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SAARE MAAKONNA KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMISE TEGEVUSKAVA (EELNÕU)
TEGEVUSTE PRIORITEETSUS
TULENEVALT MAAKONNA
ARENGUKAVAST

PKT tegevuskava koostamise alus on Saare maakonna arengustrateegia aastani 2020
(http://saare.maavalitsus.ee/arengukavad). Arengustrateegias väljatoodud peamiseks väljakutseks maakonnas
on noorte välja- ja sisserände tasakaalustamine. Kui me ei suuda pakkuda kohapeal noortele vastuvõetavaid
töökohti, siis tuleb neid vähe maakonda tagasi. Rändelise rahvastikukao pidurdamist on võimalik saavutada
vaid kohaliku majanduse kiirendatud suunamisega teadmispõhise kasvu teele, sest ainult tänasest oluliselt
teadmismahukam majandus suudab pakkuda atraktiivsemat ja tasuvamat tööd. Teiseks oluliseks väljakutseks
on maakonnasisese ääremaastumise peatamine. Ääremaastumist aitab pidurdada linna ja maapiirkondade
tihedam vastastikune sidumine transpordiga üheks toimepiirkonnaks, samuti maapiirkonna
ettevõtluspotentsiaali kohapealne parem ärakasutamine.
Arengustrateegia seab kolm eesmärki/tegevussuunda:
1.
Nutikas majanduskasv
2.
Kandvate majandusharude konkurentsivõime
3.
Majandusarengut toetav ettevõtlus- ja elukeskkond
PKT tegevused on prioritiseeritud vastavalt sellele, kui suures osas need panustavad maakonna eesmärkide
saavutamisele. Lähtuvalt sellest ja PKT tegevuskava koostamise maakondliku komisjoni 02.03.2015 ja
23.09.2015 koosolekute otsustest, on tegevused prioritiseeritud järgmisena:
1)
inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine;
Inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine on esimesel kohal, kuna läbi selle toetatakse nii
nutikat majanduskasvu kui kandvate majandusharude konkurentsivõimet. Maakonna arengus keskse
tähtsusega on saavutada atraktiivsete töökohtade arvu kasv, sest just nende olemasolu on eelduseks noorte
ja/või kõrge kvalifikatsiooniga töötajate jäämisele või asumisele Saare maakonda. Atraktiivseid töökohti
tekib enim nutika majanduskasvu tulemusel, mille eelduseks on tootearendus. Tootearendus on vajalik ka
kandvates majandusharudes nagu toiduainetööstus, mis väärindab kohalikku toorainet, on suur tööandja ja
annab palju eksporttoodangut.
2)
ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasolevate või

uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde;
Ettevõtluseks olulise tugitaristu kaasajastamine ja loomine on teine prioriteet, kuna see panustab otseselt
eesmärki majandusarengut toetav ettevõtlus- ja elukeskkond ning kaudselt ka nutikasse majanduskasvu ja
kandvate majandusharude konkurentsivõime tõstmisesse. Saare maakonnas puudub vajadus suuremate
tööstusalade järele. Siiski ei rahulda ettevõtjaid ka enam nõukogude ajast jäänud tootmishoonete
kohandamine. Sobiv hoone võib olla eelduseks nii uue ettevõtte asumiseks maapiirkonda või olemasoleva
ettevõtja jäämiseks paikkonda, kus vana kohandatud hoone teda enam ei rahulda. Eelduseks selliste hoonete
tekkele on kaasaegne tugitaristu.
3)
linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamed ja väljakud, kaasajastamine ettevõtlusele
atraktiivsemaks muutmiseks;
Linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine on maakonnas kolmas prioriteet, mis panustab eesmärki
majandusarengut toetav ettevõtlus- ja elukeskkond. Saare maakonnas on vaid üks toimepiirkond ja selle
keskus on Kuressaare. Tööränne Kuressaarde on üle maakonna intensiivistunud ja toimub üha kaugemalt.
2011. aasta rahvaloenduse andmetel käib maakonnakeskusse tööle 30% valdade hõivatutest. Õpirände osas
on samuti gümnasistide jaoks ülekaalukaks tõmbekeskuseks kõigi valdade suhtes saanud Kuressaare linn.
Jätkuva linnastumise tingimustes on Kuressaare kui maakonnakeskuse avaliku ruumi kvaliteet oluliseks
teguriks maakonna kui terviku elukeskkonna atraktiivsuse tõstmisel. Avalik linnaruum – eelkõige kesklinnas
– on ülemaakondliku tähtsusega majanduse arengutegur. Tõmmates vaba aega veetma nii kohalikke
elanikke, turiste kui maalt vaheldust otsima tulnud noori, loob taoline linnaruum eelduse kaubanduse ja
teeninduse koondumiseks, äri elavnemiseks ning terve maakonna atraktiivsuse paranemiseks elukohana.
4)
sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui
võrgustiku arendamine;
Turismitoodete ja –atraktsioonide arendamist ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine on maakonnas
neljanda tähtsusega, kuna läbi selle toetatakse kandvate majandusharude konkurentsivõimet ühes neist
majandusharudest – turismis. Saare maakond on Eesti olulisemaid turismi sihtkohti Tallinna, Pärnu ja Tartu
järel. Turism on Saare maakonnas suur tööandja, oluline teeninduse ja kaubanduse sissetuleku allikas ning
ühtlasi maakonda tutvustav-turundav ja selle ilmet kujundav majandusharu. Turismi konkurentsivõime
tugevdamiseks ja sesoonsuse vähendamiseks on vaja pakkuda uusi tooteid – eeskätt pere-, mere- ja
konverentsiturismi suundadel.
Koosmõjus panustavad kõik tegevuskavas olevad projektid maakonna peamistele väljakutsetele - noorte
välja- ja sisserände tasakaalustamisele ja ääremaastumise peatamisele. Kaks projekti on suunatud otseselt

ettevõtluse toetamiseks ja uute töökohtade loomisele, seda ka Ida-Saaremaal, kus Kuressaare mõju on
nõrgem. Kuressaare südalinna atraktiivsemaks muutmine, sh külastuskeskus Hõbevalge, on vajalik
ettevõtluse, turismi ja noorte sisserände soodustamiseks. Turismitoodete ja –atraktsioonide arendamine
Kaalis ning maakonna maalinnadel soodustab ettevõtlust maapiirkondades ja pidurdab nii ääremaastumist.

