transiidile põhinevate 

tegevusalade arendamine sõltub suures osas välistest teguritest ja eelkõige geograafilisest asukohast. 2012 

aastal läbi viidud maakonna turismivaldkonna uuringust selgub, et maakonna turismitoodete pakkumisel ei 

ole ära kasutatud kõiki võimalusi. Antud tegevuskavaga soovimegi toetada uusi turismivaldkonna ideid kui 

ka tugevdada olemasolevate külastusatraktsioonidega seotud arenguid ja visioone. 

 

 

  

https://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/8821943/Viljandimaa+turismivaldkonna+uuring+2012.pdf
https://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/8821943/Viljandimaa+turismivaldkonna+uuring+2012.pdf


 

ARENDATAV OBJEKT / 

TEGEVUSTE KOMPLEKS  

(edaspidi arendatav objekt)   

TOETATAVAD 

TEGEVUSED (tabelisse 
märkida ainult number:  

1 – turism,  

2 –tööstusalad,  

3 – inkubaatorid ja 

tootearendused;  

4 – linnakeskuse avalik 

ruum;  

5 – ühendused)  

ORIENTEERUV 

MAKSUMUS 

(kogumaksumus 

ning toetuse 

vajaduse maht) 

TEGEVUSTE VÄLJUNDINDIKAATORID  

Turismi, ettevõtluskeskkonna (tööstusalad, inkubaatorid ja 

tootearendused) ja linnaruumi projektide puhul 

Ühendusvõimaluste 

arenduste puhul  

Arenduse tulemusel 

loodud töökohtade arv 

(sh lisandväärtusega 

töökohtade arv)   

Mitterahalist abi 

saavate ettevõtete 

arv
2
 

Lahendatud 

toimepiirkondade 

ühendusvõimaluste 

kitsaskohtade arv 

Suure-Jaani valla tööstuspargi 

arendamine 

 

2 1 724 680 eurot 

Toetus:  

1 465 978 eurot  

50 

 

11-19 ettevõtet  

Mäeltküla Tööstuspargi 

arendus  

2  3 124 800 eurot 

Toetus: 

2 656 080 eurot 

300 29  

Viljandi linnakeskuse avaliku 

ruumi kaasajastamine 

 

4 4 287 559 eurot 

Toetus: 

3 644 425,15 

 

80 töökohta 

(sh 15 lisandväärtusega) 

Otseselt kasu 

saavad ettevõtted: 

80 ettevõtet, kes 

tegutsevad otseselt 

linnakeskuses. 

 

Potentsiaalselt 

kasu saavad 

 

                                                           
2 Mitterahalist abi (otsetõlge inglise keelest: non-financial aid) saavate ettevõtete all on mõeldud toetusest nii otseseid kui ka kaudseid kasusaajaid. Tegemist on indikaatoriga, mille väärtus esitatakse Euroopa 

Komisjonile rakenduskava mitme meetme pealt ühiselt ja seetõttu on oluline ühine Euroopa Komisjoni poolt aktsepteeritud nimetus.  

Indikaatori „mitterahalist abi saavad ettevõtted“ andmeid kogutakse kahesuguste ettevõtete kohta:  

1) mitterahalist abi saavateks ettevõteteks loetakse need ettevõtted, kes juba tegutsevad ettevõtlus- ja tööstusalal, turismipiirkonnas või linnakeskuse avalikus ruumis ning saavad kasu toetusega paranenud 

tingimustest (kasu saavad ettevõtted);  

2) mitterahalist abi saavateks ettevõteteks loetakse ka need ettevõtted, kel on potentsiaalne huvi pärast toetuse abil tingimuste paranemist asuda ettevõtlus- ja tööstusalale, turismipiirkonda või linnakeskuse avalikku 

ruumi (potentsiaalselt kasu saavad ettevõtted).  



ettevõtted: 

15 ettevõtet 

 

Kaudselt kasu 

saavad ettevõtted: 

kõik Viljandi 

linnas tegutsevad  

1937 ettevõtet 

Mõõtelabor ja robootikaruum 

SA Viljandimaa 

Loomemajanduskeskuse 

metallikeskuses 

3 200 000 eurot 

Toetus:  

170 000 eurot 

3 15  

Loodi tootearenduskeskus 3  1 679 579 eurot 

Toetus:  

1 343 663 eurot 

24 

(7) 

Otseselt 12, 

 

 

Õisu mõisakompleski kuuluva 

meierei arendamine 

1 285 000 eurot 

Toetus: 

242 250 eurot 

4 9  

Suislepa mõisakompleksi 

arendamine Võrtsjärve 

Terviseturismi Keskuseks 

1 500 000 eurot 

Toetus: 

 425 000 eurot 

Otsesed   6 

(sh lisandväärtusega 4) 

Kaudsed  20 

30  

Kantremaa tööstusala avaliku 

tugitaristu kaasajastamine 

(Pärnu mnt, Pargi tn, Planeedi  

2 2 749 864 eurot 

Toetus: 

2 337 384  eurot 

 

50  

(sh 16 lisandväärtusega) 

Otseselt kasu 

saavad ettevõtted:  

75 ettevõtet, mis 

tegutsevad otseselt 

rekonstrueeritavate 

teede ääres ja 

nendega 

külgnevatel aladel. 

 

Potentsiaalselt kasu 

 



saavad ettevõtted:  

10 ettevõtet  

 

Kaudselt kasu 

saavad ettevõtted: 

kõik Viljandi 

linnas tegutsevad 

1937 ettevõtet. 

Põhja-Viljandi 

ettevõtluspiirkonna tugitaristu 

arendamine  (Tallinna tn, 

Leola tn) 

2 1 835 623 eurot 

Toetus: 

1 560 279 eurot 

 

 

30  

(sh 10 lisandväärtusega) 

Otseselt kasu 

saavad ettevõtted: 

50 ettevõtet, mis 

tegutsevad otseselt 

rekonstrueeritavate 

teede ääres ja 

nendega 

külgnevatel 

ettevõtlusaladel. 

 

Potentsiaalselt kasu 

saavad ettevõtted:  

8 ettevõtet  

 

Kaudselt kasu 

saavad ettevõtted: 

kõik Viljandi 

linnas tegutsevad  

1937 ettevõtet 

 

Männimäe linnaosa ühenduste 

arendamine linna keskuse ja 

teiste piirkondade vahel (Riia 

mnt, Reinu tn, Hariduse tn) 

 

5 2 195 015 eurot 

Toetus: 

1 865 762 eurot 

  3 ühendusvõimaluste 

kitsaskohta: 

1. Männimäe 

elurajooni 

ühendus 

linnakeskuse ja 

ettevõtlusaladega  

2. Reinu tee 



ettevõtlusala 

ühendus linna-

keskuse ja teiste 

ettevõtlusaladega  

3. Hariduse tn 

ühendus 

linnakeskuse ja 

ettevõtlusaladega 

Olustvere mõisakompleksi 

edasi arendamine 

1 600 000 eurot 

Toetus:  

510 000 eurot 

2 7  

Suure-Jaani külastus- ja 

vabaajakeskuse rajamine 

 

1 748 000 eurot 

Toetus: 

635 800 eurot 

15 18  

  



ARENDATAV OBJEKT
3
 

Suure-Jaani valla tööstuspargi arendamine 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud  

 

1 724 680 € 

 Tööstuspargi arendamisel on võimalik kasutusele võtta kuni 16 ha maad. 

 Vajalike juurdepääsuteede rajamine. 
 
Tööstuspargil on üks peatänav, mis on Lauri tn pikenduse ja Jaama tänava vahel ning kaks  kõrvaltänavat - Laia tänava ja Lauri pikendus. 

Juurdepääsuteed tööstuspargi siseselt. 

 

 Vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, soojus- ja sidetrasside rajamine. 

Turundustegevused ostjate ja rentnike leidmiseks koostöös Mäeltküla tööstuspargiga. 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

Suure-Jaani valla tööstuspargi arendamine lähtub konkreetsete ettevõtjate vajadustest ja soovist just kavandatud piirkonnas 

ettevõtlust arendada. Tööstuspargi arendamises osalemise kohta on oma kinnituskirja esitanud juba 5 ettevõtet (OÜ 

Combimill, OÜ Tefire Tootmine, OÜ Tefire Group, OÜ Kraner Investments, OÜ Paala), OÜ Vilpak on omandanud krundi 

kavandataval tööstusalal, kus soovib oma tegevust arendada. Tegevus loob piirkonnas suurepärased tingimused uutele mikro- 

ja väikeettevõtetele ning sobivaid rendipindu vajavatele alustavatele ettevõtetele. Logistiliselt soodsas asukohas välja ehitatud 

kommunikatsioonide ja juurdepääsuteedega krundid võimaldavad ettevõtetel suuremate lisakulutusteta tegevust alustada, mis 

on oluliseks eeliseks. Kogu Suure-Jaani valla territooriumil pole ühegi alajaama piirkonnas vaba elektrivõimsuse reservi, 

seepärast on käesoleva tööstusala rajamisel kavandatav uue liitumispunkti väljaehitamine oluliseks arenguks ning võimaldab 

uusi tööstuskrunte kasutusele võtta. Tööstuspargi arendamine kiirendab ettevõtete asutamist ja arendamist ning annab 

kindlustunde perspektiivseks tegutsemiseks, näitab omavalitsuse  valmidust ettevõtlust reaalselt toetada. 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

Suure-Jaani Vallavalitsus 

OÜ Tefire Group (kontor + ladu (1000m
2
) 

OÜ Tefire Tootmine (tootmispind) 

Kraner Investments OÜ 

OÜ Vilpak 

                                                           
3 Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



 OÜ Combimill 

OÜ Paala 

Alustavad ettevõtjad piirkonnas 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
4
  

 

 Välja on arendatud tööstuspark suurusega 16 ha. 

 Rajatud on ettevõtjate kasutuses olevate kruntide piirini vajalikud juurdepääsuteed, vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, 

soojus- ja sidetrassid. 

 Alustavatele väikeettevõtetele on ettevõtete poolt välja ehitatud rentimiseks sobivad tootmis- ja laoruumid. 

 Turundustegevuste abil on leitud tööstusparki piisavalt tegutsevaid väikeettevõtjaid. 

 Loodud on uusi töökohti vähemalt järgmises mahus: 

            OÜ Tefire Tootmine  – vähemalt 8 keskmisest kõrgema palgaga   töökohta, toodang (tuletõkestusmaterjalid) EL-i  

            OÜ Tefire Group- 12 keskmisest kõrgema palgaga töökohta 

            OÜ Vilpak – 10 töökohta 

            OÜ Combimill – puidutööstus, 35 keskmisest kõrgema palgaga   töökohta 

            OÜ Paala – 5 töökohta. 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
5
  

 

Tööstuspargi arendamiseks on algatatud detailplaneering ning keskkonnamõjude hindamine. Vajalikud kinnistud kuuluvad 

ettevõtjate omandisse, kes on edaspidised koostööpartnerid. Veevarustuse tagamine on võimalik äsja renoveeritud uue 

puurkaevu baasil, mis asub tööstuspargi kõrvalkrundil. Rajada tuleb tööstuspargi sisesed vee- ja kanalisatsioonitrassid (ca 660 

m). Tööstuspargi siseselt rajatakse juurdepääsuteed. Tööstusparki tuuakse ka side-, elektri- ja soojustrassid.  

Vt lisa: Suure-Jaani tööstusala eelarve, töökohad ja kinnistud 

             Tööstusala DP lähteseisukoht 

 

 

 

  

                                                           
4 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  
5 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  



ARENDATAV OBJEKT 

MÄELTKÜLA TÖÖSTUSPARGI ARENDUS (TEKSTIS LÜHEND TP) 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud  

 

 

Arendustegevusest saavad kasu olemasolevad ja  uued rajatavad ettevõtted: 

Tööstuspargi taristu väljaarendamine (edaspidi TP) lähtuvalt kehtivast  Viljandi valla üld- ja detailplaneeringust.  VT.l Joonis 

2  arendatav  ala  (roosa värv) .  Iva teesr põhja -. ja lõuna suunas jäävad töös olevad  ettevõtlusalad, kus asuvad ettevõtted 

vajavad ettevõtluse jätkamiseks ja  arenguks Iva tee kiiret mustkatte alla viimist. 

1.  Olemasolevad ettevõtted TP-s ,mis on kasusaajad ja  asuvad kahel pool  rekonstrueeritavat Iva teed  on  

Ettevõte Katastrüksus Tegevusala Töötajate arv Perspektiivne 

töötajate arv aastaks  

2019 

1. BM Trade OÜ   89201:002:1330 angerjakasvatus 6 9 

2. JIT AS 89201::004:0316 Metallkonstruktsioonid, 

roostevaba teras, 

metallseadmed.; 

Reoveekäitlusseadmed 

ja tehnoloogiad  ; 

eksportiv ettevõte 

10 12-14 

3. Mivar Viva AS 89201:004:0043 

89201:004:0004 

Tekstiilitööstuse 

laopinnad, eksportiv 

ettevõte 

3 6-8 



4. AS Elion  89201:004:0051 Mast , teleteenus   

5. Autelsig OÜ 89201:004:0059 Automaatika, elekter, 

signalisatsioon 

2 2-3 

6. Rümena Ehitus 

AS 

89201:002:1330 Purjede õmblustöökoda 

, ehitus ;  

Ettevõtte laienemine 

Mäeltkülla; 

eksportturgudele 

laienev 

15-18 

7. IS Engineering 

OÜ   

89201:002:0032 toiduainete tööstuse 

seadmed; eksportiv 

ettevõte 

5 8-11 

8. Store OÜ  89201:002:0042 Jaekaubandus, 

laomajandus 

2 3 

9. Ostakatel OÜ  Rent Viiratsi Agro 

OÜ-lt 

Katlamajandus 4 4-6 

10. Motolammutus 

OÜ  

89201:002:0022 varuosad 2 2-3 

11. Kopraabi MTÜ  89201:002:1340 Kobraste püük 2 2 

12. Viiratsi Agro OÜ 89201:002:1330 põllumajandus Ettevõte rendib maid 

ja hooneid; omab 

vabu pindu 

 

13. Saimre 

Viljakasvatus OÜ  

89201: 002:0640 Põllumajandus, 

laomajandus 

5 7 

14. Tõnisson 

Transport OÜ  

rent Viiratsi Agro 

OÜ  lt 

Transporditeenus, 

rahvusvahelised teod  

14 18 



15. Kullis OÜ 89201:002:0029 Ei tegutse kohapeal, 

kavandab arendamist 

perspektiivis  

 2-3 

16. Vismet OÜ 

 

 

Katastriüksus 

moodustamisel        

                  

Jaekaubandus, 

toitlustus  

0 

 

 

2-3 

 

17. OÜ RTR 

Investment 

89201.002 0022, 

rendib omanikult 

metsamasinad, 

transporditeenus       

4 4-6 

KOKKU  17 

ETTEVÕTET  

   59  TÖÖTAJAT Kavandatud 

töötajate arv 104 

töötajat  

( suurenemine läbi 

arendamise +  45) 

 

 

 

 

 

Joonis 1   Kavandatav taristu väljaehitamine I etapis   23 ha kasutuselevõtuks (s.h. taristut teenindava puurkaevu ja 

pumbajaama ala)  



 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  2        Arendatav ala I etapis (taotlus PKT-sse)   ja II etapis   



 

 

 

Joonis  3        Mäeltküla tööstuspark. Kasusaajad   



 

2. Uute ettevõtluspiirkonda sisenevate ettevõte osas on läbi viidud uuring perioodil detsember 2014- juuli 2015 . Reaalne 

huvi ja vajadus sõltub taristu ettevalmistamise ajagraafikust, kuid käesoleva taotluse esitamise hetkel  saab rääkida  20-25  

ha vajadusest. Perspektiivne  oleks  taristu arendus 37 hektaril ning taotleja on võimeline projekti täismahus rakendama 

perioodil 2016-2023.  Kuna projekti planeerimise algfaasis on ekspertide seisukoht ja soovitus  rakendada I etapis  

välja osa TP taristust  mahus, kus olemas potentsiaalsed kliendid,  on taotlus esitatud PKT-sse I etapi mahus.   

Arendusala eelised võrreldes  Viljandis ja lähiümbruses olemasolevaste üksikute  ettevõtluseks sobivate  aladega: 



1. Kompaktne lahendus tööstusalale, kus tulenevalt planeeringust on elamumaa lahutatud tööstusalast puhke – ja 

virgestusalaga, mis on oluline  konfliktide vältimiseks ja võimaldab laieneda nii tööstusalal kui elamumaal 

(vaadeldav joonis 2)  

2.  Juba toimiv ettevõtlusala 17 ettevõttega   /59 töötajat, arenguperspektiiv 104 töötajat/   mille toimimiseks ja 

arenguks on hädavajalik projekti elluviimine 

3. Kogu  TP täielikult  rahuldav ning arenguperspektiiviga  elektrivõimsuse olemasolu ning gaasitrassi vahetu 

lähedus. (vajalik registreerunud ettevõtetele-    värvimistehnoloogiad, piimatööstus)  

4.  Piisav  vee- ja kanalisatsiooni tarbimisvõimsus ning  kaasaegne veepuhastussüsteem, täna olemasolevate riskide 

maandamiseks (angerjakasvatuses)  ning uute sisenevate ettevõtete riskide maandamiseks tuleb rajada puurkaev 

5.  kiire  IT ühenduse lahendused ilma suuremate investeeringuteta 

6.   väga hea logistiline asukoht igalt suunalt  ja  suuri investeeringuid mittevajavad mustkattega  juurdepääsuteed 

linnaruumi läbimata  suuremat pöörderaadiust vajavatele raskeveokitele ( Tartu, Tallinn, Valga suunalt ringteid 

pidi)  

7. 2016. aastal  rajatav kergliiklustee Viljandist  TP-ni  (Teostaja Maanteeamet)   ning rajatav kergliiklustee Viiratsi 

alevikus  Väluste suunal 2015.a.  , mis suurendab turvalist töötajate liikumist tööstusparki Viljandi linnast ja  

Viiratsi alevikust. 

8. Ühistransport TP-ni korraldatud, minimaalne ja teostatav muutmise vajadus 

9. Viljandi vallal on kaasfinantseerimisvõimekus  ning  on eelarvestrateegias 2016- 2017. aastaks näinud ette 

rahalised vahendid  arvestades  piirkondlikku huvi  ettevõtluse arendamiseks ja  uute töökohtade loomiseks. 

10. TP asukoht  jääb maapiirkonda, kus erinevalt linnalisest piirkonnast on väikeettevõtjatel  võimalik saada  

ettevõtluse alustamiseks ja arendamiseks toetust perioodil 2016- 2021 maaelu toeks loodud Leader- programmist 

11. Viljandi Vallavalitsusel  liitunud võimeka omavalitsusena  ja MTÜ Mäeltküla Tööstuspargil on koostöös 

ettevalmistus  olemas ( kehtiv detailplaneering , tasuvusanalüüs, laenuvõimekus, valmisolek kaasfinantseeringuks, 

kompetents,  eelinformatsioon  ettevõtjate vajaduste osas)  ja võimekus ning jätkusuutlikkus kavandatud tegevusi 

ellu viia. Töötab toimiv meeskond ning alustatud välisturundusega. (saatkonnad , kaubandusesindused, 

otseturundus)  



12. Viljandi vallale kuulub elamumaad linnalähedases piirkonnas ja on võimalus pakkuda seda  elamuehituseks 

tööstusparki sisenevatele ettevõtjatele ja töötajatele, seega aidata kaasa piirkonna elanike arvu stabiliseerimisele. 

13.  Viiratsi alevikus  korteriturul vaba elamispinda olemas 

14. Viiratsis, liitunud valla endises vallamajas,  võimalik ehitada välja ca 20 munitsipaalkorterit, juhul kui  selgub 

vajadus tööjõu elamispinna osas. 

 

I   TP TARISTU VÄLJAEHITAMINE (vastavalt määrusele krundi piirini) 

Tabel 1. Viljandi Tööstuspargi investeeringute eelarve   I etapi investeeringud 

  kogus  ühiku 

hind  

Summa  

TÖÖSTUSPARK      

Tööstuspargi taristu (teed, vesi, kanal, side) 

projekteerimine  

  25 000 €  

Vesi ja kanalisatsioon      

Tööstuspargi sisesed veetrassid  1160 m 110 €/m 127600 €  

Veetrassi vahetus kuni Viiratsi endise tanklani  1000 m 110 €/m 110 000 €  

Tööstuspargi sisesed kanalisatsioonitrassid  1160 m 110 €/m 127600 €  

Kanalisatsioonitrass liitumiskohast Tiigi tänavalt kuni 

Tööstuspargini  

700 m 110 €/m 77 000 €  

Teed koos valgustuse ja kõnniteega   1160 m 800 €/m 928000€  



    Puurkaev ja pumbamaja    365 000 €  

Iva tee rekonstrueerimine  1478 m 700 €/m 1034600 €  

Side ja gaasitrassid    180 000 €  

Turunduskulud (kodulehe loomine ja haldamine, messidel 

osalemine, reklaamid)  

  130 000 €  

Tööstuspargi rajamine kokku      3 124 800 €  

 

  Turundus on kompleksne tegevus tööstuspiirkonna ja Viljandi ning selle lähiümbruse pakkumiseks töö-, elu-, ja 

eneseteostuse kohana. Seega projekti mõju Viljandimaale läbi tervikliku läbimõeldud tegevuse on püsimajäämisel ja 

arenemisel määrav. 

Viljandi linn ja vald on piirkond, kus on head võimalused laste kasvatamiseks, vaba aja veetmiseks ja kultuuriliseks 

sisustamiseks; põhi-, kutse- ja kõrghariduse omandamiseks.  

Lisaks TP-le  turustatakse paikkonda kui tervikut. Viljandi vallal on vahetult kavandatava tööstuspargi lähedal Viiratsi 

alevikus ca 30 hoonestamata munitsipaalomandis olevat elamumaa krunti. Kooskõlas üldplaneeringuga võimalik lisada ca 50 

krunti peale detailplaneeringu koostamist Viiratsi alevikus, ca 15 krunti Peetrimõisa külas ja ca 40 krunti Pinska külas. Kõik 

need jäävad linnulennult 5 km raadiusesse kavandatavast tööstuspargist. Lisaks tuleb arvestada, et sama maa-ala ulatuses on 

ca 60 eraomandis olevat elamumaa krunti, kus detailplaneering on koostatud, aga mis majandusliku reaalsuse tõttu on 

realiseerimata. 

Projekti raames on turunduskulud kavandatud aastasse 2017-2018, perioodil 2015-2016 toimub turundus omavalitsuse 

kaasrahastusel ning Leader- meetme finantseerimisel. 

Projekti raames on turunduskuludeks ühe töötaja personalikulud, innovaatilise kodulehe loomine ja haldamine, messidel 

osalemine, reklaamid. 

Vt. lisa TP TTA ANALÜÜSI ANDMED JA ARVESTUSE ALUSED-EELHINNANG 

(Tegevuste kalkulatiivne eelarve, esialgne teostatavus-tasuvusanalüüs (TTA) prognooside põhjal, krundijaotuse arvestus ja 



hoonestamata maa tehingute arvestuse alused.) 