ARENDATAV OBJEKT /
TEGEVUSTE KOMPLEKS
(edaspidi arendatav objekt)

Kuressaare
ettevõtlusinkubaator

TOETATAVAD
TEGEVUSED
( 1 – turism,
2 –tööstusalad,
3 – inkubaatorid ja
tootearendused;
4 – linnakeskuse
avalik ruum;
5 – ühendused)

piirkonna 3

Oti tootmisala arendus

2

Kuressaare südalinna arendamine

4

Kaali loomekeskus
planetaarium
Keskus Hõbevalge
Saare
maakonna
võrgustik

OHHOO

ja 1
1

maalinnade 1

ORIENTEERUV
MAKSUMUS
(kogumaksumus
ning toetuse
vajaduse maht)

TEGEVUSTE VÄLJUNDINDIKAATORID
Turismi, ettevõtluskeskkonna (tööstusalad, inkubaatorid ja
tootearendused) ja linnaruumi projektide puhul

Arenduse tulemusel
loodud töökohtade arv
(sh lisandväärtusega
töökohtade arv)

Mitterahalist abi
saavate ettevõtete arv

1 000 000 /
850 000

65

13

536 000 /
455 600
4 700 000
/
3 900 000
985 000 /
788 000
2 556 960
/
1 972 166
1 200 000 /
1 020 000

10

4

30

60

7

30

20

30

10

300

Ühendusvõimaluste arenduste
puhul

Lahendatud
toimepiirkondade
ühendusvõimaluste
kitsaskohtade arv

INFORMATSIOON ARENDATAVATE OBJEKTIDE KOHTA
ARENDATAV OBJEKT
Kuressaare piirkonna ettevõtlusinkubaator
ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS
Mikroettevõtetele (kuni 5 töötajat) mõeldud ettevõtluse inkubatsiooni
Arendatava objekti sealhulgas nõustamis-, info-, koolitus- ja taristuteenuste eesmärkidel hoone
planeeritavad kulud rajamine aadressile Lääne-Saare vald Kudjape alevik Kummeli põik 1
(27003:001:0439).
Planeeritava inkubaatori brutopind on ca 1300 m2. Inkubaatori hoonesse on
plaanis mahutada 13 eraldatud tööruumi pindalaga 25-150 m2, koosolekute
pidamise ruumid, avatud kontorid, tualetid ning transpordile ligipääsetav
siselogistikaala.
Lisaks
ettevõtlusinkubaatori
hoonele
koos
tehnosüsteemidega, ehitatakse välja mustakattega parkla, mis teenindab
inkubaatori töötajaid ning vajalikku kaubavedu.
Inkubaatori hoone rajamise vajalikkus
 Mikroettevõttel on kulukas soetada omale tootmispind. Tänaseid
ehitushindu arvestades on 150 m2 tootmispinna ehitamise kulu umbes
75000 EUR, millele lisandub maa ost. Selliseid investeeringuid ei ole
mikroettevõttel
majanduslikult
mõistlik
teha.
Ettevõtte
kannakinnitusele ja kasvule on olulised investeeringud seadmetesse,
arengusse ning tööjõusse. Inkubaatoris tegutsevate ettevõtete madalad
halduskulud võimaldavad eelnevalt nimetatud investeeringuid teha.
Saare maakonnas valitseb praegu puudulik pakkumine väikestele
ettevõtluspindadele, mis rahuldaks ettevõtjaid logistilise ja
majandusliku poole pealt. Piirkonnas puudub olemasolev
ettevõtlusinkubaatori vajadusi rahuldav hoone, mida oleks võimalik
ümber ehitada ettevõtete vajadusi arvestades, sellest tulenevalt on
ainsaks võimaluseks uue hoone rajamine. Tänapäevastele tingimustele
rajatud hoone kulud on võrreldes vanade hoonetega märksa
madalamad.
 Inkubaatoris on ettevõtete kasutada ühised koosolekuruumid, avatud
kontorid, seadmed jne. See omakorda soodustab ettevõtete vahelise
koostöö tekkimist ning kogemuste vahetamist. Eripaikades tegutsedes
vajalikku sünergiat ei pruugi tekkida.
 Üksikettevõtjal on keeruline end turustada, jõuda välisturgudele ning
valdkondlikult
koolitada.
Inkubatsiooniprotsessi
jooksul

võimaldatakse ettevõttel osa saada ühisturundusest, soodustatakse
rahvusvahelistumist ning välisturgudel müügi võimalust.
 Inkubatsiooni läbi teinud firmade ellujäämise protsent on tõenäoliselt
kõrgem kui iseseisvalt alustanud firma puhul. Soomes Uusimaal
2003. aastal läbiviidud uuringus oli inkubeeritavate ettevõtete
ellujäämise protsent 71%
Planeeritava inkubaatori ülevalpidamise ja teenuse pakkumise kulud
Ettevõtlusinkubaatori
hoone
omafinantseering
kaetakse
kohalike
omavalitsuste eelarvelistest vahenditest. Renti inkubeeritavatelt ei võeta.
Inkubeeritaval
on
kohustus
läbida,
vastavalt
personaalsele
arenguprogrammile, ettenähtud koolitused, suhelda nõustajate ning mentorite
kolleegiumiga ja osaleda vähemalt ühel valdkondlikul rahvusvahelisel messil.
Inkubatsiooniprotsessi, nõustamise ja koolitusega seonduvad kulud katab
inkubeeritav ettevõte. Hoone ülevalpidamise kulud katavad kohalikud
omavalitsused, kaasates partnereid. Kohaliku omavalitsuse huvi
inkubaatorisse panustamisel on piirkonda töökohtade loomine, ettevõtluse
käibe kasvatamine jne. Läbi hästitasustatud töökohtade ja aktiivse majanduse
suurenevad kohalike omavalitsuste maksulaekumised.
Objekti kogumaksumus on 1000000 eurot, toetuse vajadus 850000 eurot.
Maksumuse sisse on arvestatud inkubaatori hoone koos tehnosüsteemidega,
sealhulgas ruumide rajamine ja hoonet teenindava mustkattega parkla
ehitamine, ühiskasutatavate seadmete ostmine.
Arendatava objekti
sotsiaalmajandusliku mõju
ulatus

Eeldatav tegevustes
osalejate ring

Planeeritav inkubaator asub Kuressaare linna vahetus läheduses. Asukoht
loob soodsad tingimused läbimõeldud logistikale, töötajate leidmiseks,
toodete turustamiseks ning ennekõike inkubeeritavate ettevõtete leidmiseks.
Kuressaare linnas ja selle ümber elab umbes 25000 inimest, kellest tööealine
elanikkond moodustab umbes 15500. 31.12.2014 aasta seisuga oli Saare
maakonnas kokku 696 töötut, sealhulgas Kuressaare linnas 276 töötut ning
Lääne-Saare vallas 138 töötut. SA Saaremaa Arenduskeskus peab inkubaatori
olemasolu piirkonnas vajalikuks. Läbi on räägitud potentsiaalsete
inkubatsiooniteenust vajavate ettevõtetega, kes on omaltpoolt kinnitanud
inkubaatori vajalikkust. Eelnevat arvesse võttes on Kuressaare piirkonnas
küllaltki palju inimressurssi, et põhjendada inkubaatori asukoha valikut ning
eeldada, et inkubaator on piirkonda vajalik.
Tegevustes osalevad: Lääne-Saare vald, Kuressaare linn, SA Saaremaa
Arenduskeskus, loodav SA või MTÜ.
Koostöö: Töötukassa, Pria läbi konsultantide, erinevad ettevõtete rahastuse
allikad (EAS, LEADER), Kuressaare Ametikool.

Ettevõtlusinkubaatori spetsiifika
Inkubaator
keskendub
ennekõike
väikelaevaehitus, toidu- ja puidutööstus.

kohalikele

võtmesektoritele:

Eelistatakse lõpptooteid tootva töötleva tööstuse esindajaid.
Toidu- ja puidutööstuses valitseb tihe konkurents, üksikul tootjal on raske
turul olevate ettevõtetega konkureerida. Inkubatsiooniprotsessis leitakse läbi
individuaalse nõustamisprotsessi parim lahendus nii sise- kui ka välisturule
sisenemiseks, tehakse ühisturunduskampaaniat, kliendipäevi, suunatakse
vajalikele koolitustele jne.
Läbi inkubatsiooni tuuakse, lisaks rahvusvahelisele turule, ka siseturule
kohalikku toodangut, inimesed jäävad paiksemaks ning väheneb väljaränne
maakonnast. Töökohtade loomisega suureneb tõenäosus noortel ettevõtlikel
inimestel tagasi pöördumiseks kodusaarele.
Potentsiaalne sihtgrupp
- Spetsialisti koolitusega suurettevõtete töötajad, kes on omandanud
vajalikud oskused juba varasemalt töötades suurettevõtetes
(väikelaevatööstus).
- Naisettevõtjad (toidutööstus).
- Väheneva tööjõuvajadusega avaliku sektori töötajad.
- Saaremaale tagasipöörduvad saarlased.
- Ametikooli lõpetanud noored oskustöölised.
Nõustamise kompetentsi tagamine
Ettevõtlusinkubaatori tegevuste läbiviimiseks moodustatakse sihtasutus või
mittetulundusühing. Inkubaatori igapäevase haldamise ja esmase nõustamise
tarbeks võetakse tööle inkubaatori juht. Inkubatsioonikeskus pakub
inkubatsioonivõimalust alustavale ja kasvuettevõttele, kellel on meeskonnas
vähemalt 2-3 liiget. Ettevõtetele töötatakse välja individuaalsed
arenguprogrammid, mis kestavad 24-36 kuud. Inkubeeritaval on kohustus
anda ülevaade oma tegevustest iga 6 kuu tagant, osaleda koolitustel ning
ühisturundustegevustel. Vastavalt ettevõtete vajadustele moodustatakse
nõustajate ja mentorite kolleegium. Nõustamisteenust pakuvad SA Saaremaa
Arenduskeskus, Pria konsultandid, piirkonna edukad ettevõtjad (mentorid),
Töötukassa (suunab ja vajadusel toetab äriplaani), lepingulised nõustamis- ja
koolitusteenust pakkuvad ettevõtted. Vajadusel palgatakse inkubaatorisse
ettevõtluskonsultandi(d). Kogemuste vahetamisel tehakse tihedat koostööd
teiste ettevõtlusinkubaatoritega.
Ettevõtlusinkubaatori rajamine piirkonda aitab tõsta Eesti sisemajanduse
Eeldatavad väljundid koguprodukti, loob kuni 65 töökohta, töökohad ja teenused muutuvad

ja oodatav tulemus

paremini kättesaadavamaks. Inkubatsiooni läbinud ettevõtted suudavad end ise
majandada ning neil on loodud rahvusvaheline võrgustik oma toodete
müümiseks. Piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud.Vähenenud on ettevõtjate
läbipõlemise risk.

Lääne-Saare valla territooriumil asub ärimaa sihtotstarbega Lääne-Saare
Valmisolek tegevuste vallale kuuluv kinnistu, kuhu planeeritakse ettevõtlusinkubaatori rajamist. Nii
elluviimiseks
Kuressaare linna kui ka Lääne-Saare valla arengukavad sisaldavad inkubaatori
loomise vajadust. Vajalik omaosalus kajastub Lääne-Saare valla ja Kuressaare
linna eelarvestrateegiates.
Eeltööna on vesteldud potentsiaalsete inkubatsioonikeskuse pindade ja
inkubatsiooniteenuse soovijatega. Huvi ja vajadus inkubaatori järele on
olemas.
Korraldatud
on
külastusvisiite
Eesti
teistesse
ettevõtlusinkubaatoritesse.