Vt. lisa SOTSIAALMAJANDUSLIKU TASUVUSE EELHINNANG 

 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

Projekti mõjud on osaliselt arvuliselt mõõdetavad, (töökohtade arv, palgatulu, ettevõtete arv, elama asunute arv) osad kaudselt 

hinnatavad (kutseõppeasutuse õpilaste arenguvõimalused, paikkonna elanike arvust sõltuvad teenused, tarbijatest sõltuvate 

ettevõtete käibe kasv). 

1. Perioodil 2016-2023 on loodud TP-s 15 uut ettevõtet, antud välja hoonestusõigus ca 25-le hektarile loodud ca 300  

töökohta Eesti keskmisest kõrgema töötasuga keskmisena 1176 EUR/kuus; 

2. Mõju laiapõhjalisus ettevõtlusvaldkondade kaupa: . TP mõju ettevõtete valdkonnas hõlmab: 

• mikroettevõtteid 

• väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid 

• alustavaid ettevõtteid (kohalik- ja väliskapital) 

• kohalikke ettevõtjad, kes soovivad laieneda ja tingimusi parandada 

3. Mõju kutseõppeasutuste/õppurite arengule tulenevalt koostööst koolid/TP töökohapõhise õppe rakendamisega kooli 

õppeprogrammis. Terviklik lähenemine, mis koosneb järgnevatest etappidest: 

*teooria *praktika tööprotsessis  *TP-s laienemine ja areng ettevõtjana/või valik jätkata kvalifitseeritud töövõtjana; 

4. Mõju Viljandimaa jätkusuutlikkuseks – elanike arv ei vähene, s.t. kas stabiliseerub või loodetavalt suureneb, mis 

võimaldab arvestades tarbijate kriitilist piiri jätkata olemasolevate teenustega (haridus, meditsiin, hoolekanne, kultuur) ja luua 

uusi, mis on inimestele olulised (Viljandi veekeskus); 

5. Mõju TP ettevõtjate ja töövõtjate perede elatustasemele ja sellest tulenevalt teenuseid ja kaupu pakkuvatele 

Viljandimaa ettevõtetele läbi tarbimise; 

6. Ettevõtluse arenemine väljaspool tööstusala (s.h suurettevõtteid teenindava ettevõtluse teke – hooldus-, remondi-, 

logistika-, toitlustusteenused jne); 



7. Piirkonna positiivse maine kujunemine seoses ettevõtluse intensiivistumisega, maksutulu tõus, elanike väljarände 

peatumine; 

8. Maa ja kinnisvara hindade kasv seoses piirkonna maine tõusuga; 

9. Piirkonna atraktiivsuse suurenemine välisinvestoritele; 

Lisaks positiivsele sotsiaalmajanduslikule mõjule võib piirkonna arendamine kaasa tuua ka  negatiivseid mõjusid, mida on 

oluline analüüsida ja  põhiprojekti käigus riske maandada: 

1. Konkurentsi kasv piirkonnas ettevõtlusharude siseselt;  

2. Struktuurse tööjõupuuduse kasv; 

3. Piirkonna tööjõu konkurentsivõimelisuse langus; 

4. Liikluskoormuse kasv piirnevas elamupiirkonnas. 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

1. Taotleja MTÜ Mäeltküla  Tööstuspark (omab TP arendamiseks vajaliku detailplaneeringuga maa-ala) 

2. Viljandi Vallavalitsus osaleb projektis MTÜ liikmena ja partnerina, kes katab projekti omafinantseeringu   

3. Ettevõtted-investorid (investeerivad hoonetesse/masinatesse/seadmetesse).  

Investorite konkretiseerimine toimub 2016.aastal, kuid projekti elluviijana omame  eelinfot ettevõtete kohta, kes on huvitatud 

osalema partneritena. 

4. Ettevõtted-rentnikud (rendivad IK ruume/masinaid/seadmeid). 

5. Ettevõtjad - iseseisvate äriprojektidega. Siinkohal  eelinformatsioon järgmiste ettevõtete huvi osas: 

UUED  VÕIMALIKUD SISENEVAD  ETTEVÕTTED  (huvi kasvanud 4 kuuga viielt ettevõttelt üheksani)  

Ettevõte Tegevusvaldkond Eelläbirääkimistel 

soovitud maa-ala 

suurus  m2 

Võimalik töötajate arv  

aastaks 2019 



Tekone OÜ  Värvimistehnoloogiad (eksportiv)  10 000 4 

Alfa Technologies  OÜ Meditsiinilise vee tootmine 

(eksportiv ) 

10 000 25 

Yamazaki Mazak Danmark 

AS 

tehnoloogia arendus ja õpe 5000 3 

Nordest Metall OÜ Konsultatsiooniteenused, 

inkubatsiooniteenused, 

kompetentsikeksus  

10 000 4 

Stone House OÜ  Tootmine  12 000- 15 0090 11 

Passiivmajad OÜ  bürooruumide ja tootmispindade 

rentimine 

30 000 2 

Tööstuselekter OÜ  elektriseadmed, soovib 

rendipinda  

Rendib pakkujalt 4 

  Espak Viljandi AS  pakendite tootmine 10 000 10 

Northern Icon OÜ Logistikakeskus , toodete 

komplekteerimine (eksportiv) 

20 000  13 

Arendus  Ühistulise piimatööstuse 

rajamine, asukoha valik sõltub 

planeeritava tööstusala 

valmisolekust ja riiklikest  

otsustustest meetme avamiseks 

100 000  160-180  

Specagra OÜ 

 

Traktorite müük, hooldus, 

varuosad; tegemist Leedu 

ettevõttega, kellel on  

edasimüüja, kavandavad arengut 

7000-10 000 5-6 



Eestisse. 

Nordamus OÜ, Põllumajandusseadmete ja 

masinate  müük, esindab 

peamiselt Poola tootjaid. 

7500- 8000 4-5 

 

Koostööpartnerid:  

1.  Teenuse pakkujad/operaatorid- vajaduspõhised tegevused. 

2.  IT ettevõtted - tarkvaralahendused ERP System. 

3.  MTÜ Mulgimaa Arenduskoda Leader - piirkonna strateegia elluviimiseks läbi väikeettevõtjate projektitoetuste 

ning MTÜ turundusprojekti 2015-2016. 

4.  Norra-Eesti rahastamisprogramm „Norway Grants“. 

5.  Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Kredex - finantstagatised ettevõtetele. 

6.  Kutseõppeasutused - VIKK, Olustvere, Tartu kutseõppekeskus, Võru – praktikabaasidena  

7.  Töötukassa - tööhõive/ümberõpe. 

8. Ülikoolid ja teadusasutused - innovaatiliste lahenduste väljatöötamine, tootearendus, valdkonna koostöö. 

9. Valitsusasutused läbi programmide rakendusasutuste. 

10. Projekti meeskonda kaasatakse praktikuid, kes on valmis idee elluviimise heaks töötama asuma koheselt peale 

eeltaotluse heakskiitmist. 



Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
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1. Perioodil 2016-2023 on loodud TP-s 15 uut ettevõtet, antud välja hoonestusõigus 20-le hektarile loodud ca 300 

töökohta Eesti keskmisest kõrgema töötasuga keskmisena 1176 EUR/kuus. 

2. Hoonestusõigus on seatud Viljandi lähiümbruses ca 30 le  elamukrundile TP/elamupiirkondade ühisturunduse abil 

sihtgrupile – noored pered. 

3. Läbi arendusprojekti on loodud kõrgtehnoloogilistele tootmistele ja planeeritavatele tehnoloogia-investeeringutele 

vajalik keskkond  TP taristu  näol. 

4. Toimib koostöö kutseõppeasutustega ja loodud on tootmisprotsessi kaasav õppekeskkond (töökohapõhine praktika, täiend- 

ja ümberõpe, mis tagab ettevõtetele nende vajadusi arvestava tööjõu). Kasutatakse praktikabaasi ning valmistatakse ette noori 

alustama tegutsemist ettevõtjana. Toetav on ka Leader-programmi ettevõtluse meede ning õppeks abikõlbulik suund õpipoisist 

meistriks. 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
7
  

 

TP arendusprojekt on põhjalikult ette valmistatud  ja valmisolek tegevuste elluviimiseks olemas. 

1. TP  teostusalal on kehtiv üldplaneering ning kehtestatud detailplaneering. (joonis 1 projekti kirjelduses)  

2. Olemasoleva ettevõtlusala juurdepääsutee - Iva tee rekonstrueerimine on projekteeritud. 

3. Tööstuspargi taristu projekteerimise eeltööd alustatud 2015 IV kvartalis sisenevalt ettevõtjatelt kogutud andmete põhjal  

4. Projekti jätkusuutlikkuse analüüsiks on koostatud eelhinnangud: vt.   lisa TP TTA ANALÜÜSI ANDMED JA 

ARVESTUSE ALUSED-EELHINNANG; Vt. lisa SOTSIAALMAJANDUSLIKU TASUVUSE EELHINNANG 

Eelhinnangu koostamisel on esitatud prognoositavad lähteandmed, mõningate algandmete puhul on lähtutut 

statistilisest keskmisest näitajast. Viljandimaal on koostöö planeerimisel  eelstaadiumis huvi esialgu üheksal ettevõttel       

( teenuste pakkumiseks/investeerimiseks) ning ühel välispartneril investeerimiseks juhul, kui projekt käivitub 2016. 

aasta jooksul) 

5. Viljandi valla arengukavas  http://www.viljandivald.ee/arengukavad, on kavandatu kirjeldatud Lisa 2  - Tegevuskava  lk. 2  

„Ettevõtluse ja majanduse arendamine“, mis toetab MTÜ Mäeltküla Tööstuspark  arendustegevusi 

6. Moodustatud ja äriregistris registreeritud on arendusorganisatsioon  MTÜ Mäeltküla Tööstuspark; üle on antud   MTÜ-le  

                                                           
6 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  
7 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  

http://www.viljandivald.ee/arengukavad


arenduseks  järgmised katastriüksused Iva põik 3             89201:004:0442   ; Tööstuse tee 2      89201:004:0439; Tööstuse 

tee T1    89201:004:0438; Tööstuse tee 1      89201:004:0437; Tööstuse tee 3      89201:004:0441; Iva põik T1            

89201:004:0443; Iva tee 15              89201:004:0183  ning  stardiraha tegevuse alustamiseks.  

7. MTÜ  on valmis projekti täies mahus ellu viima, MTÜ juhatuse esimeheks on kompetentne ettevõtluse valdkonda 

tundev  arendusjuht ning tööle on võetud  välisturundusega tegelev spetsialist rahvusvaheliseks koostööks. 

8.         Projekti omafinantseeringu katab Viljandi vald, kellel on piisav laenuvõimekus finantseerida 15% projekti 

maksumusest. Ettevõtluse arendamisele kaasa aitamine on valla arengukavas prioriteetne tegevus. 2016. aastal on Viljandi 

valla laenukoormus 38,7 % ning vaba laenuvõimekust 1,9 milj. EUR. 

 

  



ARENDATAV OBJEKT
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Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine 

Objekti asukoha joonis taotluse lisas nr 1-2 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava 

objekti 

planeeritavad 

kulud 

 

Arendatava objekti orienteeruv kogumaksumus on hinnakalkulatsiooni alusel 4 287 559 eurot. Objekti lõplik hind kujuneb 

hankemenetluse käigus. Hinnakalkulatsioon taotluse lisas nr 1-1.  

Planeeritavad tegevused ja kulud: 

1) Projekteerimistööd (projekti ekspertiis ja ehitusjärelvalve) – 144 000€ 

2) Ehitustööd (sõidutee alused ja katted, kergliiklusteed, haljastus, väikevormid, bussipaviljonid, tänavavalgustus, sademeveed, 

kanalisatsioon, veevärk) – 4 143 559,2€ 

Arendatava objekti ülalpidamise kulud võrreldes olemasolevate kuludega oluliselt ei muutu, sest arendatav piirkond on ka täna 

üldises tee- ja heakorrahoolduses.  

Arendatava 

objekti 

sotsiaal-

majandusliku 

mõju ulatus  

 

 

 

 

Viljandi linnakeskus vajab kaasajastamist, et olla elanikule sobivam elukeskkond ja külastajale atraktiivsem sihtpaik. Kõige 

otsesemalt mõjutab kesklinna korda tegemine linna elanikke, kesklinnas tööl käivad inimesi ja seal tegutsevaid ettevõtteid. Linna 

keskuse korda tegemise raames antakse värskem ilme Vabaduse platsile ja seda ümbritsevatele tänavatele ning 

muudetakse liikluskorraldust. Platsi korda tegemise peamine suund on külastaja vastu võtmine ja suunamine Pärimusmuusika 

aita, Lossimägedesse, Viljandi Muuseumisse ja muudesse turismiga seotud kohtadesse. Ümbritsevate tänavate korda tegemine 

kannab peamiselt ettevõtluskeskkonna arendamise funktsiooni. 

Viimase 15 aastaga on Viljandi südalinnas toimunud väga palju muutusi. Peamiselt erinevate välisrahastuste toel on 

rekonstrueeritud mitmeid ühiskondlike objekte (sh Lauluväljak, Lossipark, Pärimusmuusika Ait, kesklinna pargid, Arkaadia aed). 

Osaliselt tänu neile tegevustele on ka ettevõtjad omaltpoolt oma tegevuskeskkonda parandanud. Linnasüdamesse on juurde 

tekkinud kaks täiesti uut kaubanduskeskust ja väiksemaid ärikeskusi. Samas on linnasüda teede ja väljakute osas tervikuna jäänud 

arendamata. Praegu vajab linnasüda edasiarendamist ning kaasajastamist, et olla potentsiaalsetele ettevõtjatele, elanikele ja 

turistidele atraktiivsem. Sidudes kokku juba valminud objektid linnakeskuse võtmetaristuga (tänavad, kergteed, väljakud, pargid), 

                                                           
8 Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



loome uue kvaliteedi linnakeskuse väljanägemises ning sünergia uute ettevõtlus- ja elamuarenduste tekkeks. Viljandi linnasüdame 

võimalikult professionaalseks ja kõiki- ning kõikehõlmavaks arendamiseks viiakse koostöös Eesti Arhitektide Liiduga läbi avalik 

arhitektuurikonkurss. Nimetatud konkurss on ka üks osa üle-eestilistest arendustegevustest EV100 raames.  

Kesklinn on oluline transpordi sõlmpunkt, ühendades linna erinevaid osi ja ümbritsevaid omavalitsusi. Tegu on maakonna 

tõmbekeskusega, mis on loonud eelduse aktiivseks äritegevuseks kesklinnas. Projekti raames tehakse korda kesklinna tänavad, et 

realiseerida nende ääres asuvate kruntide-majade potentsiaal ettevõtete pindadena ja seeläbi piirkonna ettevõtlusaktiivsust veelgi 

tõsta. Rajatakse korralikud ligipääsu- ja parkimisvõimalused ning viidastatakse kesklinna ettevõtted, et neid oleks lihtsam üles 

leida. 

Projekti raames muudetakse liiklusskeemi lähtudes linna arenduste vajadustest (Tartu tänava ühesuunaliseks muutmine suunaga 

Tallinna mnt-st järve poole, et inimesi jõuaksid otsemini järve äärde ja sinna rajatavasse spaasse). Rekonstrueeritakse kõik 

ristmikud selliselt, et vähendada liiklusohutust – eri transpordi liigid eraldatakse üksteisest. 

Linnakeskuse kaasajastamiseks töötatakse välja atraktiivne väikevormide süsteem, mis avab tänavaruumi aastaringsele kasutusele 

ning rõhutab kasutusmugavust ja multifunktsionaalsust. Tänavaruumi uus lahendus peab arvestama ka aastaringi laatade, messide 

ja teiste Viljandi linnale traditsiooniliste ja ettevõtlust arendavate sündmustega. 

Projekt aitab kaasa elukeskkonna kvaliteedi tõusule, kuna tänu suuremahulistele investeeringutele muudetakse ümbritsev 

keskkond meeldivamaks ja mugavamaks (korda tehakse tänavad ning lammutatakse vanad hooned). Kesklinna korda tegemine 

loob eeldused järgmisteks edasisteks arendusteks: 

1) Viljandi Veekeskuse rajamine – kesklinnas asuv veekeskus, mis pakub lisaks ka majutusteenust 

2) Hotell (Laidoneri plats 8) – hoones asus kunagi hotell, praegu on see kasutusest väljas. On aga huviline, kes on valmis ligi 50 

voodikohaga nišihotelli sinna rajama. 

3) Linnu 4 hoone – olemas on projekt hoone suuremaks ehitamiseks (pärast kuni 1600 m²) 

4) Järveäärsed spaad – on olemas detailplaneering ja arendaja vaba aja spaa rajamiseks ning on algatatud detailplaneering ravispaa 

rajamiseks 

5) Riigimaja rajamine –  aadressil Vabaduse plats 6 asuva hoone lammutamine loob juurde avalikku ruumi, mis võimaldab sinna 

piirkonda Riigimaja rajamise 

6) Viljandi Haigla rajamine Turu tn 8-10 krundile 

Vabaduse platsi ja seda ümbritsevate tänavate korda tegemine loob eeldused ettevõtluseaktiivsuse kasvuks ning tingimused 

olemasolevate, kuid kasutusest väljas äripindade kasutusele võtuks. Seega lisanduvad projekti õnnestumisel linna keskusesse uued 

teenindus-, toitlustus- ja jaekaubandusettevõtted. Sellega seoses tekib juurde kuni 80 uut töökohta. Otseselt saavad mitterahalist 



kasu 80 ettevõtet, kes tegutsevad rekonstrueeritava ala ääres. Kaudselt saavad kasu kõik Viljandi linnas tegutsevad ettevõtted 

(1937). Potentsiaalselt saavad kasu 15 uut ettevõtet, mis võiksid rekonstrueeritava tee ääres tegutsemist alustada. 

Võib öelda, et tänu projektile paranevad nii kohalike elanike kui ka sise- ja välisturistide ligipääsetavus erinevatele teenustele ja 

piirkonna vaatamisväärsustele. Lisaks toob projekt kaasa uute ettevõtete lisandumise ja olemasolevate ettevõtete käibe kasvu. 

Mõlemad aitavad kaasa piirkonna majanduse jätkusuutlikkusele ja elanikkonna püsimisele oma kodukohas. 

Viljandi linna rahvaarv on viimase viie aasta jooksul olnud väikeses languses. Siiski tuleb iga-aastaselt Viljandi linna palju noori, 

kuna siin asub Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Linnakeskuse kaasajastamisel on oluline roll praegustele ja 

potentsiaalsetele elanikele meeldiva elukeskkonna loomisel ning nende seeläbi piirkonna püsielanikeks muutmisel. 

Kultuuriakadeemia tudengid on potentsiaalne grupp uute elanike leidmiseks ja ka uute ettevõtete loojateks. Nende õppehoone, 

raamatukogu ja muud olulised asutused asuvad linna keskuses, mistõttu veedavad nad igapäevaselt suurema osa oma ajast seal. 

Seega on oluline neile meeldiv keskkond, et nad sooviks ka edaspidi oma elu Viljandiga siduda.  

Viljandi loomeettevõtjaid koondavad MTÜ Viljandi Rahvakunstiühing, Viljandi Käsitöökoda, MTÜ Bonifatiuse Gild, Kondase 

keskus ja Viljandimaa Loomemajanduskeskus (selle all tegutsevad Tekstiili-, Puu- ja Metallikoda). 2014. aastal avati TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemia Vilma maja, mis tõi kaasa loomemajanduse arendamiseks täiendavaid võimalusi - avati kaasaegne 

multimeediastuudio, puidutöökoda, teljeklass ja butafooria töökoda. Kokku on Viljandis 200-250 loomemajandusvaldkonnas 

tegutsevat ettevõtjat, kes kõik asuvad linna keskuses ja vajavad kaasajastatud tegutsemise keskkonda. 2013. aastal Eesti 

Konjunktuuriinstituudi läbi viidud loomemajanduse kaardistus tõi välja, et loomeettevõtete puhul on nende lisandväärtuse 

kasvamiseks oluline koostöö teiste sektorite ettevõtetega. Sellest lähtudes on eriti oluline, et ka Viljandis kaasajastataks 

linnakeskkond terviklikult ettevõtete vahelise võrgustumise tagamiseks, mis omakorda aitab kaasa kõrgema lisandväärtusega 

töökohtade loomisele. 

Eelkõige noorema-ealise ja kõrgema haridustasemega elanikkonna osakaalu kasv toob endaga kaasa maksumaksjate osakaalu 

suurenemise ülalpeetavate suhtes, mis tähendab, et tänu maksumaksjate poolt tasutavate maksude paremale laekumisele ka avaliku 

sektori sissetulekud kasvavad ning kulutused ülalpeetavatele kahanevad. See toob kaasa kohaliku omavalitsuse suurenenud 

investeerimisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse. 

Tänu eelkirjeldatud sotsiaalsetele mõjudele areneb ka piirkonna majandus – kasvav elanikkond tähendab kasvavat 

tarbimisvajadust, mis loob võimaluse ja vajaduse ettevõtlusega tegelemiseks (erinevad teenused ja tootmine). Aastal 2014 oli 

Viljandis ettevõtlusaktiivsus 11% ehk 1000 elaniku kohta oli 109 ettevõtet. Viimase viie aasta jooksul on ettevõtete arv linnas 

kasvanud 968lt 1407le. Lisaks linna füüsilise keskkonna kaasajastamisele on juba loodud Loomemajanduskeskus, mis aitab 

loomeettevõtjatel (just neid on tänu kultuuriakadeemiale Viljandis palju) oma ettevõtlusega alustada ning seda arendada. 



Suurenenud ettevõtlusaktiivsus toob omakorda kaasa töökohtade arvu kasvu. 

Eeldatav 

tegevustes 

osalejate ring  

Kõikide tegevuste ellu viimise sisend on tulnud piirkonnas tegutsevatelt ettevõtjatelt ja ametiasutustelt. Linnal ja ettevõtjatel on 

pikki aastaid olnud tihe side. Alates 1998 aastas toimuvad Viljandis (sagedusega 3-4 korda aastas) linnavalitsuse ja ettevõtjate 

vahelised ümarlauakohtumised, mis on olnud info liikumisel, ettevõtjate soovide ja ettepanekutega arvestamisel, võimalike 

probleemide lahendamisel ja  tagasiside saamisel võtmetähtsusega. 

Tegevuste ellu viijaks on Viljandi Linnavalitsus. 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav 

tulemus
9
  

 

Väljund: Projekti lõppedes on korda tehtud ja tuleviku vajadustele vastavaks kohandatud Viljandi kesklinn – Vabaduse plats ja 

seda ümbritsev tänavate võrk.  

Projekti lõppedes on kaasajastatud kesklinna tänavate tugitaristu (3138 m), sh teed. 

Projekti lõppedes on rajatud 6028 m kergliiklusteed, mis ühendab linna eri piirkondade kergliiklusteede võrgustiku ühtseks 

võrgustikuks. 

Projekti lõppedes on  piirkonnas võetud kasutusele LED valgustus ja kaasaegne juhtimisautomaatika. 

Projekti lõppedes on rajatud kaasaegsed elektroonilised infotablood kõigisse rekonstrueeritava ala bussipeatustesse. 