ARENDATAV OBJEKT
Oti tootmisala arendus
ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS
Objekti maksumus 536 000 €
Arendatava objekti Toetuse vajadus 455 600 €
planeeritavad kulud Oti tootmisala asub Pöide vallas Oti külas (katastritunnus 63401:001:0119). Ala
varustamiseks kaasaegse tugitaristuga on vajalikud järgmised tegevused (vt
joonis 1):
- tsentraalne vesi ja kanalisatsioon;
- tsentraalne küttelahendus;
- välisvalgustus;
- juurdepääsutee, mis jääb avalikku kasutusse;
- krundisisesed teed ja platsid;
- internetiühendus (liitumine olemasoleva lairiba võrguga);
- tootmisala elektriga varustatus on tagatud. Projekti käigus on vaja lahendada ala
sisene elektrivarustus.
Objekti mõju ulatus maakonna idaosale väga suur. Kvaliteetsed, kaasaegsed
Arendatava objekti ettevõtlustingimused on heade töökohtade loomise alus.
sotsiaalEttevõtlusalana tekkiv sünergia võimaldab luua eriilmelisemaid, keerukamaid ja
majandusliku mõju kõrgema lisandväärtusega töökohti kui ettevõtte arendamine eraldiseisvalt.
ulatus
Eeldatav tegevustes Alates taotluse esitamise hetkest on oma tootmist oluliselt laiendamas täna alal
osalejate ring
tegutsev ettevõte. Sellega seoses on tulnud veelgi ilmsemalt esile vajadus
kvaliteetsete ettevõtlustaristu järele - ettevõte vajab keskkonda, et tegelda oma
põhitegevusega, mitte keskkonna loomisega. Piirkonnas puudub kaasaegne
ettevõtlustaristu!
Kindlad investorid, kes on valmis tingimuste olemasolul panustama on esimeses
ringis seotud täna alal tegutseva ettevõtte vajadustega, aga millede teenuste järele
on nõudlus nii Saaremaal kui ka Eestis (näiteks kaasaegsetele keskkonnanõuetele
vastava kanalisatsiooni olemasolul rajataks alale pulbervärvimisega tegelev
ettevõte).
Ala suurus on 2.94 ha ja arvestuslikult mahub alale 4-5 1000m2 tootmishalli ja
vajadusel ka väiksemaid (põllumajandussaaduste töötlejad ja toidu tootjad on
tundnud huvi ka väiksemate u 500m2 tootmishoonete püstitamise võimaluse
kohta).

Kokkuvõttes näeme alal tegutsemas vähemalt 4 ettevõtet, vähemalt 35 töötajaga.
Ala edukal käivitumisel lisanduks kindlasti mitmed mikroettevõtted. Näeme kuni
10 uut töökohta.
Eeldatavad
väljundid ja
oodatav tulemus

Loodud on kaasaegse taristuga tootmisala Ida-Saaremaale.
Tegutseb või on tegutsemist alustamas vähemalt 4 ettevõtet, millest 2 on üle 10
töötajaga.
Loodud on eeldused uute tootmishoonete rajamiseks alale.
Ala käivitumise aega näeme selges seoses EU programmperioodiga, sest üldjuhul
maapiirkonnas tehtavad investeeringud on seotud MAK-i toetustega (puidu,
põllult ja laudast saadu töötlemise ja toidutootmisega seotud tegevused) või EASiga (seadmete soetamine).

Valmisolek
tegevuste
elluviimiseks

Valmisolek on väga hea. Taristu projekteerimisele on võimalik koheselt asuda.
Omafinantseeringu võimalused on olemas. On olemas investorid, kes peale
kvaliteetne tugitaristu väljaehitamist on valmis investeerima, arendama ja rajama
ettevõtteid Oti tootmisalale, luues nii uusi töökohti Ida-Saaremaale.

Joonis 1. Oti tootmisala tegevused

ARENDATAV OBJEKT
Kuressaare südalinna arendamine
ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS
Arendatava objekti
planeeritavad kulud










Kuressaare Raekoja platsi ja Lossi tn ümberkujundamine
vastavalt Eesti Vabariik 100 temaatilisele
arhitektuurikonkursile;
kaubandus-teeninduspinna suurendamine nii eraomandis
kinnistutel kui avalikus ruumis;
kergliikluskoridoride väljaehitamine;
jalgrattaparklate rajamine;
istumiskohtade rajamine;
turuplatsi arhitektuurne sidumine Raekoja platsiga külastajate
liikuvuse parandamiseks;
kultuurikeskuse kvartali sidumine Raekoja platsiga
autoliiklusele kuuluva pinna vähendamine.

Väljavõte Kuressaare EV100 arhitektuurikonkursi võistlusülesandest:
 Ettevõtlus-ja elukeskkonna elavdamine kohalikul, riiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil.
 Kindlaks ootuseks on turu ja keskväljaku kaudu suunata
turiste liikuma Kiriku, Kohtu ja Kauba tänavale, et vanalinna
väikeste ajalooliste tänavate ruum kujuneks senisest
elavamaks ning pakuks ettevõtjatele mitmekesiseid võimalusi.
Kogu arendadava ala pindala eeldatavalt 50 000 m2.
Objekti eeldatav maksumus 4,7 mln EUR
Toetuse vajadus 3,9 mln EUR
Arendatava objekti Kaudne postiivne mõju on maakonnale tervikuna. Oluliseks teguriks
sotsiaalmaakonna kui terviku elukeskkonna atraktiivsuse tõstmiseks jätkuva
majandusliku mõju linnastumise tingimustes on maakonna keskuslinna avaliku ruumi
ulatus
kvaliteet. Avalik linnaruum – eelkõige kesklinnas – saab olla samuti
ülemaakondliku tähtsusega majanduse arengutegur. Tõmmates oma
vaba aega veetma nii kohalikke elanikke, turiste kui maalt vaheldust
otsima tulnud noori, loob taoline linnaruum eelduse kaubanduse ja
teeninduse koondumiseks, äri elavnemiseks ning terve maakonna
atraktiivsuse paranemiseks elukohana (Saare maakonna
arengustrateegia aastani 2020).
Otsene positiivne mõju on Kuressaare ja maakonna ettevõtjatele, seda
eriti kaubandus-, toitlustus-, teenindussektoris. Hetkel on
rendipindade tootluse konkurentsivõime Kuressaare südalinnas
jäänud nõrgaks: ehitushinnad on tõusnud, kuid rendihinnad on ca 10
aastat samal tasemel, mis jätab südalinna kaubandus-teeninduspinnad

nii moraalset ja füüsiliselt vananema ning klientide arv südalinnas on
vähenenud. Investorite usu taastamiseks peab linn uuendama taristut
kaasegses võtmes, mis loob eelduse maksejõuliste klientide arvukuse
kasvule kesklinnas.
Kuressaare südalinnas asub 12 aastaringselt avatud toitlustusettevõtet
ca 400 kohaga. Suvehooajal lisandub veel ca 300 kohta terrassidel.
Tööd antakse aastaringselt 120 inimesele ja kõrghooajal (juuniaugust) 230 inimesele. Teenindusektoris on Saare maakonnas
võimalik kasumlikkust suurendada ja palku tõsta ainult läbi hooaja
pikendamise ja aastaringi ühtlustamise tuleva käibekasvu. Ümbritsev
taristu peaks aitama taastada Kuressaare südalinna kui maakonna
keskpunkti ning läbi külastajate liikuvuse suurendamise
teenindusettevõtete käibeid kasvatama. Paljuski kohalikul toorainel
toimiva toitlustusteenuse tuules on suure kasvupotentsiaaliga terviseja iluteenused, millel on olemas nii väljaõppe platvorm (Kuressaare
Ametikool) kui koostööpartnerid (spahotellid). Tervise- ja
iluteenuseid pakuvad hetkel Kuressaare südalinnas 8 ettevõtet, kuid
vabu ruume on piisavalt.
Eeldatav tegevustes 
osalejate ring


Kuressaare Linnavalitsus – hoolitseb ettevõtlust toetava taristu
eest.
Südalinnas tegutsevad ettevõtted – investeerivad hoonetesse,
inventari ja palkavad uut tööjõudu.

Eeldatavad

väljundid ja oodatav 
tulemus


Südalinna külastavate inimeste arvu kasv 20%
Südalinnas viibitava aja pikenemine 50%
Suurem toodete ja teenuste valik südalinnas, täna tegutsevate
ettevõtete käibekasv 30%
Rendipidade arvu kasv ja ruutmeetri hinna kallinemine 30% ning
läbi selle kinnisvarainvesteeringute taastumine südalinnas
Rohelise transpordi edendamine linnas: 10% külalistest saabub
südalinna jalgratta või elektrisõidukiga.




Valmisolek
tegevuste
elluviimiseks






Kuressaare linnal on 2016 eelarvesse planeeritud omaosalus
tegevuste elluviimiseks
Tegevused on kooskõlas Kuressaare linna arengukavaga
Olemas on eelprojekt raekoja platsi renoveerimiseks.

ARENDATAV OBJEKT
Kaali loomekeskus OHHOO (Omanda Huvitavaid ja Harivaid Oskusi!) ja planetaarium
ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS
Kaali loomekeskus OHHOO koos planetaariumiga on kogu pere õppimise,
Arendatava objekti mängimise ja avastamise keskus asukohaga Kaali külas Saaremaal Kaali
planeeritavad kulud meteoriidikraatri vahetus läheduses.
Rajatav keskus (896 m2) asub peakraatri ja kõrvalkraatrite vahelisel alal,
Kaali põhikooli vahetus läheduses. Keskus ehitatakse amortiseerunud
kauplusehoone asemele.
Objektil jaotuvad tegevused kolmele korrusele:
Keldrikorrusel on meteoriidi langemisest tekkinud Kaali kraatri maa-alused
saladused, setted, legendid, visuaalne atraktiivne vaade kivimitele, Lotte
sõbra Kaalini kodu, laste mängunurk, möbleeritud sünnipäevatuba.
Sünnipäevatoas saavad lapsed aega veeta koos põnevate avastamistega
interaktiivsete eksponaatidega.
I korrusel on interaktiivsed eksponaadid.
Saame näha, kuidas tekib tuul, udu, vihm, äike, kuidas murdub valgus, kuidas
tekib elekter, mis on helide tekked ja kuidas need inimest mõjutavad,
maagilised peeglid, tasakaal liikumisel jpm. Kõike saab ise mänguliselt
katsetada, vaadata, kuulata ja katsuda.
II korrusel asuvad laboratoorium ja planetaarium (35 istekohta).
Võimalus avastada kosmost virtuaalses planetaariumis. Kuplile on
proitseeritud taevas, planeedid, tähed ja teised taevakehad. S.o.
filmivaatamise ja lektooriumikeskus, kus saab lisaks pakkuda interaktiivseid
arvutimänge suurele hulgale inimestele, korraldada etendusi, lõpuõhtuid.
Laboratoorium on teaduskatseteks, milles ise saab osaleda (näiteks kivimite
koostise määramine, DNA eraldamine, mulla pH määramine, staatilise elektri
teke jpm) ja tehnikaarenduseks (robootika).
Loomekeskuse hoone ehitus koos planetaariumi, atraktsioonide ja
interaktiivsete eksponaatidega maksab u 985 000 eurot, millele lisandub
käibemaks.
Toetuse vajadus: 788 000 eurot.