Tulemused: Tänu linnakeskuse terviklikule uuendamisele on avalik linnaruum elanikele, turistidele ja ettevõtlusele 

atraktiivsemaks muudetud. Lahendatud on linna kesksuse oluliste sõlmpunktide kitsaskohad (halb läbitavus ja ligipääsetavus 

ettevõtete ja asutuste juurde). Linnakeskuses asuvate ettevõtjate võimalused tegevuse laiendamiseks paranevad, korrastatud taristu 

julgustab looma ka uusi töökohti. Seetõttu saab kasvada piirkonna ettevõtjate tulu ja suureneb sünergia piirkonna ettevõtete vahel. 

Puhkealade välja arendamine linnakeskuses muudab siinsed menukad festivalid, hansapäevad, tuurid ja muud üritused veelgi 

atraktiivsemaks. Samuti tekib juurde erineva profiiliga esinemis- ja kauplemiskohti tänavakunsti ja –ettevõtluse arendamiseks. 

Tasuja puiesteele on projekteeritud lahendus suurürituste ajal kauplejatele mugavamaks teenuste osutamiseks ja müügiplatside 

kommunaalühendustega sidumiseks. 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
10

  

Viljandi linn on valmis antud projekti täies mahus ellu viima aastatel 2016 kuni 2023 ning panustama omavahendeid vähemalt 

15% ulatuses projekti kogumahust. Projekti parimaks võimalikuks elluviimiseks tehakse koostööd Eesti Arhitektide Liiduga ning 

leitakse linnaplaneerimise mõttes terviklik atraktiivsust lisav lahendus (sh EV100 projektis osalemine).  

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tänavad ja hooned on Viljandi linna omanduses. Tänavate hooldamise korraldamisega hakkab 

                                                           
9 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  
10 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  



 edaspidigi tegelema Viljandi Linnavalitsus. 

Viljandi linna arengukava 2013-2020 visioonis on välja toodud kesklinna kujundamine atraktiivseks paigaks nii külastajale kui ka 

kohalikule elanikule. Arengukava elukeskkonna peatükis on linnaruumi ja planeerimise alampeatükis toodud märksõnadeks 

turvalisus, hästitoimivus ja ehituskunstiline kvaliteet. Välja on toodud ka vajadus lammutada maastikupilti kahjustavad, kasutusest 

väljalangenud ning amortiseerunud hooned. Näiteks on plaanis lammutada hoone aadressil Vabaduse plats 6. Ülejäänud hoonete 

puhul on soov neid pigem renoveerida, kuna tegu on muinsuskaitse all olevate väärtuslike hoonetega. Linn lähtub 

vastutustundlikkusest kaasajastamisel. 

Viljandi linna eelarve strateegia 2013-2020 eesmärkide hulgas on  samuti väärtusi loova ja atraktiivse linnaruumi loomine. 

  

https://www.viljandi.ee/documents/36926/488500/Viljandi+linna+arengukava+13-20.pdf/25c363fd-925e-47f3-9ce6-11becb46018b


ARENDATAV OBJEKT
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Mõõtelabor ja robootikaruum SA Viljandimaa Loomemajanduskeskuse metallikeskuses  

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud  

 

 Mittepuruneva (NDT) kontrolli mõõtelabori ja robootikaruumi projekteerimine ja ehitustööd 19 500€;  

 

ROBOOTIKARUUMI SEADMED:  

Roboti õppeplatvormid 3127,00 € 

3D printiminteri komplekt 2979,00 € 

Mini CNC router roboti ehitamiseks 

(laser+spindel) 

6542,00 € 

Trükkplaadi loomine ja jootmine 2396,00 € 

Arendusmoodulid ja mõõteriistad 3542,00 € 

Tööriistad ja transpordi kohvrid 2432,00 € 

ROBOOTIKARUUMI SEADMED 

KOKKU: 

21018, 00 € 

NDT KONTROLLI SEADMED  

Visual Testing seadmed 550,00 € 

Magnetpulberkontrolli seadmed 6800,00 € 

Kapillaarkontrolli seadmed 500,00 € 

Ultraheli kontrolli seadmete komplekt 30000,00 € 
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NDT KONTROLLI SEADMED 

KOKKU: 

37850,00 € 

METALLILABORI KONTROLLISEADMED:  

Digitaalne värvipaksuse mõõtja 385,00 € 

Õlitussüsteemide saaste mõõteseade 23975,00 € 

Artec 3d komplekt 20000,00 € 

Metallimikroskoop SP-400BD 6000,00 € 

kõvadustester Rockwell 600MA 2895,00 € 

Tõmbeseade TVM30KN70 3150,00 € 

Klambrid ja lisad tõmbeseadmele  1050,00 € 

Infrapuna termomeeter 147,00 € 

Digitaalne jõudünamomeeter 1150,00 € 

Digitaalne kaugusmõõtja – 300mm 630,00 € 

Tarkvara Force mõõtesüsteemidele 650,00 € 

METALLILABORI 

KONTROLLISEADMED KOKKU: 

40032,00 € 

KÕIK KOKKU: 98900,00 € 

 

 paigaldamine ja kalibreerimine 5 200€;  

 teenuste arendamine, ekspertide kaasamine 6700€;  

 koolitused ja sertifikaadid mobiilse NDT labori loomiseks 8600€ 

 labori mehitamine 3 töökohta 58716€. Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 2014 IV kvartali keskmine Statistikaamet;  

 teadlikkuse tõstmine Eestis ja sihtriikides (Soome ja teised Põhjamaad, Läti, Saksamaa) loomemajanduse ning metallitööde 



eksperimentaaltöökoja ja mõõtelabori võimaluste kohta Viljandimaal 2384€  

 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

Tegemist on inkubatsiooni- ja töökeskkonna teenust osutava Loomemajanduskeskusega, mis on orienteeritud loova tehnoloogilise 
ettevõtluse ja tootearenduse valdkonna edendamisele nii Viljandimaal, kui üle Eestiliselt. 

Eesmärgiks on nii tootearenduse- (loodavad tingimused võimaldavad kohapeal teostatavat tootearendust täiustada mõõtmistulemuste 
täpsuse ja kvaliteedi mõõtmise võimaluste lisandumisega) kui ka inkubatsioonivõimaluste väljaarendamisega (loodavad tingimused 
võimaldavad inkubantidel määrata valmivate toodete kvaliteeti ja nõuetele vastavust). Lisaks võimaldavad loodavad tingimused tõsta 
kogu metallikeskuse väljundi kvaliteeti ja pakkuda maakonnas ainulaadset robootikaruumi ja kvaliteedi määramise teenust. 

Viljandimaa Loomemajanduskeskuse Mõõtelabori ja Robootikavahendite hankimine loob eeldused loomemajandusalase tehnoloogilise 
võimekuse kaasajastamiseks ja kvaliteetsema (sertifitseeritud mõõteseadmetega) teenuse osutamiseks VLK Metallilaboris. Eesmärk on 
Viia VLK sisseseade kooskõlla muutunud tehnoloogiliste oludega ja kaasaja ettevõtluse väljakutsetega. Eesmärgiga anda alustavatele 
ettevõtjatele ja tootearendajatele teadmised ja oskused täppismõõtmise ja robootikavaldkonna võimalustest ja meetoditest. 

Mõõtelabori metallikeskusesse lisamise vajadus seisneb hetkel toimivates eksperimentaaltöökoja üksustes (lukksepatöökoda, 
metallivalu ruum, keemiaruum, metalli peentööde töökoda) valmivate toodete ja kaupade kvaliteedi määramiseks teostatavate 
mõõtmistulemuste usaldusväärsuses. Hetkel ei ole võimalik täpselt määrata, kas toode vastab kliendi nõuetele või mitte – puudub 
täpsus mõõtmistulemustes. 

Robootikaruumi metallikeskusesse ehitamise vajadus seisneb:  

 ruumipuuduses (olemasolevatesse ruumidesse robootikaks vajalike seadmete ja töölaudade lisamine ei ole võimalik); 

 eriala spetsiifikas (töid ei saa teostada metalli- ja lihvimistolmu tekkimise võimalustega ruumides) 

 vastava taseme robootikaõppe keskuse puudumises Viljandi maakonnas (olemas on metallitöö eksperimentaaltöökojaga piirnev 
sobiv ruum, kuhu mõõtelabor ja robootikaruum rajada).  

 METALLILABORI KONTROLLSEADMETE OTSTARVE: 

 kohapeal teostatud tööde ja projektide nõuetele vastavuse mõõtmiseks ja tulemuste kontrollimiseks (käesoleva hetkeni selline 
võimalus puudub); 

 soetatavate seadmete mobiilsuse tõttu võimalik pakkuda mõõteteenuseid piirkonna tööstus- ja tootmisettevõtetele; 

 soetatavate seadmete abil suureneb võimalus inkubantide leidmiseks – pakutavate teenuste hulk kasvab ja nende kvaliteet ning 
usaldusväärsus tõusevad. 

ROBOOTIKARUUMI ja SEADMETE OTSTARVE: 

 robootikaruumi on tarvis selleks, et eraldada füüsiliselt robootika suund muust inkubaatori tegevusest puhtuse tagamiseks, 
spetsiaalselt selleks mõeldud eraldi töölaudade/töökohtade tekitamisega; 

 seadmete abil tekib ainulaadne võimalus pakkuda õppeplatvormi Viljandimaa edasijõudnud robootikahuvilistele, Viljandi 



Huvikooli õpilastele ja TÜ VKA tudengitele vastava õppekava raames; 

 NDT KONTROLLI SEADMETE OTSTARVE: 

 võimalus määrata kohapeal teostatud keevitustööde kvaliteeti; 

 võimalus kontrollida ja määrata piirkonnas tegutsevate ettevõtete keevitustööde kvaliteeti;  

 võimalus skaneerida ja määrata metallide ja koostete tihedust ja kvaliteeti. 

Labori teenuste potentsiaalne nõudlus jaguneb järgnevalt: 

 Kõik hetkel metallikeskuse teenuste kasutajad, kelle jaoks lisandub võimalus tagada toodete vastavus nõuetele – TÜ VKA 

Rahvusliku metallitöö osakond, Viljandi Huvikool, inkubandid. 

Piirkonna metallitöö ettevõtted, kelle jaoks avaneb võimalus mobiilse laboratooriumi teenuseid kasutades määrata kooste- ja 

materjalide kvaliteeti (hetkel huvitatud ettevõtted - Metest, Nuia PMT, AS BHC, Technobalt Eesti OÜ, Metre OÜ)  

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

Sihtgrupid on: 

  

 väikesed, keskmised ja suured metalliala ettevõtted;  

 alustavad ettevõtjad;  

 haridus- ja teadusasutused;  

 huvihariduskoolid;  

 

 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
12

  

 

 

 Valminud on robootikaruum sisseseadetega, milles on võimalik anda robootikaalast õpetust edasijõudnutele.  

 On hangitud seadmed ja loodud eeldused NDT kontrolli teostamiseks kohapeal ja mobiilselt kliendi juures tootmisüksuses. 

 Metallitööde eksperimentaaltöökojas saab arendada tooteid ja tehnoloogiaid, kinnitada ja hinnata uute ja loodavate toodete 

kvaliteeti;  

 loodud on kuni 3 töökohta;  

 laienenud on Lõuna-Eesti ja Viljandimaal pakutavate ettevõtete innovatsioonivõimekust toetav teenuste baas.  

 

Valmisolek 

tegevuste 

  

 

 olemas on väga heal tasemel metallitöö eksperimentaaltöökoda ja vastavad seadmed:  

                                                           
12 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  



elluviimiseks
13

  

 

 arvutijuhitav 5-teljeline CNC freespink;  

 lukksepatöökoda kahe treipingi, käsifreespingi, puurpingi, presside ja TIG keevitus;  

 metallivalu ruum: induktiiv vaakumvalu seade väärismetallide täpseks valuks, elektrilised ja gaasipõletitega ahjud, 

karastamise ja valu võimalused;  

 keemiaruum metallide elektrotöötluse ja tõmbekappidega, võimalus teostada elektrolüüsi, söövitamisi ja kasutada muidu 

vähe ligipääsetavat galvaanoplastika tehnoloogiat.  

 metalli peentööde ruum, eelkõige ehtekunstnikele sisustustatud ruum spetsiaalsete poleerimispinkide, presside, 

traadivenitus- ja muude seadmetega.  

 olemas on metallitöö eksperimentaaltöökojaga piirnev sobiv ruum, kuhu mõõtelabor ja robootikaruum rajada;  

 SA Viljandimaa Loomemajanduskeskuse näol on tegemist tootearendus- ja töökeskkonnaga, kus on võimalusi ja 

kompetentsi rajatava labori rakendamiseks ja turundamiseks;  

 Omafinantseeringu määr on 15%. Omafinantseering kaetakse partnerite abil.  

 

Arendus on kooskõlas Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskavaga: tegevuskava punkt 2.3.5. SA Viljandimaa 

Loomemajanduskeskuse arendamine 

 

 

 

  

                                                           
13 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  



 

 

ARENDATAV OBJEKT14
 

Loodi tootearenduskeskus 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud  

 

Moonakatemaja ümberehitamine puutöökojaks. Hoonesse on planeeritud kolm eri funktsiooniga ruumi – “müravaba” 

traditsiooniliste käsitööriistadega töökoda, puutöömasinate ruum, materjali ja toodangu hoiuruum. Maksumus 313 343 €. 

Karjalauda (praegu teraviljakuivati) ümberehitamine saekaatriks. Hoonesse tulevad saeraam, höövel, laastumasin, sindli- ja 

kimmisaed. Maksumus 216 719 € 

Talli ümberehitamine ehitushalliks. Üks suur avatud ruum, kus on korraga võimalik ehitada kuni kolme väiksemat palk- või 

vahvvärkhoonet. Maksumus 305 880 € 

Aida ümberehitamine savikojaks. Hoonesse tuleb töökoda savil põhinevate ehitus- ja viimistlusmaterjalidega tegelevatele 

ettevõtetele 159 635 € 

Kuivati ümberehitamine  katlamajaks – olmehooneks. Rajatakse küttesüsteem, mis teenindab puutöökoda ja mõisa peahoone 

juurdeehitust. Hoonesse on planeeritud ka wc-d, dushiruumid, riietusruumid, mis keskuses praegu puuduvad. Maksumus 

184 572 € 

Mõisa peahoone juurdeehituse renoveerimine. Peahoone juurdeehitusse on planeeritud kontoriruum, nõupidamisteruuum, 

näidiste/müügisaal, töökoda-ateljee, restaureerimistöökoda, õppeklassid. Maksumus 413 450 € 

Mõisa kompleksi teede ja platside renoveerimine. Parkimisplatside ja mõisa pargi ning majandushoonete vaheliste teede 

renoveerimine 85 980 € 
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  Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



Kokku  projekti planeeritavate tegevuste maksumus 1 679 579 €, millest omafinantseering 335 916 € ja toetus 1 343 663 

€ 

Detailselt on nii juba teostatud (üle 260 000 €) kui kõigi mõisakompleksi kavandatud tegevuste planeeritavad kulud välja 

toodud Loodi TTA-s ning arvestused põhinevad esialgsetel hinnapakkumistel.   

 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

Objekti väjaarendamise tulemusena luuakse atraktiivsed tingimused noortele ettevõtjatele oma teenuste ja toodete 

väljaarendamiseks ning koolituste läbiviimiseks.  Loodi keskusest saab oluline oskusteabekeskus Eestis ja lähiriikides. 

Koostööpartner TÜ Viljandi Kulturiakadeemia rahvusliku käsitöö osakond on rahvusvaheliselt tunnustatud pärandoskuste 

õppe-, loome-ja uurimiskeskus. Loodis läbiviidavad õppepraktikad ja eksperimendid hoiavad ettevõtjate ja kõrgkooli vahel 

tugevaid sidemeid ja arendavad vastastikku kasulikku koostööd. Siiani on mõisa hoonete seisukord takistanud Loodil 

tihedamat koostööd kultuuriakadeemiaga tootearenduse vallas edendada ja läbi viiakse siin vaid hädavajalikku palkehituse 

ja tööriistade praktilist kursust.  Puudub võimalus tagada töö-, õppe-ja hoiuruumides vajalik temperatuur ja ventilatsioon.  

Rahvusliku ehituse eriala lõpetajad on käinud välispraktikatel ja osalenud rahvusvahelistes projektides ning saanud kogemusi 

erinevates riikides  toimivatest keskustest. Nende huvi oma alal tegutseda on suur, kuid võimalusi selleks vähe. Kohalik turg 

on väike ja traditsioonilise ehituse võimalusi ei osata veel piisavalt hinnata. Loodi tootearenduskeskuse baasil saab ka TÜ 

Viljandi Kultuuriakadeemia oma pärandehitusoskuste ja –teadmiste  alast potentsiaali paremini praktikasse rakendada ja 

tutvustada.  

Piirkonnale avaldab keskuse käivitamine olulist sotsiaal-majanduslikku mõju lisandub noori, haritud inimesi, kellel võimalus 

aktiivselt kaasa lüüa oma eriala võrgustike koolitus-ja ettevõtlusalastes projektides. Ettevõtjate arenguvõimalused laienevad; 

luuakse uusi ettevõtteid ja töökohti (s.h. kõrgema lisandväärtusega), paraneb piirkonna elanike toimetulek ja omavalitsuste 

tulubaas.  Piirkonna maine elu- ja ettevõtluskeskkonnana kasvab; kohalikud ehitusmaterjalid, traditsioonilised oskused ja  

nende integreerimine tänapäeva tehnoloogiliste võimalustega toetab mitmeid majandusharusid (ehitus, käsitöö, puidutööstus, 

turism, koolitus..) , tugevdab ühiskonna sidusust(erinevate põlvkondade koostöö, piiriülene oskuste jagamine ja õpe) ja 

kogukonna identiteeti(traditsioonide väärtustamine). 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

Loodi  tootearenduse arendamisega tegeleb mõisa omanik MTÜ Loodi Mõisa Arendus, traditsioonilise ehituse ja 

pärandoskuste säilitamise ja propageerimisega tegeleb MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts, säästvat arengut toetavate 



 koolituste, täiskasvanuhariduse, tootearenduskeskust toetava loodusturismi  ja mõisakompleksi külastuskeskuse osa 

arendamisega tegeleb MTÜ Loodi Mõisa Looduskeskus.  

Keskuses hakkavad tegutsema traditsioonilise ehituse ja pärandpuutööga tegelevad ettevõtjad, kes alustavad oma 

teenuste/toodete väljatöötamist või laiendavad tegevusvaldkonda; peamisteks koostööpartneriteks  ülikoolid, 

haridusasutused, MTÜ-d, ettevõtted, koostöövõrgustikud. 

Otsesed kasusaajad: a)Viljandi vald ja valla elanikud – Loodi tootearenduskeskuse tegevuste tulemusel võetakse kasutusele 

mõisa majandushooned töökodade ja õppehoonetena, mis on suur osa mõisakompleksi kui tervikuna toimiva süsteemi 

väljaarendamisest. Paraneb ettevõtluskeskkond ja koolitusvõimaluste kättesaadavus, tarbitakse rohkem kohalikke tooteid ja 

teenuseid, ettevõtjate tulubaas kasvab.  

b)traditsioonilise ehitusega tegelevad ettevõtjad ja organisatsioonid – paranevad ettevõtluskeskkond, koostöövõimalused, 

infovahetus, koolitusvõimalused, lisandub noori tegijaid ja ala populaarsus kasvab 

 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
15

  

 

*Projektis kavandatud ehitustööd on lõpule viidud, 6 mõisahoonet on kohandatud traditsioonilise ehituse tootearenduse 

vajadustele 

 

* tootearenduskeskuse tarbeks renoveeritud hooned on eesmärgipäraselt kasutusel ; renditud ettevõtjatele/ tegevustega kaetud 

ja keskus on isemajandav.  

  

* Otseselt tänu keskuse tegevusele on loodud 10 uut ettevõtet ja 20 uut töökohta 

 

* Keskus pakub ja koordineerib lisaks hoonete ja seadmete ühiskasutuse alustavatele ettevõtjatele ka projekteerimise, 

eelarvestamise ja ühisturundusteenust võimaldamaks väikeettevõtjatel suuremate projektide läbiviimist ja välisturgudele 

jõudmist 

 

*Keskus ja selles tegutsevad ettevõtted  on arvestatav koostööpartner Puitmajaliidule, EAL'le, EMPL'le ja Eesti 

teadusasutustele (ERM, EVM) , kõrgkoolidele ning teistele samalaadsetele keskustele (Põlva, Räpina) traditsioonilisele 

ehitusele ja puutööle ning taastuvatele looduslikele materjalidele põhinevate ehituslahenduste, materjalide ja toodete 

arendamisel.  

                                                           
15  Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  



 

* Koos MTÜ'ga RES ja Viljandi Kultuuriakadeemiaga pakutakse algtaseme ja täiendõppekoolitusi ning nõustamist. 

 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
16

  

 

*Eeltöödena on läbi viidud kõigi seotud valdkondade uuringud ja analüüsid: TTA Loodi mõisale ja palgikojale, Loodi mõisa 

arengukontseptsioon ja Loodi Mõisa Looduskeskuse arengukontseptsioon. 

*koostatud kõigi mõisa hoonete muinsuskaitse eritingimused,  

*ehitusprojektid ja enamikel hoonetel olemas ehitusload 

* olemas on kavandatud investeeringutele litsentsiga ettevõtjatelt esialgsed hinnapakkumised, 

*olemas on meeskond tegevuste elluviimiseks 

* keskuses tegutseb MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts ja kaks ehituse ja puutööga tegutsevat ettevõtet, kolm uut ettevõtet on 

huvitatud keskuse teenuste kasutamisest 

*käivitunud on koostöö üliõpilastele (Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia) praktikabaasi pakkumiseks,  

keskkonnahariduse programmide läbiviimiseks ja rahvusvaheline täiskasvanuhariduse projekt koostöös Põhjamaadega.  

* investeeritud on kompleksi arendamisse üle 260 000 euro ELstruktuurifondide ja erakapitali raha ning valmisolek panustada 

omafinantseeringuna 335 916 eurot  

   Detailselt on nii juba teostatud kui kõigi mõisakompleksi kavandatud tegevuste planeeritavad kulud välja toodud Loodi 

TTA-s ning arvestused põhinevad esialgsetel hinnapakkumistel.   

Seni teostatud tööd: Kõigi mõisakompleksi hoonete ja pargi renoveerimisprojektid 65 600 €,  

Loodi külamaja/olmehoone renoveerimine  106 855 € 

Uuringud ja kontseptsioonid 12 000 € 

Aida töökoja seadmed 17 200 € 

Mõisa peahoone katuse parandustööd 35 000 € 

Puitpitsilise puukuuri renoveerimine 3500 € 

                                                           
16  Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  



Mõisapargi renoveerimine I, puistu hooldus 20 572 € 

 

Antud tegevus on vastavuses Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskavaga: 

Tegevusjava punkt nr 3.4.11.  

 

  



ARENDATAV OBJEKT
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Õisu meierei 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud 

eurodes  

 

1. Meiereihoone ettevalmistamine külastamiseks: 

1.1.  Küttesüsteemi renoveerimine - 60 000 

1.2.  Veevarustuse ja kanalisatsiooni renoveerimine - 20 000 

2. Juustutootmise ruumi renoveerimine, ekspositsiooni loomine. 35 000 

3. Laborite ja klassiruumide renoveerimine - 40 000 

5. Meistrite eluruumide renoveerimine ja sisustamine, ajastukohase miljöö loomine – 40 000 

6.         Ekspositsioonid kavandamine, ruumilahendused – 20 000 

7.         Ekspositsiooni koostamine – 50 000  

6.         Külastajate vastuvõtutoa renoveerimine ja sisustamine - 20 000 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

Õisu õppemeierei arendamist käsitletakse Õisu mõisakompleksi (Õisu külastuskeskuse) terviklahenduse olulise osana.   