Arendatava objekti
sotsiaalmajandusliku mõju
ulatus

Eeldatav tegevustes
osalejate ring

Eeldatavad
väljundid ja
oodatav tulemus

OHHOO keskus annab võimaluse koostööks Saaremaa kõigile teistele
turismiahelas tegutsejatele (hotellid ja majutusasutused, toitlustusettevõtted,
muuseumid jpt), allkasutajatele ning seotud ettevõtetele. Uue keskuse
avamine tõstab majanduslikku aktiivsust piirkonnas ning vähendab
tööpuudust.
Keskus on heaks partneriks üldhariduskoolidele, sest meie eksponaatide ja
programmide väljatöötamisel on tuginetud Eesti põhikooli ja gümnaasiumi
õppekavale ning keskkonnast lähtuvalt keskendunud eelkõige loodus-,
tehnika- ja reaalteadustele.
Koostööpartnerid põnevate ekspositsioonide ja ideede elluviimises:
Energia Avastuskeskus,
AHHAA,
Paide Aja Maja,
Lottemaa,
noorte robootikaring Kuressaares,
eksponaatide-seadmete valmistamisel tehnikaringid ja õppeasutused
(Ametikool),
kooli huviringid,
Saarte Geopark,
Eesti Geoloogiakeskus;
Turunduse osas:
Saarte Turismiarenduskeskus,
hotellid ja toitlustusasutused.
Kaali meteoriidikraatrite väli on atraktiivseim geoloogiline vaatamisväärsus
Saaremaal. Koostöös Saarte Geopargiga on eesmärgiks läbi koostöö teiste
maailma geoparkidega tutvustada Saaremaad ja Eestit, äratada huvi uutes
maades meie vastu ja suurendada külastatavust. Sihtturud oleksid: Norra
(Magma Geopark), Islandi (Katla geopark), Soome (Karelia geopark), Saksa
(Vulkaneifel geopark), Hiina.
1. Maja koos planetaariumi, atraktsioonide ja interaktiivsete eksponaatidega
on valmis. Likvideeritud on amortiseerunud hoone ja rajatud uudne
loomekeskus koos planetaariumiga.
2. Suurenenud külastatavus kui kaubanduse ja teeninduse tulude suurenemise
allikas, on suurendanud ettevõtjate tulu.
3. Vähenenud on sesoonsus ning tõusnud Saaremaa turismiettevõtjate
konkurentsivõime.
4. Arenduse tulemusel loodud töökohtade arv:
Põhikohaga töötajaid 4
Hooajal lisaks töötajaid 7.
Keskuse tegevus elavdab eelkõige kogu Saaremaa ettevõtluse arengut, tuues
saarele uusi ostu- ja reisihimulisi külastajaid. Samuti saavad kõik
majutusasutused, SPAd, hotellid oma külalistele pakkuda uusi täiendavaid

Valmisolek
tegevuste
elluviimiseks

tegevusi ja põnevaid külastusi.
Saaremaa kui turismiobjekti tuntus on tõusnud nii Eestis kui välismaal.
Atraktiivne tutvustav-turundav OHHOO keskus vähendab sesoonsust,
laiendab valikuid maakonnas pereturismi toodete osas ja pakub külastajatele
täiendavaid elamusi.
Eeltööna on tutvutud ja omandatud kogemusi teistes samalaadsetes
keskustes ning saavutatud koostöövalmidus nendega. Energia Avastuskeskus
on abiks tehniliste lahenduste leidmisel. AHHAA keskusega on kokkulepped
koostööks nii eksponaatide vahetuse osas kui ka teaduskatsetusürituste
läbiviimiseks.
Omafinantseerimise võimalusi on analüüsitud.

ARENDATAV OBJEKT
Keskus Hõbevalge
ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS
Kuressaare linna Uus tänav 20 rajatakse multifunktsionaalne
Arendatava objekti
külastus- ja vabaajakeskus. Avatakse avalikuks kasutuseks
planeeritavad kulud
omapärase arhitektuuriga hoone, mille ehitajaks oli 1 vabariigi ajal
Aavikute suguvõssa kuuluv kaupmees.
Keskuses pinda ca 1500 m2. Hoone mahust saab ülevaate
järgmiselt lingilt
https://www.dropbox.com/s/kja9zqbqwgftos0/Uus%2020%20Hoo
ne%20%20t%C3%B6%C3%B6mudel%203%203d1.jpg?dl=0.
Ideeline taust
Lennart Meri - "Hõbevalge: Reisikiri tuulest ja muinasluulest“
(1976) Teos, milles Meri poolteaduslikult ja fantaasiaküllaselt
arutab eestlaste ning teiste läänemeresoomlaste mineviku üle.
Eraldi tähelepanu all on Kaali meteoriidiga seonduv ja müütilise
Thule küsimus.
Raul Talvik - "Teekond maailma ääreni" (2015) Teos, kus autor
tõendab, et Saaremaa on ainuke loogiline koht, kuhu paigutada
Kreeka maadeuurija Pythease müütiline Ultima Thule.
See moodustabki projekti ideelise tausta, mis seob tehtava
Saaremaale ainuomaseks tervikuks ja annab sellele loole
mõõtmed, mis on mõistetavad nii soomlastele, lätlastele,
sakslastele kui kogu Lääne-Mere regiooni elanikele.
Keskuse funktsionaalsus
Oma põhiosas on keskus 2-korruseline.
Esimesele korrusele on kavandatud aktiivse tegevusega alad, mille
keskmeks on meteoriidi langemine ja kraatri teke. Vanas majas
tegevused väiksematele lastele. Uues osas tegevused suurematest
lastest täiskasvanuteni välja. Atraktsioonide välja töötamisel
oleme koostööpartneriteks valinud Austria-Horvaatia taustaga
grupi NUMEN (numen.eu).
Teise korruse teemaks on Ultima Thule teekond.
Korrus on vaadeldav, kui hariv püsiekspositsioon, mis jälgitav ja
mõistetav eakamale külastajale, kes harjunud süvenema ja lugema.
Põhirõhk aga on ekspositsioonil heli-, valgus- ja
videoinstallatsioonidel põhinevatel vaatemängudel. Projektsioonid
seintel ja laes, ainulaadne LCD-põrand jne.
Vaatemängude vaheldumine ja muutmine loovad eeldused keskuse
korduvkülastusteks.

Maksumus
Objekti maksumus 2 556 960 €
Toetuse vajadus 1 972 166 €
Tegevuste kulud:
Ehitus-renoveerimine 1 981 960€
Sisseseade-sisustus 575 000€
Arendatava objekti
sotsiaal-majandusliku
mõju ulatus

Keskus Hõbevalge toetab Saare maakonna arengustrateegias
sõnastatud visiooni: "Saare maakond konkureerib edukalt Eesti
suuremate linnapiirkondadega ja välisriikidega noorte elanike
pärast", mille saavutamiseks on vaja majandusarengut toetavat
ettevõtlus- ja elukeskkonda, mida toetab linnakeskkonna areng,
mida omakorda toetab keskuse Hõbevalge rajamine.
Arendatava objekti fookuses on teenused Saaremaad ja
Kuressaaret külastavatele turistidele ning kohalikele elanikele,
Mõlemad sihtgrupid vajavad kaasaegset, kõrge kvaliteediga
meelelahutust, millest täna piirkonnas selgelt puudu on.
Mitmete eri saalide, atraktsioonide, eri vanuseklasside tegevustega
keskuse kandvaks ideeks on Kaali kraatritel, Hõbevalge raamatul
ja Ulthima Thule teekonnal baseeruv aktiivse tegevuse
installatsioon.
Lisaks võimaldab loodav külastuskeskus korraldada
kõikvõimalikke eriprogramme ja festivale turismihooaja välisel
ajal. See vähendab maakonnale olulise majandussektori
hooajalisust.
Seega aitaks loodav keskus turismi võrgustiku arendamisele
oluliselt kaasa, muutes majutuse ja teiste pakutavate teenuste
vahekorda terviklikumaks. Saaremaal ja eriti Kuressaares on väga
hea majutusettevõtete ja SPA-de võrgustik, millede kasutuse
elavdamiseks on loodav keskus ideaalne.
Eriti tuleb rõhutada, et keskuse klientideks on just lapsed ja
noored, kellele piirkonnas teenuseid napib. Väga nukker on
olukord, kui ilm on halb (ja ilm on halb vähemalt 9 kuud aastas) ja
vaja on tubaseid tegevusi.
Olemasolevate sh piirkonnale omaste (Saaremaa = Spaaremaa)
turismiteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik täiendavate
tegevusvõimaluste loomine külastajatele, eriti lastega peredele.
Loodav keskus on oluliselt abiks Kuressaare linnasüdame
taaskäivitamisel. Mida rohkem tegevusi, seda rohkem inimesi,
mida rohkem inimesi, seda rohkem ettevõtlust ja teenuseid.

Eeldatav tegevustes
osalejate ring

Maakonna külastajad.
Haridusasutused (lasteaedadest ametikooli ja kolledžini)..
Turismiettevõtted.
Maakonna elanikud
Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on vähemalt 30.

Eeldatavad väljundid
ja oodatav tulemus



Saaremaal töötab kaasaegne eri vanuseklassidele mõeldud
multifunktsionaalne külastus- ja vabaajakeskus.







Valmisolek tegevuste
elluviimiseks

Loodud maakonna turismiteenuste ja -toodete tühimikku täitev
kaasaegne tegevuste ala lastele ja noortele.
Korraldatakse koostöös turismiettevõtetega hooajaväliseid
festivale ja eriprogramme.
Keskuse teenindamiseks on vajalik vähemalt 20 töökohta,
millest lisandväärtusega kohti vähemalt 8.
Renoveeritud on Uus tänav 20 hoone ja rajatud juurdeehitus
kinnistule.
Parandatud kesklinnaruumi visuaalset pilti ja suurenenud on
inimeste viibimine kesklinna piirkonnas, mis on suurendanud
üldist teenuste tarbimist.

26.02.2015 kehtestati detailplaneering ning seega on valmisolek
tegevuste elluviimiseks kohene.
Mitte abikõlbulikud kulud kaetakse erasektori vahenditega.

ARENDATAV OBJEKT
Saare maakonna maalinnade võrgustiku arendamine
ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS
Arendatava objekti
planeeritavad kulud

Arendatavaks objektiks on järgmised maalinnad:
 Maasi maalinn;
 Kooljamäed;
 Paatsa maalinn;
 Lihulinna maalinn;
 Kaarma maalinn;
 Valjala maalinn;
 Asva linnusasula;
 Pöide ehk Kahutsi maalinn;
 Muhu maalinn,
mis tervikuna moodustavad Saare maakonna maalinnade võrgustiku.
Projekti raames on kavandatud järgmised tegevused:
 Infotahvlite koostamine ja paigaldamine
 Välimööbli ja –käimlate valmistamine ja paigaldamine, hooldamine
 Suunaviitade koostamine ja paigaldamine
 Maastikuilme taastamine ja vaadete avamine
 Temaatiliste ehitiste ja atraktsioonide rajamine
 Parklate ja juurdepääsuteede rajamine ja korrastamine
 Rattaringluse käivitamine
 Hangete läbiviimine
 Projekteerimine
 Saare Maalinnade marsruudi tutvustamine ja turundamine.
 Infovoldiku koostamine ja levitamine
 Maalinnade võrgustiku kodulehekülje koostamine ja promomine
Orienteeruv projekti maksumus on 1,2 milj. eurot. Projekti eelarve aluseks on
2009.a koostatud Saare maalinnade vajalike investeeringute tabel ja
turundustegevuste 2015-2017 eelarve tabel, mis on korrigeeritud vastavalt
muutunud oludele. Arvestatud on ehitus- ja teenusehindade kasvuga, täiendavate
investeeringute vajadusega eelkõige atraktsioonide rajamisel, ettevalmistavate
tööde lisandumisega (projekteerimistööd, hangete läbiviimine jms), võimalike
elektriliitumistega.

Arendatava objekti
sotsiaalmajandusliku mõju
ulatus

Arendatav objekt mõjutab eelkõige 8 osaleva omavalitsuse (Muhu, Orissaare,
Pöide, Leisi, Mustjala, Valjala, Laimjala ja Lääne-Saare vallad) sotsiaalmajanduslikku olukorda, sidudes eraldiasetsevad objektid terviklikuks
marsruudiks, aidates sellega kaasa maalinnade ja teiste Saaremaa peamagistraalilt
(Kuressaare – Kuivastu) kõrval asuvate turismiobjektide ja Saaremaa ajaloo
üldisemale teadvustamisele.