Õisu Piimaasjanduse Kool asutati 1922.aastal. 1930 rajati õppeotstarbeks Eesti moodsaima sisustusega meierei. Unikaalsesse 

hoonesse mahtusid tootmine, klassiruumid, laborid ja ka meistritele eluruumid. Kompleks oli ainulaadne kogu Euroopas. 

Õisus valmistati  kõrgekvaliteedilisi juustusid. Muuhulgas ka kaubamärk „Eesti juust“ sai siit alguse. 

 Ka nõukogude ajal jätkati Õisu arendamist. 1964 nimetati kool Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikumiks, 1967 alustati 

õpetamist konserveerimise, 1968 kääritamissaaduste ning 1969 pagaritoodete tehnoloogia erialal. 1986 liideti tehnikum ja 

Õisu sovhoos Õisu Sovhoostehnikumiks. 1990 eraldus tehnikum sovhoosist ja hakkas kandma Õisu tehnikumi nime. 1994–97 

kandis kool Õisu Põllumajandustehnikumi nime. 1937–44 tegutses Õisus moodsaima tehnikaga varustatud piimandusalane 

                                                           
17 Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



 

 

uurimis- ja teadustöö keskus Õisu Piimandusinstituut. 1950. Aastail tegutses Õisu meierei juures 

mikrobioloogialaboratoorium, kus pandi alus atsidofiilbaktermassi uurimisele ja tootmisele. 

Kool kestis Õisus 2005 aastani. Seejärel viidi erialad üle Olustverre ja kogu mõisakompleks, sealhulgas meierei, pandi 

oksjonil nelja erineva kinnistuna müüki. Viljandimaa suuremate ettevõtete omanikud nägid killustatud müügis ohtu kogu 

kompleksile ja otsustasid kinnistud osta, et kultuuripärand säilitada ja rakendada piirkonna hüvanguks tegevusse. 

Pikaajaliseks eesmärgiks võeti kõik hooned, rajatised ja park restaureerida, hakata pakkuma tooteid ja teenuseid.  

Meierei on arendajate prioriteet. Sinna on kavandatud külastajate vastuvõtt,  infopunkt, seminari-näituseruumid. 

Plaanitud on hoone külastajate vastuvõtuks renoveerida, sisustada näituseruumid, luua võimalus seminaride ja õppepäevade 

korraldamiseks. Kuna  Õisu ametikoolil on aukartustäratav  hulk  lõpetajaid (ca 4000), siis ekspositsiooni koostamisel 

soovime keskenduda inimestele ja nende lugudele. Juba eeltööd tehes on märgata kooli lõpetajate soovi ekspositsiooni 

koostamisel abistada ja endiste õpilaste järeltulijate soovi üles leida oma vanemate või vanavanemate haridustee oluline etapp. 

Enamus Eesti meiereide edukäik on Õisuga seotud. Kavandatud on ülevaate andmine Eesti piimanduse arengust tervikuna. 

Tähtsaks peame Imaveres asuva Eesti Piimandusmuuseumiga koostööd. Soovime sealse ekspositsiooni täienduseks pakkuda 

Õisus rohkem isiksuskeskseid lahendusi. Otsime ka koostööd Eesti põllumajandusemuuseumi, Olustvere ametikooli ja 

piimandusettevõtetega. Peame oluliseks ka koostööd laiemalt (muuseumid, ettevõtted, erakogud...), et ettevalmistatud 

näituseruumides saaks välja panna vahetuvaid näitusi, mis aitaks kaasa korduskülastusteks. Teeme koostööd  Prantsuse 

Suursaatkonnaga Eestis ja näeme koos mitmeid arendusi, sündmusi seoses mõisa ja meiereiga. Ekspositsiooni ülesehituse ja 

ruumiliste lahenduste kavandamiseks teeme koostööd ka ekspositsioonispetsialistide ja sisekujundajatega. 

Endised õppeklassid ja laboriruumid sisustatakse muuseumitubadeks, mis on kohased ka seminaride korraldamiseks. 

Õppeklassidesse ja laboriruumidesse kavandatud ekspositsiooni põhisuund on personaalsus. Suurele lõpetajate arvule mõeldes 

on kavandatud pildid, esemed, kirjeldused ja lood kursustest, õppejõududest, õpilastest. Anname  ülevaate koos pildimaterjali 

ja esemetega Õisu kooli lõpetanud kuulsatest meieritest, kes üle Eesti meiereisid asutanud või uuemal ajal eeskujuks olnud. 

Käsitleme ka „imerohu“ AU loomist, mis saigi Urmas Altmeri poolt alguse Õisu meierei laboris. Ka kaubamärk „Eesti juust“ 

on otseses seoses Õisu meierei katsetuste ja laboritööga. Eksponeerime „Eesti juustu“ kujunemislugu algusaastatest 

tänapäevani. Lisaks pannakse klassiruumides ja laboritubades välja õppetöös kasutatud vahendeid ja dokumente.  Meierei jääb 

mõisakompleksi osaks ja täiendavaks külastuspõhjuseks. 

Juustutootmise ruumi paigutatakse ülevaade tootmisest läbi aja. Pannakse vaatamiseks välja sajand tagasi kasutatud seadmeid 

ja näitlikke materjale, õppeplakateid. 

Hoone on suhteliselt heas korras.  Välja tuleb vahetada olemasolev küttesüsteem, veetorustik, korrastada kanalisatsioon.  



Vastavalt ruumiprogrammile ja funktsioonidele teha siseviimistlus ja luua valmisolek külastuste korraldamiseks. 

Külastuskohad täiendavad piirkonna külastamise põhjuseid. Õisu mõisas toimuvad regulaarselt kontserdid, teatrietendused, 

seminarid, teemaõhtud. Tuntuim sündmus on Õisu veinfestival, kuhu kutsutakse 500 osalejat. Õisu mõis teeb koostööd 

Prantsuse Suursaatkonna ja Viljandimaa ametikoolidega. Osaletakse külastusmängus „Unustatud Mõisad“. Aastas külastab 

mõisa ca 5000 inmest. Õisu sepikoda-muuseum asub samuti mõisakompleksis. Sepikoda teeb koostööd reisikorraldajatega, 

võtab vastu gruppe Eestist ja välismaalt, korraldab teemapäevi ja kontserte. Aastas külastab sepikoda ca 3000 inimest. Paljud 

grupid soovivad külastada nii sepikoda kui ka mõisa. Meierei avamine külastamiseks annaks tugeva lisamotivatsiooni Õisu 

külastamiseks ja pikemaajalisemaks viibimiseks. Mõisakompleksis on veel mitmeid kasutamata hooneid, mis sobiksid ka 

majutamiseks. Piirkonna külastuspõhjuste lisandumine annab ka omanikele kindlust investeeringuteks majutuskohtadesse. 

Meierei kõrval, endises ühiselamus on juba hakatud külalistubasid renoveerima. 

Õisu ametikool, sealhulgas õppemeierei, on väga oluliselt mõjutanud piirkonna arengut. Mitmed toiduainetetööstuse 

spetsialistid on valinud elukohaks Halliste valla, et töötada koolis õpetajatena. Paljud piirkonna elanikud on olnud koolis 

abitöölistena. Meierei arendamisega luuakse uued töökohad, mida pakutakse esmalt piirkonnas elavatele, hea ettevalmistusega 

õpetajatele- meistritele. Kuna tegemist on rajatava külastuskeskusega, siis tuleb töötajate pedagoogiline ettevalmistus kasuks 

külastajatega suhtlemisel. 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

Õisu meierei arendamisega tegeleb kompleksi omav ja haldav AS SIO Investments. Aktsionärideks on Viljandimaa suuremad 

ettevõtted ja nende omanikud üksikisikutena ( AS Viljandi Aken ja Uks, AS Viljandi Metall, Esro AS...) . Nii on läbi omanike 

ühendatud meierei arenduse juurde kompetents ja arendussuutlikkus.  

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
18

  

 

Loodud meiereihoone ettevalmistamine külastamiseks: 

Küttesüsteemi renoveeritud 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni renoveeritud 

Muuseumitoad ja degusteerimisruum  renoveeritud  

Laborid ja klassiruumid renoveeritud 

                                                           
18 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  



Meistrite eluruumid renoveeritud ja sisustatud, ajastukohane miljöö loodud 

Ekspositsioonid kavandatud, ruumilahendused valmis  

Ekspositsiooni koostatud 

Külastajate vastuvõtutuba renoveeritud ja sisustatud  

Külastajate vastuvõtu korraldamine lahendatud ruumiliselt ja sisuliselt 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
19

  

 

Arendusprojekti elluviimise tähtsamad eeldused: 

1. Heas seisukorras olev unikaalne meiereikompleks. 

2. Läbi SIO Investments AS Õisu mõisakompleksi omavate ettevõtete võimekus ja valmisolek projekti investeerida. 

3. Toiduainetetööstuse ettevõtete huvi ja toetus. 

4. Halliste valla huvi ja toetus. 

5. Kvalifitseeritud töötajad piirkonnas. 

6. Õisu mõisakompleksi täiendav külastusväärtus ja tuntus. 

 

Arendus  on kooskõlas Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskavaga: 

Tegevuskava punkt nr 3.3.6. Õisu meiereis tootmise ja väljaõppe taastamine, külastuskeskuse väljaarendamine 

 

  

                                                           
19 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  



ARENDATAV OBJEKT
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Suislepa mõisakompleksi arendamine Võrtsjärve Turismikeskuseks 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud  

 

Uue-Suislepa mõisahoone osaline keldri ja I korruse ruumide rekonstrueerimine 200 000 eurot  

Mõisahoones rekonstrueeritakse keldrikorrusel olev köök-töötuba, pesuruum ja toalett, tooraine hoiustamisruum ja koridor. Esimesel 

korrusel renoveeritakse Suislepa kooli 2 klassiruumi töötubade läbiviimiseks, töötajate ruum, laoruum ja väliterass. Ülejäänud 

mõisaruumid rahastatakse eravahendite arvelt.  

Mõis on Tarvastu valla poolt 80-90-ndatel osaliselt renoveeritud, kuid palju on kasutatud kipsplaati jm materjale, värvilahendusi jm, mis 

ei vasta algupärasele. Tarvastu vald renoveerib praegu II koruse klassiruumi, taastates algse värvilahenduse, aknad, uksed,valdustuse jm. 

Sinna tuleb nn Suislepa mõisaajalugu tutvustav ruum. Seda rahastab Tarvastu vald täielikult enda vahenditest. Ülejäänud teise korruse 

ruumid on planeeritud renoveerida ja anda ettevõtja(-te) kasutusse, kes soovivad majutusteenust pakkuda. Majutuseks mõeldud ruumid 

rahastatakse 100% ettevõtjate omavahenditest (olemas eelkokkulepe). 

Mõisas tegutseb praegu 10 õpilasega Tarvastu Gümnaasiumi filiaal, mis lõpetab sellel õppeaastal tegevuse (kool 1921-2016). Samuti 

lõpetab mõisamajas tegevuse lasteaiarühm, mis paigutatakse ümber.   

Vajalik  ajastule vastav ruumide sisustus 70 000 eurotMõisa õuel Õhne jõe jalakäiate silla kandekonstruktsiooni 

rekonstrueerimine 40 000 eurot 

Välipaviljon   28 000 eurot 

Ujuv alus/lava muusikutele (orkestrile, kunstnikele jm) 20 000 eurotPargiala korrastamine (sh maastikukujundus, Eesti 

põlisõunasortide kollektsioon) 15 000 eurot 

Ehitusliku projekteerimise kulud 25 000 eurot  

Paadikuur (turistide paatide, kanuude, esirataste jm hoiustamiseks, pesemiseks-hooldamiseks)  25 000 eurot 

                                                           
20 Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



Elektrikaabli eemaldus Õhne jõelt, mis takistab suuremate praamide läbipääsu 12 000 eurot 

Õhne jõe suudmeala süvendamine, mis takistab suuremate praamide läbipääsu 25 000 eurot 

Turunduskulud (kodulehekülg, reklaam, bränd, logo, info ja it-süsteem ja automaatne broneerimine) 25 000 eurot 

Matkaraja (laudtee) laiendamine (et tagada laste ohutus) ja pikendamne 10 000 eurot 

Muud kulud (hanke läbiviimine vm) 5000 eurot 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM 

Kasutades ära piirkonna eripära ning luues kaasaja trendidele ja nõudlusele vastava keskuse, tõstab see oluliselt piirkonna 

konkurentsivõimet ja kogu eesti kui veeturismi sihtkoha konkurentsivõimet.  

Piirkonna eripära, mida käeoleva projektiga väärtustades inimesed Suisleppa tulevad: 

1. Suislepa kui Võrtsjärve veeturismi keskus  

Õhne jõe ja Võrtsjärve veeturism, veesuusasõit, kanuumatkad, kalepurjekad jm; Eesti suurim paadiomanike üritus Suislepa 

Paadipäev; potentsiaal taastada Tartu-Jõesuu-Suislepa veeliin ning välja arendada veetee Läti ja Venemaaga. Arenguhüppeks 

vajalikud: inveteeringud Õhne jõel (kaabli eemaldus, suudme süvendamine, silla rekonstrueerimine, paadikuur), ettevõtjate 

poolt täiendavate veesõidukite soetamine ja teenuste pakkumine. 

2. Suislepa kui oluline kultuurihäll Eesti ajaloos 

August von Kotzebue – siin tegutsenud mõisnik,  Eesti esimese teatri asutaja (1789. aastal kõlas eesti keel esimest korda laval: 

Kotzebue "Isalik ootus"). Kozebue kirjutas poeemi „Ateena varemed“ (1811) ja näidendi „Kuningas Stefanus“ ning saatis 

need sõbrale Beethowenile – kes komponeeris neile muusika. Tema poeg Otto von Kotzebue oli tsaari venemaa meresõitja, 

tegi 2 tiiru ümber maakera, 200-le saarele nime andnud, Alaskal tema nimeline saar Kotsebue, Tallinnas temanimeline tänav. 

Suislepas peatusid ja käisid korduvalt mitmed tuntud kultuuritegelased – Peterson, Koidula, Õpetatud Eesti Seltsi teised 

aktiivsed liikmed, kunstnikud ja kultuuritegelased. Mõisa peahoone kõrvalt möödus tol ajal väga tähtis ja palju kasutatud 

Viljandi- Tartu ning Viljandi- Valga maantee. Ka „Nipernaadi“ lugudes ja Kalevipojas on siit pärit ainest. Siit piirkonnast on 

pärit Juhan Simm, Tartu Riikliku meeskoori asutaja (meekoori kontserdid toimuvad tema auks Suislepas ja piirkonna 

kirikutes). Arenguhüppeks vajalik: kultuuriprogrammide väljatöötamine, turundamine ja elluviimine (töötoad, kontserdid, 

https://et.wikipedia.org/wiki/1789


kultuurimatkad, luuleklubi, maalilaagrid jms) 

3. Suislepa kui Eesti õunakasvatuse sünnikoht  

Siit mõisaaiast hakkasid kultuurõunasordid levima mujale Eestis, näiteks mõisas aretatud sort `Suislepp`. Suislepa mõis oli 

uuenduslik ja tõi tollal uudse õunakultuuri Eetisse. Täna uudse kultuurina, asub piirkonnas eesti suurim viinamarjaistandus 

ning veini ja siidri tootmine.  

4. Suislepa mõisakompleks kui oluline ajaloopärand  

1805-1811 valminud klassitsistlikku mõisakompleksi kuulusid peahoone pargiga, tõllakuur, meierei ja valitsejamaja, 

õunakelder koos all asuva jääkeldriga ja suur viinakelder. Samuti mõisa tuuleveski 

Lähtudes piirkonna ajaloost ja kultuuriloost ning suurest potentsiaalist turismisihtkohana, soovitakse arendada välja 

Suislepa mõisakompleks ning puhkeala koos mitmekesiste aktiivsete tegevustega. 

Suislepa piirkond on juba praegu kujunenenud üheks Võrtsjärve piirkonna aktiivseks veeturismipiirkonnaks, kus 

paadiomanikud meelsasti käivad ja kuhu on rajatud paadikuurid veesõidukite hoiustamiseks. Sealt sõidavad mööda 

kanuumatkajad ning on rajatud paadikuurid aluste hoidmiseks ning paadisillad. Suislepas korraldatakse tuntud üritust 

„Suislepa paadipäev“, kuhu paadiomanikud kogunevad üle Eesti ja ka lähiriikidest. 

Suislepa mõisa turismikeskuse loomine annaks piirkonna arenguks olulise tõuke ning oleks oluliseks lüliks veeturistide ja 

majutus-toitlustusasutuste vahel. Keskus koos loodavate töötubadega ja aktiivsete tegevustega annaks põhjuse turistile 

peatumiseks ning kaugemalt sinna sõitmiseks (nii maanteed kui veeteed mööda Tartust, Tõrvast, Venemaalt ja Lätist). 

Suislepal on suur potentsiaal areneda Võrtsjärve ja kogu Eesti tuntud vee- ja kultuuriturismi keskuseks.  

Lähtudes piirkonna ajaloost, veeti turiste Tartu ja Suislepa vahel igapäevaselt. Ka praegu on mitmed turismibürood Eestis,  

Emajõe Lodjaselts ja suur osa Võrtsjärve väikseid turismiettevõtjaid (projekti tutvustus, ühiskoosolek 10.12.2015 Võrtsjärve 

SA-s Kolga-Jaani vallas) huvitatud piirkonna (nii Võrtsjärve kui Suislepa) arenguhüppest, mille annaks PKT projektirahastus 

Suisleppa. Ettevõtjad näevad Suislepa piirkonna arendamisel suurt potentsiaali ja teenimise võimalust. 

Turistidele pakutakse osalemist erinevates töötubades ja aktiivsetel üritustel/matkadel, mis on põnevad nii täiskasvanutele 

kui lastele ning on kasulikud ja harivad. Kõik pakutavad teenused puudutavad ühel või teisel määral Võrtsjärve ja Suislepa 

KULTUURIPÄRANDIT.  



Teemad jaotuvad: KEHA – KULTUUR – KUNST   

1. KEHA (toitumine ja vaimne tervis) 

Suislepa Õun – tervise töötoad, Võrtsjärve kala, eesti viinamari, ravimtaimede kasutamisvõimalused jm  

Käesoleval ajal, ja üha enam ka edaspidi (vaadates Skandinaavia trende), pööratakse Eestis tähelepanu tervislikule 

toitumisele ja eluviisidele. Tervislik toitumine algab väärtuslikust kohalikust toidust ja keemiliselt töötlemata toorainest. 

Viljandimaa on eesrinnas Eestis köögiviljakasvatajate poolest, siin tegutseb populaarne OTT ühendus (Otse tootjalt tarbijale) 

ning Polli (Maaülikooli teadusuuringute keskus), tänu kelle arendustegevusele on siin mitmeid puuviljade ja marjade 

töötlejaid ning kõige rohkem ka õunakasvatajaid Eestis (Räpina Aianduskooli info).  

Tarvastu valla piirid on moodustunud juba 13. sajandil muinaskihelkonnana. Olles Mulgimaal jõuaks piirkond, olid siin ka 

mitmed edumeelsed mõisavalitsejad, kes omasid tähtsat rolli kohaliku toidukultuuri arengus. Säilinud on mõningad 

ajalooallikad, vanu retsepte ja tervisenõuandeid. 

Tallinna Ülikooli Ajaloo instituudi Baltisaksa ajaloo ja kultuuri professor, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur 

prof. Ulrike Plath kirjutab: ,,Baltisakslaste hulgas kiideti, et värske puuvilja söömine on just naiste organismile hea, kuna 

sellega on võimalik ära hoida ärrituvust, tundlikkust ja pahameelehoogusid. Aiatöö ja mõõdukas liikumine värskes õhus, 

värsked viljad ning mahlad olevat naistele õiged elueliksiirid, millega võis lausa asendada kalleid ja aeganõudvaid ravikuure 

välismaal.“ 

Ta jätkab: ,,Järjest enam hinnatakse Eestis vanu kohalikke sorte oma omapärase lõhna ja maitse ning ainulaadse 

vastupanuvõimega. Õunad ei ole mitte ainult osa Eesti veripunasest ajaloost, need on tema roheline peegel, milles näeme 

muutuvaid arusaamisi kolonialismist, tervisest, kultuuriülekandest, biokultuurilisest mitmekülgsusest ning inimeste ja taimede 

vahelistest suhetest“ Õunakultuuri taas ausse toomine ning kasutusvõimaluste propageerimine on käesoleva projekti 

üks eesmärkidest.  

Mõned näited õunte kasutamisvõimalustest ja planeeritud töötubadest:  

*Õunaäädika valmistamine. Õunaäädikas on rikkaliku kaaliumi sisaldusega looduslik toiduaine. Õunaäädikaga sobib 

maitsestada salateid, marinaade, kasutada liha- ja kalatoitude röstimisel, praadimisel. Valmistati mõisades. Õunaäädikas on 

mao- ja seedetegevuse korrastaja, ravib kurguhaigusi, hea kõrvetiste puhul, aitab kehakaalu hoida, eemaldab organismist 

jääkaineid, vedeldab verd jms. *Õunalimonaadi valmistamine. Valmistatakse looduslikult piimhappabakteritega ja 

täismahlast. *Õunamaski valmistamine. Valmistatakse mee ja sidrunimahlaga. *Õunte kuivatamine. Tehakse 2% 



sidrunhappelahuses, mis ei muuda õunu prruuniks. *Õunamehu valmistamine väikelastele. Osalejatega koos valmistatakse ja 

antakse kaasa nõuanded ja retseptid. 

Töötubasid planeeritakse ka teiste toorainetega. Näiteks kui teemaks on küüslauk, näitab tippkokk (läbiräägitud restoraniga 

Kaera Jaan) eelroast kuni magustoiduni 7 erinevat käiku kasutades küüslauku ja annab osalejatele ka retseptid. Teemade hulka 

kuuluvad veel Võrtsjärve kalapäevad, kus kohast jm presenteeritakse toite. Räägitakse mh küüslaugu tervislikest omadustest. 

Kohaliku tervisliku tooraine kasutamisvõimaluste tutvustamise eesmärgiks on tarbimisharjumuste kujundamine ja valdkonna 

propageerimine.Inimesed on kaugenenud loodusest ning keskus aitab kaasa loodusest pärinevate kasulike taimede jm  uuesti 

avastamisel. Samuti korraldatakse ringkäike Kivilõppe ja Välustesse, kus on maitsetaimede aiad. Töötubade korraldamisse 

kaasatakse Tarvastu vallas tegutsev Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia, mida külastavad huvilised üle maailma. i 

Soovitakse arendada ka pereteraapia teenust ning eelkõige looduses, näit. Võrtsjärve üksikul Tondisaarel, kuhu viib 

romantiline paadiretk. 

2. KULTUUR (ajalugu, muusika ja kirjandus) 

 Muusika ja loodusteraapia, meditatsioon, kontserdid jõel, pillimängud ja interpretatsioon töötubades, muusikalaagrid nii 

siseruumides kui Tondisaarel, kultuurimatkad Kreuzvaldi kalavipoja radadel, teatri tegemine ja välietenduste Suisleppa 

toomine jm 

3. KUNST (kunst ja meisterdamine) 

Paadiehitus, nahakunst ja köitmine, laagrid (praegu toimuvad üle aasta Tartu Kõrgema Kunstikooli maalikunstilaagrid) 

Töötubasid on planeeritud korraldada  Võrtsjärve kultuuripärandi esiletoomiseks. Turistidele pakutakse võimalust meisterdada 

üheskoos erinevaid tooteid pilliroost (erinevad punutised, samuti bungalo suvel ja iglu talvel), punuda kanepiköit ja õppida 

kalamehesõlme, ehitada parve ning teha muid huvitavaid mõisakultuuri ja järve ajalooga seotud tegevusi.   

PROJEKTI PEAEESMÄRK on turismi arendus, töökohtade loomine ja piikonna konkurentsivõime tõstmine, 

rõhutades Suislepa piirkonna eripära ja pikka kultuurilugu.  

 Lähtudes piirkonna ajaloost ja kultuuriloost ning suurest potentsiaalist turismisihtkohana, soovitakse arendada välja 

Suislepa mõisa ruumid töötubade korraldamiseks ja  puhkeala koos mitmekesiste aktiivsete tegevustega. 

 



 

Oluline on tuua piirkonda nii sise- kui välisturiste. Turistide toomisel piirkonda on väga tähtis asukoht ning Suislepal on 

selles osas suur potentsiaal. Ta ei ole suure peamagistraali ääres, kuid mitte ka kauges maanurgas. Mõisakompleks asub  

Viljandi-Valga maanteelt vaatevälja kaugusel asfalteeritud teeühendusega (500m) nõlval. Oluline on ka see, et ta paikneb 

Võrtsjärve edelanurgas ning veeühendus on kogu Võrtsjärve piikonnaga, mööda Suurt-Emajõge Tartuga ning sealtkaudu 

Peipsi järve ja Venemaaga. Teiselt poolt asub ta Õhne jõe suudmealas, kuhu Läti turistid jõuavad samuti veeteed mööda.  

Ca 10 km lõuna pool asub Arumetsa Puhkeküla, mis on populaarne ettevõtete suvepärvade pidamispaik, kuhu pääseb ainult 

veeteed mööda, lõuna poole jääb ka Pikasilla puhkeala ning Väike-Emajõgi. Ca 10 km Viljandi poole asub samuti Võrtsjärve 

ääres Kivilõppe puhkeala, mis oli esimese Eesti Vabariigi ajal kuulus kaluriküla, millest kirjutab ka Kreutzwald Kalevipojas 

ning kust on näiteks pärit J. Simm, Tartu Akadeemilise Meeskoori asutaja. Kivilõppes on kultuurirada, ratsahobuste kasvatus, 

jahiturismi keskus, viinamarjaistandus jm. 

Oluline on muuta sihtkoht välisturistile atraktiivseks ning teha koostööd välisturismibüroodega. Soovime turundustegevust 

suunata Saksa ja Rootsi turule, mis on valitud seniste piirkonda külastavate turistide segmendi järgi. Projektijuht on õppinud 

Saksamaal ülikoolis rahvusvahelist ärijuhtimist ning tunneb sealset turgu ja keelt, mistõttu on planeeritud sõlmida sealse 

turismibürooga kokkulepe. Rootsi turul on terviseteadlikkus kõrge (näiteks 30% müüdavast toidust on mahe), samuti on seal 

olemas vajalikud kontaktid. Giigide Ühingu andmeil on järjest enam Eestit külastamas Jaapani turistid ning eelkokkulepe on 

giidiga, kes viib läbi Pärnu Spaadega koostöös Jaapani turistidele suunatud väljasõite. Venemaa on potentsiaalne turg veeteid 

mööda läbi Peipsi järve kruiiside, mis on saamas hoogu ning eelkokkulepe on Emajõe Lodjaseltsiga, kes teostab kruiise 

Tartust Peipsile ning hakkaks suunatud reise tegema Suisleppa Terviseturismikeskusesse.  

Arendatavad uued atraktiivsed teenused loovad eeldused kohalike turismiettevõtjate arenguhüppeks. Piirkonda on 

koondunud palju väikseid ettevõtjaid, kes kõik pakuvad midagi huvitavat ja meelepärast, kuid puudub finantsvõimekus 

midagi suurt koos ära teha. Allkirjastatud on esialgne turismivõrgustiku koostööleping, mis näitab, et tahe on suur piirkonna 

turismi arendamiseks (Lisa 1). Võrtsjärve Turismi Keskus koondaks ettevõtjaid ühtsesse võrgustikku, 

turundustegevusse, pakkudes lisandväärtust mõisa külastajale. Olenevalt teenuse osutajast pakuvad ettevõtjad 

majutust, toitlustust, jahiturismiteenuseid, veinidegustatsioone veinitootmisettevõttes, ratsamatkasid jpm.  

Euroopa Liidu EST-LAT Riverways projekti raames puhastati Õhne jõgi, et avada tee turistidele Võrtsjärveni. Veeturismi 

raames pakutakse koostöös kohalike ettevõtjatega paadimatkasid (süstad, kanuud), skuutrite renti ja korraldatakse võistluseid, 

veesuusasõitu, talvel jäärajal lumeburaanide sõitu, lumelauda, jääaugusuplust jm. Brüsselis peetud 2010. aasta Euroopa 

veeturismi tippsihtkoha valimise auhinnatseremoonial nimetati üheks veeturismi tippsihtkohaks Võrtsjärv. Samuti Võrtsjärve 



piirkond kuulutati konkursil „Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“ võitjaks. Veeturismi propageerimine aitab tuua 

piirkonda turiste veeteid mööda ning tutvustada piirkonna kultuuri läbi töötubade ja aktiivsete tegevuste. Ühtse 

keskuse loomisel tekib võimalus pakkuda turistile terviklikke lahendusi aja veetmiseks väljaarendatud keskkonnas. 

Ettevõtjad on kinnitanud soovi luua mõisakompleksi alale (peale PKT toel terviseturismikeskuse rajamist, mis pakub turistile 

aktiivseid tegevusi ja muudab piirkonna atraktiivsemaks)  erakapitalil põhinev Võrtsjärve Spa (bassein, mudaravi, veini- ja 

lavendliõlimassaaž jm). Kinnitanud on soovi Terviseturismi Keskuse loomisel teha lisainvesteeringuid ka Suislepa Tõllakuur 

OÜ, ehitades välja tema omandis oleva Suislepa mõisa Valitsejamaja majutusasutuseks. Samuti planeerib EL fondidest 

täiendavalt raha taotleda Tarvastu Vallavalitsus, et II etapis, kui terviseturismikeskus on rajatud, mõisa Meierei majja rajada 

tootmis- ja tootearenduskeskuse (õunamahla press, pakendamine, sügavkülmutamine jm teenustega), et piirkonna ettevõtjad 

saaksid mitmekordset tulu nii toitu müües kui tootmist arendades. Lisateenuseid sooviksid ettevõtjad pakkuda ka mõisa 

veinikeldris (Suislepa õunasiidri valmistamine, veini ja konjaki valmistamine, müük).  

Suisleppa turismikeskuse loomine elavdab ettevõtlust oluliselt ka laiemas piirkonnas ja loob töökohti nii otse kui ka kaudselt 

eelkõige Viljandimaal ning Võrtsjärve piirkonnas. Lisanduvate töökohtade prognoos lähtub sellest, et piirkonda lisandub 

oluliselt turiste, kelle teenindamiseks vajatakse lisatööjõudu (toitlustajaid, teenindajaid, matkajuhte, turundajaid jt). Eeldame, 

et praegu tegutsevad väikeettevõtjad laiendavad paremate müügivõimaluste tõttu oma tootmist ja palkavad lisatööjõudu ning 

piirkonda rajatakse uusi turismiettevõtteid. 1/3 prognoositud tööjõust on keskmisest kõrgemapalgalisemad (tippspetsialistid 

toiduvaldkonnas, tervisevaldkonnas, loodusmeditsiinis, toorainete töötlemises jm kõrgemat haridust nõudvas valdkonnas). 

Kasutades ära piirkonna eripära  ning luues kaasaja trendidele ja nõudlusele vastava turismikeskuse, annab see hoo 

piirkonnas turismi elavdamiseks.  

Taolise turismikeskuse ehitus maaoludes ning arvestades muinsuskaitsealusele mõisahoonele ja -alale seatud tingimusi ei ole 

ilma toetuseta majanduslikult kasumlik ning uuringute põhjal eraettevõtja ei ehitaks seda liiga pika tasuvusaja tõttu. Eeltoodu 

tõttu on investeeringud ehitusse tavapärasest oluliselt suuremad ja eritingimustega. Projektiga nähakse ette investeeringud ka 

avalikku ruumi (sild, kaabli eemaldus, pargi õuna- ja viinapuude näidiskollekstioon, välipaviljon), mis ei ole eraettevõtjatele 

piisavalt atraktiivne ja tasuv investeering. Piirkonna ettevõtjad kavandavad investeeringuid pigem majutuse pakkumisse,  

spaateenuste arendamisse ning toitlustuse pakkumisse, kuid mitte suurt investeeringut nõudva mõisa ning avaliku taristu 

loomisesse, mis saamas loob ühtse terviku.  

Viljandi maakonnas ning Võrtsjärve ümbruses on suur puudus taolisest turismiobjektist ja atraktsioonidest, mis 

mitmekülgseid tegevusi külastajale pakuks. Võrtsjärve Turismikeskus vähendab piirkonnas hooajast sõltuvat turismi, sest 

tegevusi on planeeritud aastaringselt. Talvel pakutakse näiteks jääsuusa sõite, buraanimatkasid, jääaugusuplust, saanisõite, 



matku Tondisaasele jm. Aastaringselt korraldatakse erinevaid töötubasid. „Ei ole eesti kultuuri ilma õunata. Kunst, 

kirjandus ja laulud on täis igavesti õitsevaid õunapuid ning ilma õunakookide ja -mahlata ei saaks eesti rahvuskööki 

enam ette kujutadagi. Terve aasta on võimalik elada õunte tähe all, puude lõikamisest ja õitemere imetlemisest saagi 

koristamise ja sissetegemiseni, ja taas otsast peale ...“ kirjutab baltsaksa taustaga prof. Ulrike Plath. 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

MTÜ Tarvastu Turism – projekti esitaja, eestvedaja, arendaja 

Tarvastu vald – kaastaotleja, kaasrahastaja 

Projektis osalevad ja mitterahalist kasusaavad MTÜ-d, äriühingud, koostööpartnerid: 

MTÜ Suislepa Paadiselts – piirkonna veeturismi arendaja, paadisadama haldaja, Suislepa Paadipäeva korraldaja (1000 

osalejaga üleeestiline üritus) 

MTÜ Suislepa Park – mõisapargi kujundustegevustes osaleja, Suiselpa laululava arendaja, ürituste korraldaja 

MTÜ Suislepa Kultuuripärand – mõisakomplaksi kuuluva tuuleveski (Eesti kõrgeim) haldaja, käimasolev veski 

renoveerimine, kus avatakse aastaks 2017 Veski kohvik. Kui piirkonda tulevad investeeringud (näit. PKT), soovitakse 

arendada välja don Quijote teemapark (võitlus tuuleveskitega“ ainetel).OÜ Suislepa Tõllakuur – Suislepa mõisakompleksi 

kuuluvate Valitsejamaja ja Tõllakuur haldaja, kuhu on projekteeritud seminariruumid ja peosaal 100 inimesele. 

OÜ Berris – Suislepa Laululava-puhkemaja majutus- ja toitlustusteenuse pakkuja, avatakse suvel 2016. a. 

Võrtsjärve Sihtasutus – koostöökokkulepe turismivõrgustiku väljatöötamisel, turndustegevustes osaleja 

Home2home OÜ – Suislepa puhkemajad teenusepakkuja (2 peremaja) 

MTÜ Suislepa Meelelahutusselts – peokorraldus, näiteringid ja kultuuri arendus 

EAS Viljandimaa turismiarenduskeskus – koosöö Võrtsjärve rattaraja atraktiivsemaks muutmisel ja täiendavate teenuste 

osutamisel, siltide ja infotahvlite paigaldamine, koostöö arendustegevuste nõustamisel. 

Esti Maaülikool, prof Kadri Karp – koostöö õunte ja viinamarjade biokeemilise koostise, tervislike ühendite analüüsimine; 

muuhulgas olemas koostööeelkokkulepe projektiga loodavas õunaaias ja viinamarjaistanduses neile vajalikke vaatlusi ja 

mõõtmisi. Maaülikoolile on tutvustatud käesolevat projektikavandit  ning see on saanud positiivse tagasiside.  

Eesti Maaülikooli Teadmistepõhiste Tervise- ja Loodustoodete Kompetensikeskus (Polli) – koostöös arendatakse välja 

erinevaid tervisetooteid õuntest ja viinamarjadest, tervisliku tooraine kasutamise/töötlemise retseptid, mida tutvustatakse 

töötubades osalejatele. 

Olustvere Maamajanduskool – koostöö joogitehnoloogidega (õuna-viinamarja smuuti, karastusjook, õunaäädikas, viinamarja 

vein, õunasiider retseptide/valmistamisõpetuse väljatöötamisel) 

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus - loodavad majutusvõimalused (kämpingud ja jahimaja), jahiturismi korraldja (saksa, rootsi, 

soome turistid), planeeritud loomaliha töötlemine ja käsitöötoodete müük kohalikule turistile. 

Arumetsa Puhkeküla (majutus Võrtsjärve kaldal, ettevõtjate suvepärvade korraldamine, ligipääs ainult veeteed mööda) 

Loodusturism OÜ – kanuu- ja süstamatkad Õhne jõel, muu veeturism 

Lusika talu -  üle Eesti tuntud paastulaagrid 

Riuma puhkemaja – majutus 

MTÜ Võrtsjärve Järvepääste – korraldab veesuusasõite ja pakub muud vee-ekstreemspordi võimalusi,  viib turiste Võrtsjärvel 

asuvale Tondisaarele, haldab Tarvastu Poldri sadamat, kus asub vaatetorn ja arendadav väikesadam. 



Natural Lavender UÜ – Suurim valik erinevaid lavendlite sorte, istanduses 5000 taime, huvilised käivad fotosessioone 

tegemas, toodetakse lavendli eeterlikku õli jm looduslikke kosmeetikatooteid lavendlist (alustav ettevõtja).  

Liivaku Tallid OÜ - kasvatatakse ekspordiks ratsahobuseid – ratsutamine nii väljas kui sisehallis, ratsamatkad ja muu tegevus. 

Green Grape OÜ – tegevust alustav Eesti viinamarjaveini tootja 

Looduskaubamaja OÜ – hetkel Eesti suurim viinamarjakasvatus kahel hektaril ca 4000 taime 

Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia – tegutseb esimest aastat Tarvastu vallas vanas Väluste koolimajas üleeestilise 

organisatsioonina. Keskust külastavad turistid üle maailma. Õpetajad Tiibetist (meditatsioon, punktuaalravi, tee valmistamise 

õpetus, maitsetaimede kasvatus) 

MTÜ Aiandusklaster – Maaülikooli ja ettevõtjate poolt loodud erinevate aiandussektorite arendamiseks 

Jahtklubi Meltemi OÜ – purjekate rent, järvekruiisid, purjetamiskoolitused 

Maitsevärvid UÜ – koolitused, nõustamine, toitumisspetsialistid 

Teised piirkonnas tegutsevad turismi, loodustoodete arendamise, aianduse, kalanduse või toidutootmisega tegelevad 

ettevõtjad. 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
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Võrtsjärve vahetusse lähedusse Õhne jõe äärde on rajatud Eesti kontekstis uuenduslik ja moderne tervise- ja 

kultuurikeskus koos välja arendatud tegevustega. 5 aasta perspektiivis on Suislepast  saanud atraktiivne ja 

tunnustatatud turismikeskus. 

1. Renoveeritud on Suislepa mõisahoone ruumid töötubade (ka laagrite) korraldamiseks, mis on vajalikud 

keskuse ruumidena kasutuselevõtuks, samuti renoveeritakse terass, kuhu äärtesse on istutada lavendlid, mis 

lõõgastavad ja pakuvad meelerahu,võimalust maalida jms. Kogu planeeritav arendus on läbimõeldud, 

keskkonda sobituv ning vanat mõisakultuuri ja looduslähedust rõhutav. Avalike ruumide seintel tutvustatakse 

Võrtsjärvega seotud puhkamisvõimalusi ning  piirkonna kultuuriajalugu. Võimalus on esitleda ja müüa 

Viljandimaa kunstnike ja käsitööliste loomingut ning korraldada vastuvõtte. 

2. Välja on arendatud tegevusprogrammid, mis toovad inimesed meeleldi avastama Suislepa mõisa ja piirkonda: 

tervisliku ja tervistava toidu valmistamise ja tooraine töötlemise töötoad, , perega loodusmatkad iidsetel 

Kalevipoja radadel, paariteraapia mahajäetud Tondisaarel jms. Eesmärgiks propageerida tervislikku toitumist, 

liikumist ja iseenese tunnetust looduse osana. Kiirel infoajastul ei ole piisavalt aega perekonnas omavahel 

suhelda ning inimeste viimine loodusesse ja tavapärasest keskkonnast eemale, aitab taastada vaimset tervist ja 

tasakaalu. 

3. Rajatud on välipaviljon, kus turistid (nii kohapeal puhkajad kui Õhne jõge või maanteed mööda liikujad) 

saavad Suislepas peatuda ja einestada kaasavõetud toitu või valmistada seda kohapeal. Välipaviljoni 

olemasolul on parem korraldada väliüritusi, töötubasid jm. 

                                                           
21 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne. Ekkele 
 



4. Turismi (sh veeturism) arenguhüppeks piirkonnas on  rekonstrueeritud  Õhne jalakäijate sild, taastatud on 

Eesti õunakasvatuse hälli Suislepa mõisa õunaaed. Projektiga soovitakse rekonstrueerida jalakäijate sild, mille 

aluskonstruktsioonid on ära vajunud ja piirdeid puudu. Vanemad inimesed mäletavad, et sillal oli ka 

purskkaev, mis kaunistas vaadet. Projekti raames seda ei taastata, kuid jäetakse võimalus, see hiljem 

erakapitali poolt taastada. Üle jalakäijate silla on planeeritud Suislepa mõisa eesti põlisõunasortide näidisaed, 

kus eesreas on Suislepa õun. Õunaaed kaunistab jõeäärset vaadet nii puhkealalt mõisa eest vaadates, kui jõge 

mööda liiklejale. Mõisa aed on tugeva kaldenurgaga lõunapoolsel küljel. Vana väärtustamine uues kuues loob 

Suislepas unikaalse turismielamuse.   

5. Keskus on aidanud kaasa vanade õunaaedade taaskasutuselevõtule ning tõstnud õuna kui tooraine väärtust ja 

populaarsust tootearendustegevuses. Keskus on seeläbi kasvatanud Eestis teadlike tarbijate hulka, kes oskavad 

hinnata tervislikke loodusande. 

6. Välja on arendatud piirkonna turismiettevõtjate võrgustik ja toimivad turismimarsruudid (Suislepa – 

Maaülikooli Järvemuuseum – Tondisaar – Kivilõppe Puhkekeskus vm). Keskusesse saab nii maanteelt kui 

veeteed mööda Tartust, Tõrvast (pikemas perspektiivis ka Lätist ja Venemaalt) ning mujalt. Toimuvad 

turismiettevõtjatega kord kuus kohtumised, välja on töötatud tegevuskava, teostatakse ühiseid 

turundustegevusi (messid, brozüürid, kodulehekülg, on-line broneering ja it-lahendus, millega saab 

moodustada endale ise marsruudid, mis läbi süsteemi automaatselt kliendile broneeritakse). Kulu on 

planeeritud projekti turunduskulu all ning taotletakse lisarahastust Võrtsjärve Leader Kalanduspiirkonnast ja 

kaasatud on ettvõtjate omafinantseering. 

7. Korraldatakse erinevaid üritusi, tutvustatakse kirjandust ja kultuuri, korraldatakse kunstilaagreid, tuuakse 

esinema näitetruppe, toimuvad meisterdamise (pilliroo kasutusulevõtu propageerimine, paadi ja parve 

ehitamine jm) ja kunsti töötoad. Korraldatakse Õunapäevi, Suislepa muusikapäevi nii mõisas sees kui jõel, 

Võrtsjärve toidufestivali vm, samuti jätkab Suislepa Paadiselts MTÜ Suislepa Paadipäeva korraldamise 

traditsiooni ja lisandub paadimessi korraldamine. 

8. Toimivad partneritega väljatöötatud mitmekülgsed teenustepaketid ja valminud on tervikut haarav 

kodulehekülg. Rakendunud on uued turundusvõimalused ja pidev koostöö välispartneritega.  

9. Võrtsjärve Terviseturismi Keskuse loomisel on otsene mõju maakonna turismisektori arendamisele ning 

Viljandi maakonna ja Võrtsjärve kui atraktiivse elukeskkonna propageerimisele ja maine kujundamisele, 

soodustades uute töökohtade loomist väljaspool tõmbekeskusi. Piirkonna teenusepakkujad on saanud tänu 

käesolevale projektile suure arengutõuke. Piirkonna ettevõtetes suureneb  töökohtade arv 20 võrra (erinevad 

turismi- ja majutusteenuste pakkujad – kalandusturism, ratsutamine, matkakorraldus, veesport, tennis, 

väljasõitude korraldamine tutvumiseks Viljandimaa kultuuriväärtuste ja puhkealadega, toidutootjad, 



koolitajad, kontsertide ja ürituste korraldajad, teatritrupi). Keskus on katalüsaatoriks uute äriideede tekkel ja 

ettevõtete loomisel.  

1. Piirkonnas kasvab ööbimiste arv ning välisturistide osakaal (potentsiaalsed piirkonnad:Venemaa, Rootsi, 

Saksamaa, Jaapan). 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
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Olemas kinnistu (Tarvastu vallale kuuluv mõis ja puhkeala, millele seatakse MTÜ kasuks kasutusvaldus 10 aastaks). 

Koostatud on esialgne eelarve ja eelprojekt. Olemas kehtiv Suislepa puhkeala hõlmav detailplaneering. Sõlmitud 

eelkokkulepe potentsiaalse veetranspordi ettevõtetega (liinil Tartu-Suislepa) ja piirkonna arengust huvitatud MTÜ-de, 

ettevõtjate ja Tarvastu valla vahel (meeskond projekti elluviimiseks; leping lisatud projektile, Lisa 1). Olemas eelkokkulepped 

omaosaluse katmiseks (nii ettevõtjad kui Tarvastu vald). Projekteeritud on mõisa terassi ehitus. Üldprojekteerimine soovitakse 

läbiviia 2016. aastal, ehitus 2017.aastal. Prognoositud keskuse valmimise aasta 2018 kevad. Positiivse rahastusotsuse saamisel 

koheselt valmidus hangete läbiviimiseks. 
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ARENDATAV OBJEKT
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Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine (Pärnu mnt, Pargi tn, Planeedi tn, Tähe tn ja Metsküla tn) 

Objekti asukoha joonis taotluse lisas nr 2-2. 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava 

objekti 

planeeritavad 

kulud 

 

Arendatava objekti orienteeruv kogumaksumus on hinnakalkulatsiooni alusel 2 749 864,8 eurot. Objekti lõplik hind kujuneb 

hankemenetluse käigus. Hinnakalkulatsioon on taotluse lisas nr 2-1.  

Planeeritavad tegevused ja kulud: 

1) Projekteerimistööd (projekti ekspertiis ja ehitusjärelvalve) – 72 000€ 

2) Ehitustööd (sõidutee alused ja katted, kergliiklusteed, haljastus, väikevormid, bussipaviljonid, tänavavalgustus, sademeveed, 

kanalisatsioon, veevärk) – 2 677 864,8€  

Arendatava objekti ülalpidamise kulud võrreldes olemasolevate kuludega oluliselt ei muutu, sest arendatav piirkond on ka täna üldises 

hoolduses. 

Arendatava 

objekti 

sotsiaal-

majandusliku 

mõju ulatus  

 

 

 

Kantremaa tööstuspiirkond asub Viljandi linna Pärnu maantee ja Imavere-Karksi-Nuia maantee vahelisel alal ning piirneb linna poolt 

raudteega. Kantremaa tööstuspiirkonna kogupindala on ligikaudu 91 ha ja on valdavalt eraomandis. Projekti raames uuendatakse 

tööstusala tänavate tugitaristu, et tagada parem ligipääs sealsetele ettevõtetele ja tõsta seeläbi piirkonna atraktiivsust ja 

ettevõtlusaktiivsust. 

Kantremaa ettevõtjate jaoks on senine tänavamaa välja arendamata jätmine tõsiseks arengut piiravaks teguriks. Täna on suureks 

probleemiks liiklusohutus, kinnistute juurdepääsuteede ebaselgus, parkimisvõimaluste ebaloogilisus, kõnniteede ebaselgus ja 

kohatine puudumine, sajuveeprobleemid, kanalisatsiooni kvaliteetse eelvoolu puudumine ning sõidutee halb kvaliteet.  Enamik 

Kantremaa tänavatest ja tugitaristust pärineb nõukogude ajast, mistõttu on piirkonna praegune seis üpris kriitiline ning vajab 

kaasajastamist, et parandada ettevõtluskeskkonna tingimusi ja ligipääsetavust ettevõtetele. Kantremaa tööstusalal tegutseb kümneid 

tootmisettevõtteid, kus töötab tuhandeid inimesi. Ettevõtete toodangu eksport moodustab enamuse kogu käibest. Autotransport on 

praktiliselt ainus võimalus siin piirkonnas kaupade liigutamiseks, mistõttu on tootmise ja ekspordi jätkumiseks teede ja muu tugitaristu 

korda tegemine äärmiselt oluline. Varasemad taristu kaasajastamised Reinu, Raua ja Rohelise tänava piirkonnas on selgelt näidanud 

                                                           
23 Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



 ettevõtlusaktiivsuse tõusu neis piirkondades – lisandus mitmeid uusi tootmisettevõtteid ning mitmed juba olemasolevad ettevõtted 

laienesid korda tehtud aladele. 

Kantremaal paiknevad mitmed väga suured krundid ja mastaapsed ettevõtted, näiteks AS Scandagra Eesti ja Viljandi Aken ja Uks. 

Samas on paljud krundid ka kasutusest väljas, kuna puuduvad korralikud ühendused teede ja trasside näol. Kogu piirkonnas on veel palju 

vabu kinnistuid uuteks arendusteks -3 tühjalt seisvat ärimaa, 2 tootmismaa ja 1 äri- ja tootmismaa krunti. Lisaks 1 planeeritav ärimaa. 

Tegemisel on mitmed planeeringud ja mitmed ettevõtjad laiendavad ennast juba täna.  Näiteks on planeering tehtud Viljandi Aken ja Uks 

kinnistul Raua-Piiri-Pärnu mnt vahelisel alal kinnistute liitmiseks ja hoonestusõiguse saamiseks. Samuti on puidutöötlusega tegelev 

Benexon OÜ ostnud Planeedi, Piiri ja Pärnu mnt ning riigimaantee vahelise ala.  

Projekti raames kaasajastatavad tänavad on olulised kogujateed, kus paikneb väga palju erineva profiiliga ettevõtteid, kelle jaoks on 

Pärnu maantee ainus ühendus teiste toimepiirkondadega linnas ja väljaspool seda. Seetõttu on lisaks väiksemate tänavate tugitaristu 

kaasajastamisele ka Pärnu mnt kaasajastamine hädavajalik, et luua eeldusi ettevõtluse hüppelisele kasvule Pärnu maanteega külgneval 

ettevõtlusalal. 

Funktsionaalselt on väga suur osakaal kergliiklusel ja rasketranspordil. Projekti raames eraldatakse Pärnu mnt-l üksteisest kerg- ja 

raskeliiklus (kergliiklusteed tulevad mõlemale poole tänavat), et tagada suurem liiklusohutus. Erilist rõhku pööratakse liiklussõlmede 

ohtumaks muutmisele. Samuti muudavad kergliiklusteed ühendused Kantremaa tööstusala ja elurajoonide vahel mugavamaks ning 

kasvab ligipääsetavuse kiirus. Samuti omavad kergliiklusteed piiriülest mõju sidudes linna kergliiklusteede võrgustiku Viljandi valla 

kergliiklusteede võrgustikuga. Ühise võrgustikuga astutakse taas samm lähemale ühtseks toimepiirkonnaks muutumisel. 

Kantremaa tööstusala tugitaristu kaasajastamine tagab kiirema ja ohutuma ligipääsu piirkonna ettevõtjatele. Selle tulemusel muutuvad 

kõik sealsete ettevõtete protsessid efektiivsemaks – võidavad nii sealsed ettevõtted kui ka nende koostööpartnerid ja kliendid.  

Kogu praeguse tänavavalgustuse välja vahetamine kaasaegse LED valgustuse vastu muudab linna elektritarbimise ligi 60% 

säästlikumaks. 

Ettevõtlusala tugitaristu kaasajastamisega kaasnev ettevõtlusaktiivsuse kasv toob kaasa ka elanikkonna aktiveerumise. Selle tulemusel 

väheneb/peatub toimepiirkonna rahvastiku kahanemine (väljaränne väheneb, sisseränne ja sündimus kasvavad). Tänu eelkirjeldatud 

sotsiaalsetele mõjudele kasvavad ettevõtted, suureneb tööjõuvajadus ning kasvavad palgad. See omakorda kasvatab tarbimisvajadust, 

mis loob võimaluse ja vajaduse ettevõtlusega tegelemiseks (erinevad teenused ja tootmine). Aastal 2014 oli Viljandis ettevõtlus 

aktiivsus 11% ehk 1000 elaniku kohta oli 109 ettevõtet. Viimase viie aasta jooksul on ettevõtete arv linnas kasvanud 968lt 1407le. 

Suurenenud ettevõtlusaktiivsus toob omakorda kaasa töökohtade arvu kasvu. Töötajate arvu ja nende sissetuleku kasv toob kaasa 

kohaliku omavalitsuse suurenenud investeerimisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse edaspidi linna arengusse rohkem oma vahendeid 



panustada. 

Eeldatav 

tegevustes 

osalejate ring  

Linnal ja ettevõtjatel on pikki aastaid olnud tihe side. Alates 1998 aastas toimuvad Viljandis (sagedusega 3-4 korda aastas) 

linnavalitsuse ja ettevõtjate vahelised ümarlauakohtumised, mis on olnud info liikumisel, ettevõtjate soovide ja ettepanekutega 

arvestamisel, võimalike probleemide lahendamisel ja  tagasiside saamisel võtmetähtsusega. Lisaks, igal aastal külastavad linnajuhid 

tootmisettevõtteid eesmärgiga saada infot ettevõtte arenguplaanidest ja linnapoolse kaasabi vajadustest. Läbi nende kohtumiste on 

tagatud eeskätt tootjate vajaduste ja probleemide kaardistamine ja linna arendamisel nendega arvestamine ja arengute planeerimisel 

nende terviklahendusse sidumine. 

Kõik tegevused viib ellu Viljandi Linnavalitsus.  

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav 

tulemus
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Väljund: 

Projekti lõppedes on kaasajastatud Kantremaa tööstus- ja ettevõtlusala juurdepääsuteede tugitaristu (v.a teed) – Pärnu mnt-l, Planeedi, 

Pargi, Tähe ja Metsküla tänaval. 

Projekti lõppedes on uuendatud Tähe, Pargi, Planeedi ja Metsküla tänavad (1230 m). 

Projekti lõppedes on rajatud 4560 m kergliiklusteed, mis ühendab linna piiril lõppeva riigimaantee kergliiklustee linnasisese 

kergliiklustee võrgustiku ja kesklinnaga. 

Projekti lõppedes on  piirkonnas võetud kasutusele LED valgustus ja kaasaegne juhtimisautomaatika. 

Projekti lõppedes on rajatud kaasaegsed elektroonilised infotablood kõigisse rekonstrueeritava ala bussipeatustesse. 

Tulemused:  

1) Tänu tugitaristu kaasajastamisele on likvideeritud juurdepääsu kitsaskohad nii autodele kui ka jalgsi liiklejatele. 

2) Lähema 5 aasta jooksul on lisandunud Kantremaa tööstus- ja ettevõtlusalale vähemalt 10 uut ettevõtet.  

3) Säilinud on praegused töökohad ning juurde on loodud 50 uut töökohta, millest 16 on kõrge lisandväärtusega. 

4) Ettevõtjate ja elanike rahulolu ja piirkonna maine on kasvanud. 

5) Paranenud on piirkonna ühendusvõimalused nii linnakeskuse, teiste ettevõtluspiirkondade kui ka teiste omavalitsustega. 
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Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
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Viljandi linn on valmis antud projekti täies mahus ellu viima aastatel 2016 kuni 2023 ning panustama omavahendeid vähemalt 15% 

ulatuses projekti kogumahust.  

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tänavad on Viljandi linna omanduses. Tänavate hooldamisega hakkab edaspidigi tegelema Viljandi 

Linnavalitsus. 

 

Viljandi linna arengukavas toodud visiooni üks osa on olla puhas ja mõnus elukeskkond ning ettevõtjatele mugav tegutsemispaik. Selle 

saavutamiseks on juba kaasajastatud ja soovime jätkata kogu tehnilise taristu võrgustiku uuendamisega. Samuti soovime tänavate ja 

kõnniteede korda tegemisega ning rajada kaasaegse kergliiklusteede võrgustiku. Taristuid arendame koostöös Viljandi vallaga, mis 

ümbritseb linna. 

Arengukavas on välja toodud vajadus rajada toimiv kergliiklusteede võrgustik, mis võimaldaks inimestel rohkem jalgsi või jalgrattaga 

turvaliselt liikuda. Kergliiklusteed peavad ühendama järveäärse matkaraja ja linna ümbritsevate omavalitsuste ehitatud kergliiklusteed. 

Tõsta tuleb liiklussõlmede ohutust. Enamik Viljandi linna teid on ehitatud aastakümneid tagasi ja ei ole mõeldud tänapäevase 

liikluskoormuse jaoks. Iga-aastane pindamine ja auguparandus on pigem hädapärane vahend teekatete eluea pikendamiseks.  

 

Käesolev projekt toetab ka Viljandi linna arengukava tegevuskava järgmisi eesmärke: 

- Peaeesmärk 6.1. Viljandi linnas on hea maine ja soodne ettevõtluskeskkond. 

- Alaeesmärk 6.1.1. Ettevõtluspiirkondades on uute ettevõtete rajamiseks ja olemasolevate laiendamiseks vajalikud tingimused. 

 

Viljandi linna arengukavas on välja toodud vajadus nii tänavaid rekonstrueerida kui ka kergliiklusteid rajada: 

2.1. Atraktiivse miljööväärtusega, hooldatud rohealadega ning puhta ja turvalise elukeskkonnaga linn 

2.1.7. Viljandis on kvaliteetne teedevõrgustik 

2.1.7.2. Tänavate rekonstrueerimise kava elluviimine 

2.1.7.4. Kõnniteede rekonstrueerimine 

2.1.7.5. Ettevõtluspiirkondade kergliiklusteede rajamine. 

 

Projekt toetab Viljandi linna 2013-2020 arengukava samuti ettevõtlusvaldkonna järgnevates osades: 

 Luua soodne ja avatud ettevõtluskeskkond praegustele ettevõtetele ja uutele investoritele. 

 Ettevõtluskeskkonna arengu toetamine kujundades Viljandi sisemaakuurordiks, mis on aasta ringi külastatav pärandturismi 

sihtkoht Eestis ja üks peamisi turismitõmbekeskusi Lõuna-Eestis. 

 

Kultuurivaldkonna järgnevas osas: 
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https://www.viljandi.ee/documents/36926/488500/Viljandi+linna+arengukava+13-20.pdf/25c363fd-925e-47f3-9ce6-11becb46018b


 Viljandi on loomiseks loodud maakonnakeskus, kus kõik kultuuriprotsessis osalejad moodustavad koos töötava võrgustiku. 

Koostöö tulemusena on Viljandile iseloomulikud jätkusuutlikud maineüritused, festivalid ja kultuurisündmused. 

 

Samuti on teede ja tänavate rekonstrueerimine ning kergliiklusteede rajamise vajadus kajastatud Viljandi linna eelarvestrateegias 2013-

2020.  Konkreetsete rekonstrueeritavate tänavate nimekiri on kokku lepitud dokumendis “Viljandi linna tänavate ja kõnniteede ehitus- 

ning rekonstrueerimistööde prioriteedid aastateks 2014- 2020“. Igal aastal võetakse nimekirjast välja teed, mis tehtud saavad ning 

lisatakse uued. Pargi, Planeedi, Tähe ja Metsküla tänav on lisatud nimekirja, mis kinnitatakse jaanuaris 2016. 

 

Projekt toetab Viljandi maakonna arengustrateegia elukeskkonna ning tehnilise- ja sotsiaalse taristu arendamise peatüki eesmärke: 

1. Tehnilise ja sotsiaalse taristu seisund ning areng toetab piisavalt ettevõtlust ja majandusarengut. 

3. Ruumiline planeerimine on loonud eeldused taristu arengule. 

5. Välja on arendatud toimiv tõmbekeskuste, sh maakonnakeskuse ja toimepiirkondade võrgustik, mis tagab elanikele teenuste 

kättesaadavuse. 

 

Samuti on projekti tegevused seotud Viljandi maakonna arengustrateegias kajastatud tegevussuunaga „tehnilise infrastruktuuri 

arendamine: teedevõrgu kvaliteedi tõstmine“ ja  „ettevõtluskeskkonna ja majanduse arendamine“: 

 Ettevõtjatele tegutsemisvõimaluste loomine 

 Viljandimaa ettevõtjad teevad tulemuslikku ja jätkusuutlikku koostööd nii omavahel kui ka avaliku sektoriga 

 Viljandimaale tullakse ning jäädakse atraktiivsete töökohtade ja loomise võimaluse tõttu 

o Tegevussuund: olemasolevate ettevõtlusalade ja -inkubaatorite arendamine ning uute kavandamine, loomine ja 

turundus 

o Tegevussuund: ettevõtjatele tegutsemisvõimaluste loomine 

o Tegevussuund: aktiivne tegelemine ettevõtluse ja sobiva keskkonna arendamisega Viljandimaa kohalikes 

omavalitsustes 

 

Lisaks haakuvad projekti tegevused maakonna arengukava maine tõstmise valdkonnaga: 

 Viljandimaa on potentsiaalsetele elanikele ja ettevõtjatele huvipakkuv, siia soovitakse elama asuda ja siin ettevõtlusega 

tegeleda. Viljandimaad nähakse areneva piirkonnana. 

o Tegevussuund: Viljandimaa külastuskeskkonna parandamine 

 

Pärnu maantee lõik on kantud Viljandi maakonna prioriteetsete teede nimekirja (tabel 2, p 5). 

 

Arendus on kooskõlas Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskavaga: tegevuskava punkt 2.3.3. Viljandi linna ettevõtlusalade 

arendamine Ettevõtluse arengu ja töökohtade loomise soodustamine ettevõtlus- ja tootmispiirkondade planeeringute tagamise ning 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/0201/3003/Vm168_Lisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/0201/3003/Vm168_Lisa.pdf
http://adr.viljandimaa.ee/viljandilv/public/adr_upload/82_Tanavad_Konniteed_ehitus.180739.pdf
http://adr.viljandimaa.ee/viljandilv/public/adr_upload/82_Tanavad_Konniteed_ehitus.180739.pdf
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5095067/Viljandi+maakonna+arengustrateegia.pdf/92f42c9c-c612-428b-9c22-ed11df41a16c
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5095067/Viljandi+maakonna+prioriteetsete+teede+nimekiri.pdf/01f5d3b4-92e5-4709-972b-2a9609662429


tehnilise tugitaristu väljaehitamise ja parendamise teel. 
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Põhja-Viljandi ettevõtluspiirkonna tugitaristu arendamine  (Tallinna tn, Leola tn) 
Objekti asukoha joonis taotluse lisas nr 3-2. 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud 

 

Arendatava objekti orienteeruv kogumaksumus on hinnakalkulatsiooni alusel 1 835 623,2 eurot. Objekti lõplik hind kujuneb 

hankemenetluse käigus. Hinnakalkulatsioon on taotluse lisas nr 3-1.  

Planeeritavad tegevused ja kulud: 

1) Projekteerimistööd (projekti ekspertiis ja ehitusjärelvalve) – 48 000€ 

2) Ehitustööd (sõidutee alused ja katted, kergliiklusteed, haljastus, väikevormid, bussipaviljonid, tänavavalgustus, sademeveed, 

kanalisatsioon, veevärk) – 1 787 623,2€  

Arendatava objekti ülalpidamise kulud võrreldes olemasolevate kuludega oluliselt ei muutu, sest arendatav piirkond on ka täna 

üldises hoolduses. 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

Põhja-Viljandi ettevõtluspiirkond asub Viljandi linna põhja osas Tallinna mnt ümbruses. Projekti raames uuendatakse 

ettevõtlusala tänavate tugitaristut, et tagada parem ligipääs sealsetele ettevõtetele (peamiselt jaekaubandus, teenindusettevõtted 

ning autokeskused ja –esindused). Seeläbi  kasvab atraktiivsus ja ettevõtlusaktiivsus Viljandi linna ja kogu maakonna kõige 

suurema potentsiaaliga ettevõtluskoridoris. 

Põhja-Viljandi ettevõtjatel on mureks kõik kommunikatsioonid, sest enamus tänavatest ja muust tugitaristust pärineb 

nõukogude ajast. Samuti on suureks probleemiks on tänavamaa ebaefektiivne kasutus, mis piirab oluliselt ligipääsu- ja 

parkimisvõimalusi. Piirkonna praegune seis on üpris kriitiline ning vajab kaasajastamist, et parandada ligipääsetavust ettevõtetele. 

Põhja-Viljandi ettevõtlusala on linna kõige kiiremini arenev piirkond, kus tegutseb kümneid ettevõtteid sadade töötajatega. Samas 

piirkonnas asuva Rohelise tänava infrastruktuuri kaasajastamise tulemusel kasvanud ettevõtluse intensiivistumine lubab väita, et 

ühe konkreetse tänava väljaarendamine koos kõigi kommunikatsioonidega tõstab ettevõtlusaktiivsust silmnähtavalt. 

Põhja-Viljandi ettevõtlusalal asuvad mitmed väga suured varasemalt aktiivses kasutuses olnud ettevõtluskrundid, mille taas 
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kasutusse võtmine nõuab piirkonna tugitaristu kaasajastamist. Lisaks on selles piirkonnas mitmed Viljandi linnale kuuluvad 

kinnistud, mille linn on valmis ettevõtjate kasutusse andma ning mille vastu on juba huvi tuntud.  Rekonstrueeritavasse piirkonda 

jääb 6 ärimaa, 5 tootmismaa ning 6 äri- ja tootmismaa krunti. Tänu projektile luuakse tingimused ettevõtete laienemiseks ja uute 

lisandumiseks. Näiteks on kavas liita Rohelise tänava krundid 3-13, et sinna suuremate ehitiste hoonestusõigust taotleda. 

Põhja-Viljandi ettevõtlusala on linna kõige kiiremini arenev ettevõtluspiirkond. Küll aga on siin palju vanema aja 

ettevõtluskrunte, mida iseloomustab tänavaäärne hoonestus väheste parkimiskohtadega. Uus kontseptsioon  eeldab aga ka tänava 

maa-ala väljaarendamist sellises võtmes, et oleks parkimiskohti ja juurdepääsuteid ning kinnistud oleksid tänavalt vaadates 

atraktiivsed.  

Kauge tänava viadukti rajamise tulemusel ühendatakse Paalalinna piirkond Põhja-Viljandi ettevõtlusalaga. Selline lahendus 

muudab sealsete elanike tööle jõudmise märgatavalt kiiremaks – seni on nad pidanud sõitma läbi kesklinna. 

Põhja-Viljandi ettevõtluspiirkonna tugitaristu kaasajastamine aitab eeskätt muuta paremaks selle piirkonna ettevõtete 

ligipääsetavuse ja muudab läbi selle atraktiivsemaks kogu piirkonna. Tugitaristu kaasajastamine tagab kiirema ja ohutuma 

ligipääsu piirkonna ettevõtetele tänu millele muutuvad kõik sealsete ettevõtete tööprotsessid efektiivsemaks – võidavad nii 

piirkonna ettevõtted kui ka nende koostööpartnerid ja kliendid. 

Piirkonnas on väga suur kerg- ja raskeliikluse voog, mistõttu on nende eraldamine üksteisest hädavajalik. Kergliiklusteed tulevad 

mõlemale poole tänavat, et tagada suurem liiklusohutus. Erilist rõhku pööratakse liiklussõlmede ohtumaks muutmisele. Samuti 

muudavad kergliiklusteed ühendused ettevõtlusala ja elurajoonide vahel mugavamaks ning kasvab ligipääsetavuse kiirus. 

Kergliiklusteed omavad ka piiriülest mõju sidudes linna kergliiklusteede võrgustiku naabervalla kergliiklusteede võrgustikuga. 

Ühise võrgustikuga astutakse taas samm lähemale ühtseks toimepiirkonnaks muutumisel. 

Kogu praeguse tänavavalgustuse välja vahetamine kaasaegse LED valgustuse vastu muudab linna elektritarbimise ligi 60% 

säästlikumaks. 

Ettevõtlusala tugitaristu kaasajastamisega kaasnev ettevõtlusaktiivsuse kasv toob kaasa ka elanikkonna aktiveerumise. Selle 

tulemusel väheneb/peatub toimepiirkonna rahvastiku kahanemine (väljaränne väheneb, sisseränne ja sündimus kasvavad). Tänu 

eelkirjeldatud sotsiaalsetele mõjudele kasvavad ettevõtted, suureneb tööjõuvajadus ning kasvavad palgad. See omakorda kasvatab 

tarbimisvajadust, mis loob võimaluse ja vajaduse ettevõtlusega tegelemiseks (erinevad teenused ja tootmine). Aastal 2014 oli 

Viljandis ettevõtlus aktiivsus 11% ehk 1000 elaniku kohta oli 109 ettevõtet. Viimase viie aasta jooksul on ettevõtete arv linnas 

kasvanud 968lt 1407le. Suurenenud ettevõtlusaktiivsus toob omakorda kaasa töökohtade arvu kasvu. Töötajate arvu ja nende 

sissetuleku kasv toob kaasa kohaliku omavalitsuse suurenenud investeerimisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse edaspidi linna 



arengusse rohkem oma vahendeid panustada. 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

Linnal ja ettevõtjatel on pikki aastaid olnud tihe side. Alates 1998 aastas toimuvad Viljandis (sagedusega 3-4 korda aastas) 

linnavalitsuse ja ettevõtjate vahelised ümarlauakohtumised, mis on olnud info liikumisel, ettevõtjate soovide ja ettepanekutega 

arvestamisel, võimalike probleemide lahendamisel ja  tagasiside saamisel võtmetähtsusega. Lisaks, igal aastal külastavad 

linnajuhid tootmisettevõtteid eesmärgiga saada infot ettevõtte arenguplaanidest ja linnapoolse kaasabi vajadustest. Läbi nende 

kohtumiste on tagatud eeskätt tootjate vajaduste ja probleemide kaardistamine ja linna arendamisel nendega arvestamine ja 

arengute planeerimisel nende terviklahendusse sidumine. 

Kõik tegevused viib ellu Viljandi Linnavalitsus.  

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
27

  

 

Väljund: 

Projekti lõppedes on kaasajastatud Põhja-Viljandi ettevõtlusala tugitaristu (v.a teed). 

Projekti lõppedes on rajatud Kauge viadukt (307 m). 

Projekti lõppedes on rajatud 2918 m kergliiklusteed, mis ühendab linna piiril lõppeva riigimaantee kergliiklustee linnasisese 

kergliiklustee võrgustiku ja kesklinnaga. 

Projekti lõppedes on  piirkonnas võetud kasutusele LED valgustus ja kaasaegne juhtimisautomaatika. 

Projekti lõppedes on rajatud kaasaegsed elektroonilised infotablood kõigisse rekonstrueeritava ala bussipeatustesse. 

Tulemused:  

1) Tänu tugitaristu kaasajastamisele on likvideeritud juurdepääsu kitsaskohad nii autodele kui ka jalgsi liiklejatele. 

2) Lähema 5 aasta jooksul on Tallinna tänava ettevõtlusalale lisandunud vähemalt 8 uut ettevõtet.  

3) Säilinud on praegused töökohad ning juurde on loodud 30 uut töökohta, millest 10 on kõrge lisandväärtusega. 

4) Ettevõtjate ja elanike rahulolu ja piirkonna maine on kasvanud. 

5) Paranenud on piirkonna ühendusvõimalused nii linnakeskuse, teiste ettevõtluspiirkondade kui ka teiste omavalitsustega. 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
28

  

 

Viljandi linn on valmis antud projekti täies mahus ellu viima aastatel 2016 kuni 2023 ning panustama omavahendeid vähemalt 

15% ulatuses projekti kogumahust.  

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tänavad on Viljandi linna omanduses. Tänavate hooldamisega hakkab edaspidigi tegelema 

                                                           
27 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  



 Viljandi Linnavalitsus. 

 

Viljandi arengukavas toodud visiooni üks osa on olla puhas ja mõnus elukeskkond ning ettevõtjatele mugav tegutsemispaik. Selle 

saavutamiseks on juba kaasajastatud ja soovime jätkata kogu tehnilise taristu võrgustiku uuendamisega. Samuti soovime tänavate 

ja kõnniteede korda tegemisega ning rajada kaasaegse kergliiklusteede võrgustiku. Taristuid arendame koostöös lähiümbruse 

omavalitsustega. 

Arengukavas on välja toodud vajadus rajada toimiv kergliiklusteede võrgustik, mis võimaldaks inimestel rohkem jalgsi või 

jalgrattaga turvaliselt liikuda. Kergliiklusteed peavad ühendama järveäärse matkaraja ja linna ümbritsevate omavalitsuste ehitatud 

kergliiklusteed. Tõsta tuleb liiklussõlmede ohutust. Enamik Viljandi linna teid on ehitatud aastakümneid tagasi ja ei ole mõeldud 

tänapäevase liikluskoormuse jaoks. Iga-aastane pindamine ja auguparandus on pigem hädapärane vahend teekatete eluea 

pikendamiseks.  

 

 

Käesolev projekt toetab ka Viljandi linna arengukava tegevuskava järgmisi eesmärke: 

- Peaeesmärk 6.1. Viljandi linnas on hea maine ja soodne ettevõtluskeskkond. 

- Alaeesmärk 6.1.1. Ettevõtluspiirkondades on uute ettevõtete rajamiseks ja olemasolevate laiendamiseks vajalikud tingimused. 

 

Viljandi linna arengukavas on välja toodud vajadus nii tänavaid rekonstrueerida kui ka kergliiklusteid rajada: 

2.1. Atraktiivse miljööväärtusega, hooldatud rohealadega ning puhta ja turvalise elukeskkonnaga linn 

2.1.7. Viljandis on kvaliteetne teedevõrgustik 

2.1.7.2. Tänavate rekonstrueerimise kava elluviimine 

2.1.7.4. Kõnniteede rekonstrueerimine 

2.1.7.5. Ettevõtluspiirkondade kergliiklusteede rajamine. 

 

Projekt toetab Viljandi linna 2013-2020 arengukava samuti ettevõtlusvaldkonna järgnevates osades: 

 Luua soodne ja avatud ettevõtluskeskkond praegustele ettevõtetele ja uutele investoritele. 

 Ettevõtluskeskkonna arengu toetamine kujundades Viljandi sisemaakuurordiks, mis on aasta ringi külastatav 

pärandturismi sihtkoht Eestis ja üks peamisi turismitõmbekeskusi Lõuna-Eestis. 

 

Kultuurivaldkonna järgnevas osas: 

 Viljandi on loomiseks loodud maakonnakeskus, kus kõik kultuuriprotsessis osalejad moodustavad koos töötava 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
28 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  

https://www.viljandi.ee/documents/36926/488500/Viljandi+linna+arengukava+13-20.pdf/25c363fd-925e-47f3-9ce6-11becb46018b


võrgustiku. Koostöö tulemusena on Viljandile iseloomulikud jätkusuutlikud maineüritused, festivalid ja 

kultuurisündmused. 

 

Samuti on teede ja tänavate rekonstrueerimine ning kergliiklusteede rajamise vajadus kajastatud Viljandi linna eelarvestrateegias 

2013-2020.  Konkreetsete rekonstrueeritavate tänavate nimekiri on kokku lepitud dokumendis “Viljandi linna tänavate ja 

kõnniteede ehitus- ning rekonstrueerimistööde prioriteedid aastateks 2014- 2020“. Igal aastal võetakse nimekirjast välja teed, mis 

tehtud saavad ning lisatakse uued. Leola tänav on lisatud nimekirja, mis kinnitatakse jaanuaris 2016. 

 

Projekt toetab Viljandi maakonna arengustrateegia elukeskkonna ning tehnilise- ja sotsiaalse taristu arendamise peatüki eesmärke: 

1. Tehnilise ja sotsiaalse taristu seisund ning areng toetab piisavalt ettevõtlust ja majandusarengut. 

3. Ruumiline planeerimine on loonud eeldused taristu arengule. 

5. Välja on arendatud toimiv tõmbekeskuste, sh maakonnakeskuse ja toimepiirkondade võrgustik, mis tagab elanikele 

teenuste kättesaadavuse. 

 

Samuti on projekti tegevused seotud Viljandi maakonna arengustrateegias kajastatud tegevussuunaga „tehnilise infrastruktuuri 

arendamine: teedevõrgu kvaliteedi tõstmine“ ja  „ettevõtluskeskkonna ja majanduse arendamine“: 

 Ettevõtjatele tegutsemisvõimaluste loomine 

 Viljandimaa ettevõtjad teevad tulemuslikku ja jätkusuutlikku koostööd nii omavahel kui ka avaliku sektoriga 

 Viljandimaale tullakse ning jäädakse atraktiivsete töökohtade ja loomise võimaluse tõttu 

o Tegevussuund: olemasolevate ettevõtlusalade ja -inkubaatorite arendamine ning uute kavandamine, 

loomine ja turundus 

o Tegevussuund: ettevõtjatele tegutsemisvõimaluste loomine 

o Tegevussuund: aktiivne tegelemine ettevõtluse ja sobiva keskkonna arendamisega Viljandimaa kohalikes 

omavalitsustes 

 

Lisaks haakuvad projekti tegevused maakonna arengukava maine tõstmise valdkonnaga: 

 Viljandimaa on potentsiaalsetele elanikele ja ettevõtjatele huvipakkuv, siia soovitakse elama asuda ja siin 

ettevõtlusega tegeleda. Viljandimaad nähakse areneva piirkonnana. 

o Tegevussuund: Viljandimaa külastuskeskkonna parandamine 

 

Tallinna tänava lõik on kantud Viljandi maakonna prioriteetsete teede nimekirja (tabel 2, p 3). 

 

Arendus on kooskõlas Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskavaga: tegevuskava punkt 2.3.3. Viljandi linna 

ettevõtlusalade arendamine. Ettevõtluse arengu ja töökohtade loomise soodustamine ettevõtlus- ja tootmispiirkondade 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/0201/3003/Vm168_Lisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/0201/3003/Vm168_Lisa.pdf
http://adr.viljandimaa.ee/viljandilv/public/adr_upload/82_Tanavad_Konniteed_ehitus.180739.pdf
http://adr.viljandimaa.ee/viljandilv/public/adr_upload/82_Tanavad_Konniteed_ehitus.180739.pdf
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5095067/Viljandi+maakonna+arengustrateegia.pdf/92f42c9c-c612-428b-9c22-ed11df41a16c
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5095067/Viljandi+maakonna+prioriteetsete+teede+nimekiri.pdf/01f5d3b4-92e5-4709-972b-2a9609662429


planeeringute tagamise ning tehnilise tugitaristu väljaehitamise ja parendamise teel. 
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Männimäe linnaosa ühenduste arendamine linna keskuse ja teiste piirkondade vahel (Riia mnt, Reinu tn, Hariduse tn) 

Objekti asukoha joonis taotluse lisas nr 4-2. 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud 

 

Arendatava objekti orienteeruv kogumaksumus on hinnakalkulatsiooni alusel 2 195 014,8 eurot. Objekti lõplik hind kujuneb 

hankemenetluse käigus. Hinnakalkulatsioon taotluse lisas nr 4-1.  

Planeeritavad tegevused ja kulud: 

1) Projekteerimistööd (projekti ekspertiis ja ehitusjärelvalve) – 72 000€ 

2) Ehitustööd (sõidutee alused ja katted, kergliiklusteed, haljastus, väikevormid, bussipaviljonid, tänavavalgustus, sademeveed, 

kanalisatsioon, veevärk) – 2 123 014,8€  

Arendatava objekti ülalpidamise kulud võrreldes olemasolevate kuludega oluliselt ei muutu, sest arendatav piirkond on ka täna 

üldises hoolduses. 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

Männimäe piirkonnas on probleemiks kergliiklusteede halb tehniline seisukord ja liiklussõlmede ohtlikkus. Samuti 

puuduvad bussipeatustes elektroonilised infotablood, mis võimaldaks inimestel kiiresti ja operatiivselt infot saada. 

Projekti raames rajatakse kergliiklustee mõlemale poole tänavaid, et eraldada kergliiklus raskeliiklusest. Erilist rõhku pööratakse 

liiklussõlmedele. Tee hakkab Männimäe linnaosa ühendama linna keskuse ja teiste linnaosadega. Tänu projektile ühendatakse 

linna kergliiklusteede võrgustik ka Viljandi omavalitsuse kergliiklusteede võrgustikuga ja astutakse seeläbi samm lähemale 

ühtseks toimepiirkonnaks muutumisele. 

Lisaks kergliiklusteede välja ehitamisele rajatakse jalgrattaparklad, mis aitavad kaasa jalgrataste suuremale ja mugavamale 

kasutamisele. 

Bussipeatustesse rajatavad elektroonilised infotablood võimaldavad piirkonna elanikel kasutada kiiremat ja kvaliteetsemat 

ühistransporditeenust. 
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Kergliiklusteede ja elektrooniliste infotabloode otsesteks kasusaajateks on Viljandi suurima linnaosa, Männimäe elanikud – 6100 

inimest, samuti linnapiiril  ja teistes linnaosades elavad inimesed. Kaudselt saavad kasu kõik Viljandi linna ja valla elanikud, kes 

saavad oma piirkonna terviklikku ja tänu sellele ohutut kergliiklusteede võrgustikku kasutada kas tööle-koju minemiseks või 

tervisespordiks. Kergliiklustee valmimine aitab oluliselt kaasa ka ohutule liiklemisele. Parem keskkond soodustab omakorda 

piirkonna kinnisvara arendamist ning tõstab kinnisvara hindasid. 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

Kõik tegevused viib ellu Viljandi Linnavalitsus. 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
30

  

 

Väljundid: 

Projekti lõppedes on kaasajastatud Männimäe linnaosa tugitaristu (v.a teed). 

Projekti lõppedes on rajatud 5552 m kergliiklusteed, mis ühendab linna piiril lõppeva riigimaantee kergliiklustee linnasisese 

kergliiklustee võrgustiku ja kesklinnaga. 

Projekti lõppedes on  piirkonnas võetud kasutusele LED valgustus ja kaasaegne juhtimisautomaatika. 

Projekti lõppedes on rajatud kaasaegsed elektroonilised infotablood kõigisse rekonstrueeritava ala bussipeatustesse. 

 

Tulemused: 

1) Linna ja ümbritseva omavalitsuse elanikel on võimalik liigelda jalgsi ja jalgrattaga töö/kooli ja kodu vahel. 

2) Tagatud on inimeste ohutum liiklemine. 

3) Tagatud on kvaliteetsem ühistranspordi teenus – info kiirem kätte saamine. 

4) Linna ja omavalitsuse üleselt on loodud on terviklik kergliiklusteede võrgustik.  

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
31

  

Viljandi linn on valmis antud projekti täies mahus ellu viima aastatel 2016 kuni 2023 ning panustama omavahendeid vähemalt 

15% ulatuses projekti kogumahust. 

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tänavad on Viljandi linna omanduses. Tänavate hooldamisega hakkab edaspidigi tegelema 

Viljandi Linnavalitsus. 

                                                           
30 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  



 Viljandi arengukavas toodud visiooni üks osa on olla puhas ja mõnus elukeskkond ning ettevõtjatele mugav tegutsemispaik. Selle 

saavutamiseks on juba kaasajastatud ja soovime jätkata kogu tehnilise taristu võrgustiku uuendamisega. Samuti soovime tänavate 

ja kõnniteede korda tegemisega ning rajada kaasaegse kergliiklusteede võrgustiku. Taristuid arendame koostöös lähiümbruse 

omavalitsustega. 

Arengukavas on välja toodud vajadus rajada toimiv kergliiklusteede võrgustik, mis võimaldaks inimestel rohkem jalgsi või 

jalgrattaga turvaliselt liikuda. Kergliiklusteed peavad ühendama järveäärse matkaraja ja linna ümbritsevate omavalitsuste ehitatud 

kergliiklusteed. Tõsta tuleb liiklussõlmede ohutust. Enamik Viljandi linna teid on ehitatud aastakümneid tagasi ja ei ole mõeldud 

tänapäevase liikluskoormuse jaoks. Iga-aastane pindamine ja auguparandus on pigem hädapärane vahend teekatete eluea 

pikendamiseks.  

 

Viljandi linna arengukavas on välja toodud vajadus nii tänavaid rekonstrueerida kui ka kergliiklusteid rajada: 

2.1. Atraktiivse miljööväärtusega, hooldatud rohealadega ning puhta ja turvalise elukeskkonnaga linn 

2.1.7. Viljandis on kvaliteetne teedevõrgustik 

2.1.7.2. Tänavate rekonstrueerimise kava elluviimine 

2.1.7.4. Kõnniteede rekonstrueerimine 

2.1.7.5. Ettevõtluspiirkondade kergliiklusteede rajamine. 

 

Samuti on teede ja tänavate rekonstrueerimine ning kergliiklusteede rajamise vajadus kajastatud Viljandi linna eelarvestrateegias 

2013-2020.  Konkreetsete rekonstrueeritavate tänavate nimekiri on kokku lepitud dokumendis “Viljandi linna tänavate ja 

kõnniteede ehitus- ning rekonstrueerimistööde prioriteedid aastateks 2014- 2020“, kus on nii Riia mnt, Reinu kui ka Hariduse 

tänav juba kinnitatud. 

 

Projekt toetab Viljandi maakonna arengustrateegia elukeskkonna ning tehnilise- ja sotsiaalse taristu arendamise peatüki eesmärke: 

1. Tehnilise ja sotsiaalse taristu seisund ning areng toetab piisavalt ettevõtlust ja majandusarengut. 

3. Ruumiline planeerimine on loonud eeldused taristu arengule. 

5. Välja on arendatud toimiv tõmbekeskuste, sh maakonnakeskuse ja toimepiirkondade võrgustik, mis tagab elanikele 

teenuste kättesaadavuse. 

 

Samuti on projekti tegevused seotud Viljandi maakonna arengustrateegias kajastatud tegevussuunaga „tehnilise infrastruktuuri 

arendamine: teedevõrgu kvaliteedi tõstmine“ ja „maine tõstmine“: 

 Viljandimaa on potentsiaalsetele elanikele ja ettevõtjatele huvipakkuv, siia soovitakse elama asuda ja siin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
31 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  

https://www.viljandi.ee/documents/36926/488500/Viljandi+linna+arengukava+13-20.pdf/25c363fd-925e-47f3-9ce6-11becb46018b
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/0201/3003/Vm168_Lisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/0201/3003/Vm168_Lisa.pdf
http://adr.viljandimaa.ee/viljandilv/public/adr_upload/82_Tanavad_Konniteed_ehitus.180739.pdf
http://adr.viljandimaa.ee/viljandilv/public/adr_upload/82_Tanavad_Konniteed_ehitus.180739.pdf
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5095067/Viljandi+maakonna+arengustrateegia.pdf/92f42c9c-c612-428b-9c22-ed11df41a16c


ettevõtlusega tegeleda. Viljandimaad nähakse areneva piirkonnana. 

 

Tallinna tänava lõik on kantud Viljandi maakonna prioriteetsete teede nimekirja (tabel 2, p 6). 

 

  

http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5095067/Viljandi+maakonna+prioriteetsete+teede+nimekiri.pdf/01f5d3b4-92e5-4709-972b-2a9609662429


ARENDATAV OBJEKT
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Olustvere mõisakompleksi kuuluv endine mõisa härjatall 

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud  

 

 Hoone renoveerimine ja kohandamine puutöökojaks  - 454 600 eurot 

 Puutöökoja seadmed ja tööriistad – 101 400 eurot 

 Omaniku ja muinsuskaitse järelvalve – 14 000 eurot 

 Puutöö ekspositsiooni koostamine - 29 000 eurot 

 Teavitustegevus – 1000 eurot 

KOKKU 600 000 eurot 

 

Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

Tegemist on olemasoleva objektiga, mis seisab hetkel kasutuseta, sest hoone kasutuselevõttu ei võimalda hoone seisukord. 

Hoone on ehitatud  1860. aastal ning kuulub Olustvere mõisa kompleksi kuuluvate hoonete hulka. Katus on vahetatud 2006. 

aastal. Kuid vahetamist vajavad hoone vahelaed, avatäited. Korrastamist vajab hoone elektrisüsteem nii tugev, kui ka 

nõrkvoolu osas, rajada tuleb veetrass ning kanalisatsioon. Puutöökojana toimimiseks on vajalik rajada ka ventilatsioon, mis 

hetkel täielikult puudub. Hoone on seisnud tühjana ning kasutuseta alates 2000. aastast. Olustvere mõisakompleks on 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli hallata olev mõisakompleks, mis pakub reaalset turismiteenust. Aastas on 

kompleksil ca 26 000 külastajat. Mõisakompleks tegutseb nn. teemakodadena. Töötavad, keraamika, klaasi, lapi- ja linakoda, 

leivakoda, tekstiilikoda ning meekoda. 

Hoonesse on kavas rajada puutöökoda, kus saab tutvuda Eesti rahvusliku puutööalase ekspositsiooniga, puitu, selle omadusi ja 

puidukahjustusi tutvustava ekspositsiooni ning mõisaaegsete puutööriistadega. Puutöökojas saavad külastajad  ise valmistada 

lihtsamaid puidust esemeid (näiteks puulusikad, lõikelauad jms.). Samuti saavad soovijad töökojas restaureerida kaasavõetud 

puuesemeid ja mööblit. Lisaks saavad puutöökojas oma vastava valdkonna õppetunde läbi viia piirkonna põhikoolide ja 

                                                           
32 Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



gümnaasiumite, kutseõppeasutuste õpilased. Hoones hakatakse korraldama ka puutööalaseid koolitusi täiskasvanutele 

pikkusega  8 – 80 õppetundi. Samuti korraldatakse erinevaid puutööga seotud üritusi. Näiteks puupäevad jms. Samuti asub 

puutöökojas Eesti rahvuslikku puutööndust kujutav ekspositsioon (stendid tekstiga, pildid, vanad puidust valmistatud 

esemed), ekspositsioon, mis kujutab puidukahjustusi, ekspositsiooni kuuluvad ka vanad puutöönduse ja restaureerimisega 

seotud tööriistad. Puutöökoda on avatud  Olustvere mõisa lahtiolekus aegadel. 

Arvestades Olustvere mõisa teiste teemakodade (keraamika-, klaas, lina- ja lapikoda, tekstiilikoda, leiva- ja meekoda 

kasutatavust näiteks 2015 aastal, on arendatava puutöökoja potentsiaal teemakojana ning  külastatavus suured. Projekti 

tulemusena on mõisakompleksis   renoveeritud ja sisustatud ning kasutusele võetud puutöökojana veel üks hoone, mis aitab 

kaasa Olustvere mõisakompleks kompleksele kasutuselevõtule. Hoone kasutuselevõtt võimaldab suurendada mõisakompleksi 

külastajate arvu 3000 – 4000 inimese võrra aastas. Samuti mõjutab hoone kasutuselevõtt positiivselt maakonna külastajate 

arvu, rahalist käivet. 

Mõju: 

 Piirkonda on lisandunud 1 atraktiivne turismiobjekt 

 Mõisakompleksi külastajate arv ulatub 2018. aasta lõpuks 30 000  inimeseni 

 On loodud 2 – 3 uut töökohta 

 

Indikaatorid:  

 Mõisakompleksis on  renoveeritud ja sisustatud puutöökojaks 1 hoone 

 Rajatud on puidu – ja puutööteemaline ekspositsioon 

 On renoveeritud 250 m
2
 töötubade pinda 

 On renoveeritud 100 m
2 
ekspositsioonipinda 

 Piirkonda külastab täiendavalt 3000 – 4000 turisti aastas 

 Igal aastal korraldatakse vähemalt 10 töötuba ja koolitust 

 Igal aastal korraldatakse 5 regulaarüritust puutöökojas 

 

Olustvere mõisakompleksi arendustegevuste tulemusena suurendatakse kvaliteetse vaba aja veetmise võimalusi ja 

turismitoodete valikut piirkonnas. Arendustööde tulemusena kujuneb Olustvere mõisakompleksist multifunktsionaalne 

arhitektuuri-, ajaloo- ja kultuuripärandit edasiandev tõmbekeskus. Mõisakompleksi erinevate funktsioonide koostoimimine 

annab ideaalse võimaluse ühendada kultuur, aktiiv- ja meelelahutustegevused ning panna need sünergias toimima. Olustvere 

mõisakompleksis puutöökoja käivitamine loob pinnase ja motivatsiooni täiendavate turismi-alaste projektide käivitamiseks 

Puutöökoja loomine ning Olustvere mõisakompleksi väljaarendamine loob multifunktsionaalse ja tervikliku keskuse, mis 



annab edasi arhitektuuri-, ajaloo- ja kultuuripärandit. Erinevate tegevuste pakkumine ning funktsioonide koostoimimine 

avaldab otsest sotsiaalmajanduslikku mõju: 

- Lisandub kvaliteetne vabaaja veetmise võimalus. Suureneb külastaja haritus ja tutvustatakse puidu- ja selle 

kasutamisega seotud ajalugu. 

- Olustvere mõisakompleksi arendamine aitab kaasa Viljandimaa kui turismisihtkoha tuntuse suurendamisele läbi 

unikaalse turismitoote loomise tänu millele suureneb piirkonda külastavate turistide arv.  

- Hoogustub külaliikumine ning suureneb Suure-Jaani valla konkurentsivõime elukohana. 

- Säilitatakse Eesti arhitektuuripärandit läbi ajalooliste hoonete renoveerimise ja taaskasutusele võtu. 

- Suureneb turismitoodete valik Viljandimaal, mis mõjutab potentsiaalset turisti tegema valikut just selle piirkonna 

kasuks. 

- Luuakse täiendavaid töökohti ja suureneb valla tulubaasi. Puutöökoja käivitumisega luuakse 1 töökoht, millele 

lisanduvad kaudsed töökohad.  

- Projekt stimuleerib erasektori investeeringuid ning aktiivsust (toitlustusteenuse pakkujad ja võimalike 

majutuskohtade väljaarendamine). 

- Väheneb piirkonna turismisektori sesoonsus 

- Olustvere mõisakompleks ja puutöökoda on turistile avatud aastaringselt, mis võimaldab piirkonnas viibivatele 

turistidele vaba aja veetmise võimalusi ja mõisa kodades osalemist ka talveperioodil, mil üldjuhul on 

turismiatraktsioonid suletud.  

- Suurenevad riigi maksutulude laekumised eelkõige käibemaksu ning sotsiaal- ja tulumaksu laekumiste arvelt.  

Renoveeritavat hoonet ning seal toimuvaid tegevusi plaanib kool peale hoone renoveerimist ning avalikult kasutusele võtmist 

üleval pidada osaliselt kooli eelarvest, osaliselt aga tegevustest ning kompleksi külastamisest tulevate sissetulekutega.  

Härjatalli renoveerimine ning seal puutöökoja rajamine on üks osa mõisakompleksi üldisest renoveerimisest ning avalikust 

kasutuselevõtmisest.  

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

Otsesed kasusaajad: Mis osas kasu saadakse 

Suure-Jaani vald ja valla elanikud 

(5402 elanikku 21.12.2015.a. seisuga 

Suure – jaani vallavalitsuse andmetel) 

Olustvere mõisa härjatalli väljaarendamine puutöökojana 

võimaldab hetkel kasutuna seisva hoone uuesti kasutusele 

võtta ning aitab kaasa tervikliku mõisakompleksi 

loomisele. Kohalikel elanikel tekib rohkem 



tegevusvõimalusi vaba aja veetmiseks, sotsiaalelu 

aktiviseerub, käsitööst huvitatutel on koht, kust saada infot 

ja uus teadmisi. Olustvere mõisas puutöökoja avamine 

suurendab piirkonda külastavate turistide arvu, suureneb 

kohalike teenuste ja toodete tarbimine ning kohalike 

ettevõtjate sissetulekud,  mille kaudu suureneb ka valla 

tulubaas. 

Olustvere mõisakompleksi külastajad 

(aastal 2014. aasta külastajate arv 26 565 

inimest, Olustvere Mõisa statistika 

andmetel). 2014. aasta külastajatest 

moodustasid 30% välisturistid. 

Härjatalli väljaarendamine puutöökojana võimaldab 

pakkuda turistidele ja külastajatele erinevaid tooteid ja 

tegevusi ning mitmekesiseid üritusi. Härjatalli 

puutöökojana väljaarendamisega antakse ajalooliselt 

väärikale hoonele täiesti uus funktsioon, mis hakkab 

teenima mõisakompleksi külastajate huve. 

Mõisakompleksi ja puutöökoja arendamisel on arvestatud 

turistide soovide ja vajadustega, mistõttu on erinevate 

turismitoodete pakkumine ja külastajate teenindamine 

paremini läbi mõeldud ning piirkonnas viibivate turistide 

heaolu paranenud. Hoone ja seal pakutavad tegevused 

võimaldavad külastajatel ja asjast huvitatutel tutvuda Eesti 

kultuuritraditsioonide ja käsitööpärandiga ning saada 

teadmisi ja kogemusi oma ala spetsialistidelt. 

Välisturistidel on võimalus tutvuda Baltimaade kõige 

täiuslikumalt säilinud mõisakompleksi kui arhitektuuri- ja 

isikuajalooväärtusega ning kui Eesti ühe 

kultuuriväärtusega. On võimalus osaleda mõisakompleksis 

toimuvatel tegevustel ning kultuurisündmustel. 

Puutöökojas saavad nad ülevaate ka Eesti rahvusliku 

puutöö ajaloost 

Siseturistid saavad samuti tutvuda  Baltikumi kõige 

täiuslikumalt säilinud mõisakompleksiga, osaleda mõisas 



pakutavatel tegevustel ja kultuurisündmustel. 

Siseturistidel on võimalus vaba aja sisukamaks 

veetmiseks. Samuti on võimalus osaleda puutöökojas 

toimuvatel koolitustel ning saada juurde omale vajalikke 

teadmisi ja oskusi.  

Suure-Jaani valla turismiettevõtjad (vallas 

on 3 aktiivselt tegutsevat majutus- ja 

toitlustusasutust) 

Turistide arvu suurenedes kasvab nõudlus toitlustus- ja 

majutusteenuse ning ka teiste turismiteenuste järele. Selle 

tulemusena kasvavad kohalike turismiettevõtete käibed. 

Olustvere ja lähipiirkonna õpilased 

(Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskooli 2014. aasta statistika 

õpilaste mõisa külastatavuse kohta) - 

kokku 2500 õpilast aastas 

Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli ja Olustvere 

Põhikooli ning lähipiirkonna õpilased õpivad puutöökojas 

puitu käsitlema ning tutvuvad puutöö ajalooga. Sellel 

sihtgrupil on võimalus kasutada töökoja vahendeid, 

õppida juhendamisel erinevaid tehnikaid. 

 

Kaudsed  kasusaajad: Mis osas kasu saadakse 

Eesti riik Läbi mõisakompleksi arendamise (restaureerimistööde ja 

kasutusvõimaluste laiendamise) säilib riigi 

muinsuskaitseline vara, kompleks annab lisandväärtuse 

Eesti turismimajandusele tervikuna. 

Lõuna-Eesti turismipiirkond Olustvere mõisakompleksi tugevuseks on Viljandi linna 

lähedus ning paiknemine mitmete teiste turismiobjektide 

läheduses. Üldjuhul külastavad turistid tihti mitut objekti 

korraga ja seetõttu kasvab ühe sihtpunkti külastajate hulga 

suurenedes ka teiste turismiobjektide külastatavus. 

Suure-Jaani valla ettevõtjad  ning kogu 

Viljandimaa 

Valda külastavad turistid tarbivad ka kohalike ettevõtjate 

poolt pakutavaid üldisi kaupu ja teenuseid. Atraktiivsete 

turismiobjektide olemasolu pikendab turistide viibimist 

Viljandimaal ja seega kasvab ka nõudlus majutus- ja 



toitlustusteenuse järele kogu piirkonnas. Suurenenud 

turistidevoog vallas ja maakonnas tagab ettevõtetele 

suurema klientide arvu ning käibe aastaringselt. 

Suure-Jaani vallaga piirnevad 

omavalitsused 

Erinevatele valdadele avaneb võimalus pakkuda oma 

turismitooteid-teenuseid ühiste pakettidena, mis suurendab 

piirkonnas pikemaajaliselt peatuvate turistide osatähtsust. 

 

Puutöökoda kui turismiobjekt on suunatud erinevas vanuses sihtgrupile.  

 Kojas leiavad tegevust laosed ja noored vanuses 7 – 18 aastat. On võimalik tutvuda Eesti rahvusliku puutöönduse 

ajalooga õppetundide raames, mis viiakse läbi puutöökojas. Samuti on võimalik läbi viia tasemeõppes ettenähtud 

õppetunde tööõpetuses. Kuid osaleda ka koos vanematega vaba aja veetmisel puutöökoja poolt pakutavates 

tegevustes.  

 Täiskasvanud vanuses 18 – 65 eluaastat (seda näitab senine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli poolt 

läbiviidav statistika külastajate kohta) saavad osaleda puutöökojas läbiviidavate koolitustel ning osaleda puutöökoja 

poolt pakutavates tegevustes. Samuti saavad nad tutvuda puutöökoja kui kultuuriväärtusega, mis kuulub Olustvere 

mõisa kompleksi.  

 Pensionärid, vanuses üle 65 eluaasta, saavad tutvuda puutöökoja kui arhitektuuri- ja kultuuriväärtusega ning seal 

paikneva ekspositsiooniga. Soovi korral osaleda ka puutöökoja poolt pakutavates tegevustes. Senine Olustvere 

Teenindus- ja Maamajanduskooli statistika  mõisa külastajate kohta näitab, et pensionäridest külastajad on  peamiselt 

Soomest pärit pensionäride ekskursioonigrupid.  

 Puutöökoja avamine härjatallis avardab ka peredega mõisa külastajate vaba aja veetmise võimalusi, sest suureneb 

mõisa teemakodades pakutavate tegevuste arv. Lisaks klaasi-, keraamika, lapi-, käsitöö-, leiva-, mee- ja sepikojale 

saab sel juhul osaleda ka puukojas pakutavates tegevustes. Nii suureneb ka aeg, mis veedetakse piirkonnas.  

 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
33

  

 

 * Indikaatorid:  

 Mõisakompleksis on  renoveeritud ja sisustatud puutöökojaks 1 hoone 

 Rajatud on puidu – ja puutööteemaline ekspositsioon 

 On renoveeritud 250 m
2
 töötubade pinda 

 On renoveeritud 100 m
2 
ekspositsioonipinda 

 Piirkonda külastab täiendavalt 3000 – 4000 turisti aastas 

                                                           
33 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  



 Igal aastal korraldatakse vähemalt 10 töötuba ja koolitust 

 Igal aastal korraldatakse 5 regulaarüritust puutöökojas 

 

Tulemus: Olustvere mõisakompleks on Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli hallata olev mõisakompleks, mis pakub 

reaalset turismiteenust.  2014.aastal oli kompleksil ca  26 600 külastajat. Mõisakompleks tegutseb nn. teemakodadena. 

Töötavad, keraamika-, klaasi, lapi- ja linakoda, leivakoda, tekstiilikoda ning meekoda. Projekti tulemusena on 

mõisakompleksis   renoveeritud ja sisustatud ning kasutusele võetud puutöökojana veel üks hoone, mis aitab kaasa Olustvere 

mõisakompleks kompleksele kasutuselevõtule. Hoone kasutuselevõtt võimaldab suurendada mõisakompleksi külastajate arvu 

3000 – 4000 inimese võrra aastas. Mõjutab soodsalt maakonna külastatavust, inimeste sissetulekuid ning aitab kaasa inimeste 

mitte lahkumisele piirkonnast. 

 

 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
34

  

 

  

On olemas hoone muinsuskaitse eritingimused, hoone renoveerimisprojekt, tasuvusanalüüs, hoone ehituslik/renoveerimise  

eelarve, ehitusluba. 

Antud tegevus on kooskõlas Suure-Jaani valla arengukavaga ja maakonna arengustrateegiaga:  

 Suure – Jaani valla arengukava 2014 – 2020 lk. 14 punkt 1.4.5 Turism „Olulised vaatamisväärsused vallas on 

Olustvere mõisakompleks ja sealsed ekspositsioonid  (puuhobuste kogu, topiste kogu, antiikmööbli kogu) ning 

teemakojad“. 

 Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava punkt 3.4.7 Olustvere mõisakompleksi külastuskeskkonna 

arendamise jätkutegevused - Olustvere mõisa teemakodade arendamise jätkamine 

 

ARENDATAV OBJEKT
35

 

Suure-Jaani külastus- ja vabaajakeskuse rajamine 

                                                           
34 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  
35 Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel  



ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS 

Arendatava objekti 

planeeritavad kulud  

 

 748 000 € 

 Külastus- ja vabaajakeskuse projekteerimine (Pärnu tn 2 ja 4, osaliselt J. Köleri tn 1 krundid Suure-Jaani linnas); 

Kavandatav külastuskeskus on mitmeotstarbelise Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse üheks osaks, hõlmates 20% hoone mahust. Kompleks 

koosneb tervisekeskusest (pere- ja hambaarstid, füsioteraapia, kiirabi, õendusteenused; 35% hoone mahust), ujula-minispast (35% hoone mahust) ja 

külastuskeskusest (ekspositsioon muinasaja tutvustamiseks, interaktiivse näituse ruumid, ruumid muinasaja, kohaliku kultuuriloo ja 

Soomaaga seotud töötubade läbiviimiseks, spordi- ja vabaaja vahendite laenutus jm). Hoones paiknevad ka ruumid politsei ja kiirabi tarbeks 

(10% hoone mahust). 

 miljööd risustava ning kasutusel mitteoleva ja ohtliku ehitise Pärnu tn 4 likvideerimine; 
 

Pärnu tänav 4 puithoone on ehitatud rohkem kui sada aastat tagasi ja tänaseks amortiseerunud. Aastast 2006 on hoone sisuliselt kasutuseta, 2011. 

aastal kolis hoonest viimasena välja päästekomando, mis kasutas väikest osa majast. 

 

 külastus- ja vabaajakeskuse ehitustööd, sh endise tuletõrjetorni (Pärnu tn 2) renoveerimistööd; 

 
Endine tuletõrjetorn paikneb Suure-Jaani linna miljööväärtuslikul alal, olles üheks Suure-Jaani maamärkidest. Tornis paiknes kuni aastani 2011 Suure-

Jaani päästekomando garaaž, käeoleval ajal on hoone kasutuseta. 

 

 sihtkoha eripära rõhutavate uute terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine; 

 
Erinevatele sihtrühmadele – s.h ka õpilased ja  pered – mõeldud koos kohalike turismiettevõtjatega välja töötatud paketid ja töötoad, kus on lähtutud 

muinasajast, kohalikust kultuuriloost ja Soomaast.  

 

 külastusobjektide kasutuse elavdamine ja mitmekesistamine;  

 
Piirkonnal on suur potentsiaal, siin asuvad erinevad muinasajast ja kultuuriloost pärinevad ning loodusobjektid Külastuskeskus aitab piirkonda 

kompleksselt turundada, tõstes  turiste huvitavate objektide külastatavust ja pikendades turismihooaega. Külastuskeskus ühendab objektid ja teenused 

pakettideks ning pakub lisainfot, -teadmisi ja elamusi, hoidmaks turiste kauem piirkonnas.  

 

 turismitoodete ja -teenuste väljaarendamine; 

 
Konkreetsete toodete ja teenuste väljaarendamisel lähtutakse muinasajast (Sakala muinasmaakond, Lõhavere linnamägi), kohalikust kultuuriloost 

(heliloojad Kapid, Mart Saar, Johann Köler), Soomaa ürgsest loodusest  ja olemasolevatest objektidest ning teenustest. 

 

 külastajaprogrammide ja ekspositsioonide loomine 



Arendatava objekti 

sotsiaal-

majandusliku mõju 

ulatus  

 

 

 

 

Suure-Jaani külastus- ja vabaajakeskus annab turistile elamuse muinasajast, ürgsest loodusest ja kultuurist, pakkudes aktiivse 

osalemise võimalusi. Keskus ühendab seniseid turismivaldkonna teenusepakkujaid kogu Põhja-Viljandimaal ja Rohelise 

Jõemaa Koostöökogu tegevuspiirkonnas ning pakub läbi ühisturunduse ja lisandunud uute teenuste võimalusi arenguhüppeks. 

Soomaa piirkonna teemaplaneeringus on kavandatud Suure-Jaani üheks Soomaa väravaks 

(http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5116226/Soomaa+seletuskiri+13+11+2014.pdf/774be2cb-6c6d-4cb7-9e67-

27e78f980b0c?version=1.0). Soomaa väravasse on planeeritud vajalikke teenuseid ja tooteid pakkuma Suure-Jaani külastus- 

ja vabaajakeskus. Keskusesse koondatakse kogu piirkonna turistidele vajalik loodus- ja kultuuriväärtuste teave. Aastaringselt  

avatud  külastuskeskuses müüakse traditsioonilisi  meeneid  ning  pakutakse erinevaid  teenuseid ja õpitubades osalemist. 

Soomaa väravat iseloomustab Soomaa tunnusmärk ja ühtne viidasüsteem. 

Suure-Jaani külastus- ja vabaajakeskus  ühendab võrgustikuks järgmised turismiobjektid: 

Lehola linnamägi – RMK, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal, Võhma küünlavabrik ja Võhma linna muuseum, 

Olustvere mõis ja teemakojad, Tähetorn Orion, Tääksi Suusakeskus ja puhkemaja, Vana Postimaja, Suure-Jaani Sepikoja 

teemapark, Pärna Puhkeküla, Energia talu, Vanaõue Puhkekeskus, Suure-Jaani Külalistemaja, Kohvik Arturi Juures, Nõrga 

talu, Kaevandi talu, Mart Saare  majamuuseum Hüpassaares – Viljandi muuseum, Heliloojate  Kappide majamuuseum, 

Soomaa külastuskeskus,  Sakala tee matkarada – RMK, Lubjasaare talumuuseum,  Lahmuse vesiveski,  EELK Suure-Jaani 

koguduse kirik, teised Rohelise Jõemaa piirkonna objektid. Ettevõtjad on andnud nõusoleku külastuskeskuse töös 

osalemiseks. Sellest tulenevalt on tegemist Põhja-Viljandimaad ning osaliselt Pärnu- ja Raplamaad ühendava 

ettevõtmisega. 

Eeldatav tegevustes 

osalejate ring  

 

Suure-Jaani Vallavalitsus 

Moodustatav sihtasutus 

Piirkonna turismiettevõtjad ja väikeettevõtjad 

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal, Võhma Küünlavabrik ja Võhma linna muuseum, Olustvere mõis, Tähetorn 

Orion, Tääksi Suusakeskus ja Puhkemaja, Vana Postimaja,  Suure-Jaani Sepikoja teemapark, Pärna Puhkeküla, Energia talu, 

Vanaõue Puhkekeskus, Suure-Jaani Külalistemaja, Kohvik Arturi Juures, Nõrga talu, Kaevandi talu, Mart Saare  

majamuuseum Hüpassaares – Viljandi muusem, Heliloojate  Kappide majamuuseum, Soomaa Külastuskeskus,  RMK, 

Lubjasaare talumuuseum,  Lahmuse vesiveski,  EELK Suure-Jaani kogudus ning teised Rohelise Jõemaa piirkonna ettevõtjad. 

Eeldatavad 

väljundid ja 

oodatav tulemus
36

  

 

 miljööväärtuslikul alal on renoveeritud Suure-Jaani endine tuletõrjetorn ning rajatud uus külastus- ja vabaajakeskus 

 loodud on ca 15 uut töökohta 

otsesed ja kõrgema lisandväärtusega on muuseumitöötajad, turundusspetsialist,  juhataja ja tegevusjuhid  ning 

kohvikutöötajad ja puhastusteenistujad. 

 külastusobjektide kasutus on elavnenud ja mitmekesistunud 

 uued turismitooted ja -teenused on välja arendatud: 

muinasteemaline muuseum koos aktiivsete tegevustega,  

                                                           
36 Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.  

http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5116226/Soomaa+seletuskiri+13+11+2014.pdf/774be2cb-6c6d-4cb7-9e67-27e78f980b0c?version=1.0
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/5116226/Soomaa+seletuskiri+13+11+2014.pdf/774be2cb-6c6d-4cb7-9e67-27e78f980b0c?version=1.0


jalgrattamatkad Soomaal ja Põhja-Viljandimaal, paatide ja vesirataste laenutus Suure-Jaani paisjärvel, 

kalastustarvikute laenutus ja kalastusvõimaluste pakkumine.  

 „Lembitu sõjatee“  marssuut, mis ühendab Lõhavere linnamäge  Madisepäeva lahingu toimumispaigaga , kaasates 

teisi vaatamisväärsusi, kus pakutakse informatsiooni ja muistsest vabadusvõitlusest inspireeritud tegevusi. Näiteks on 

võimalik Suure-Jaani Sepikoja teemapargis meisterdada erinevaid esemeid. 

 välja on arendatud sihtkoha eripära rõhutavad terviklikud turismitooted 

 hooajalisuse probleem piirkondlikes turismiettevõtetes on vähenenud. 

  Piirkonda külastab täiendavalt  keskmiselt 20 000 inimest aastas. Sellega seoses peaks piirkonna ettevõtjate käive 

suurenema  ligikaudu 400 000 euro võrra. 

 Kasvanud käibe tõttu peavad majutuse ja toitlustusega tegelevad ettevõtjad looma uusi töökohti – prognoositavalt 

vähemalt 4. 

Projektiga kaasnevad kolmandate osapoolte investeeringud majutuskohtade loomiseks, toitlustusteenuse pakkumiseks ja oma 

seniste tegevuste laiendamiseks.  

Sepikoja teemapargil on võimalus külastus- ja vabaajakeskuse arenedes laieneda ja teha investeeringuid väljaehitamiseks.  

Samuti eeldame, et käibe kasv 400000 euro võrra toob kaasa investeeringud ettevõtjatelt. 

Piirkonnas on puudu ligikaudu 30 voodikohta (täna on 70 kohta ja vajaduseks prognoosime 100 kohta). Seega koostöös 

peaksid majutusettevõtjad looma ligikaudu 30 uut voodikohta. 

 

Valmisolek 

tegevuste 

elluviimiseks
37

  

 

 Koostatud on esialgne eelarve ja detailplaneering, edukalt on lõppenud kavandatava külastus- ja tervisekeskuse hoone 

arhitektuurikonkurss.  

2016. a vallaeelarves on ette nähtud vahendid projekteerimistööde teostamiseks. Valmimas on külastus- ja vabaajakeskuse 

teostatavus-tasuvusanalüüs ja finantsanalüüs. 

 

Arendus on kooskõlas Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskavaga:  tegevuskava punkt 3.4.8 Suure-Jaani külastus- ja 

vabaajakeskuse loomine 

 

                                                           
37 Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.  