Saare maalinnade marsruut ei ole ainult ühest maalinnast teise viiv teekond, vaid
turismitoode, kus lisaks maalinnadele on hõlmatud vastavates piirkondades
olevad vaatamisväärsused, majutus- ja toitlustuskohad, loodus- ja matkarajad.
Vajaliku taristu väljaehitamine loob eeldused erinevate teenuste pakkumiseks,
töökohtade loomiseks ja piirkonnas elu elavdamiseks. Maalinnadel on võimalik
pakkuda väga erinevaid tegevusi sõltumata aastaajast. Kaudselt on projekti eduka
elluviimise mõju ka maakonnaülene, kuna uute turismiobjektide tekkides ja
turistide arvu kasvades suureneb ka muude teenuste tarbimine.
Marsruudi täismahus rakendumisel st peale infrastruktuuri loomist ja
maalinnapõhist temaatilisuse väljaarendamist annab kõikide maalinnade
külastamine tervikliku pildi muinasaja inimeste elust ja tegevustest. Selleks on
igal maalinnal oma temaatika ja neid teemasid kajastatakse maalinnades esialgu
infotahvlil, hiljem ka temaatiliste ehitistega.
Maalinnade temaatika:
 Maasi maalinn – orduaeg;
 Kooljamäed – küttimine ja sõjapidamine;
 Paatsa maalinn – raua- ja sepatöö;
 Lihulinn – küttimine ja käsitöö;
 Kaarma maalinn – usk;
 Valjala maalinn – käsitöö ja kaubandus ning sõjapidamine;
 Asva linnusasula – karjakasvatus, põllumajandus, käsitöö;
 Pöide ehk Kahutsi maalinn – ohverdamine;
 Muhu maalinn – sõjapidamine.
Saare maalinnade marsruut mõjutab Saare maakonna ettevõtluse arengut
järgmiselt:
 Marsruudi külastajate poolt tehtud kulutused, mis annavad tööd uutele ja
laiendavad senist turismiga seotud ettevõtlust
 Klaster Saarte Turismiarenduskeskusega
 Saare maalinnade marsruudi ettevõtete omavaheline koostöö
1. Saaremaa Arenduskeskus
Eeldatav tegevustes
2. Saare maakonna omavalitsused:
osalejate ring
 Muhu vald
 Orissaare vald
 Pöide vald
 Laimjala vald
 Valjala vald
 Leisi vald
 Mustjala vald
 Lääne-Saare vald
3. Saare maakonna ettevõtjad
Projekti tulemusena on välja arendatud Saare maakonna maalinnade võrgustik
Eeldatavad
koos vajaliku taristuga. Võrgustikku kuuluvad maalinnad on tähistatud
väljundid
ja suunaviitade ja infostendidega, paigaldatud on välimööbel ja –käimlad,
oodatav tulemus
temaatilised atraktsioonid, välja töötatud on maalinnade võrgustiku kodulehekülg
ja infovoldik.
Projekti tulemuseks on turismi ja ettevõtluskeskkonna (tootearendused) kõrgema
lisandväärtusega töökohad (majanduslik mõju avaldub läbi külastajatest laekuva

suurenenud tulu, mis võimaldab ettevõtetel tegevust jätkata ja laiendada –
mitterahalist abi saavaid majutus- ja toitlustusettevõtteid ca 300, lisaks kauplused
jm teenindusettevõtted; säilivad olemasolevad töökohad, turismiteenuse laienedes
lisandub 10 uut töökohta aastas). Projekti tulemusena on tekkinud maakonnaülene
turismitoode, mis suurendab majandusaktiivsust, aitab vähendada töötuse määra
ja elanike väljavoolu maakonnast, kasvanud on ettevõtlusaktiivsus ja tööhõive.
Üksikuna ei oma maalinnad erilist potentsiaali. Välja peab kujunema maalinnade
võrgustik, mis on hallatav ühe organisatsiooni poolt, kes korraldab maalinnades
erinevaid üritusi ja koolitusi läbi terve turismihooaja. Selline võrgustik suudab
maalinnu turundada ühtse tervikuna ja suureneb oluliselt neid külastatavate
turistide arv.
Maalinnade peamised külastajad on arheoloogia- ja ajaloohuvilised sise- ja
välisturistid. Otsene positiivne mõju on turismi-, majutuse-, väiketootmise
ettevõtetele, kel on võimalus leida rohkem kliente. Kaudne mõju nt kauplustele –
kuna projekt muudab piirkonna atraktiivsemaks külastuse sihtkohaks, tuleb
piirkonda rohkem külastajaid, kes kohapeal teenuseid tarbivad. Maalinnade
võrgustik aitab kaasa uute turismitoodete ja –teenuste tekkimisele: uus
turismimarsruut, võimalikud meened ja traditsioonilised üritused. Uued ettevõtjad
olekski uute traditsiooniliste sündmuste loojad. Ettevõtjad võivad planeerida ka
maalinnade juurde külastuskeskust, nt Kaarma kiriku kõrval olevasse hoonesse.
Saare maakonna maalinnad on mõni rohkem, teine vähem iseseisva
turismiobjektina turistidele tuttavad. Samamoodi on ka mandri-Eestis paiknevate
maalinnadega. Siiani ei ole aga erinevaid maalinnu omavahel marsruudina seotud.
Samuti puuduvad maalinnade juures enamasti atraktsioonid, mis pakuksid
külastajale tegevust. Kasu maalinnade naabruses paiknevatele turismitaludele ja
toitlustuskohtadele seisneb selles, et pakkudes ühes paigas piisavalt põnevaid
tegevusi, on tõenäolisem ka lähiümbruses täiendavate teenuste tarbimine: ööbima
jäämine, söömine, jne.
Kuna maalinnad paiknevad üksteisest kuni 20 km kaugusel, on vahemaa sobiv
jalgratturitele ja ka jalgsimatkajatele. Turismiettevõtjatel on hea võimalus
koostada erinevaid pakette, kus lisaks maalinnadele on kaasatud ka muud
turismiobjektid, teenusepakkujad, kohaliku toidu ja käsitöö tegijad. Vastavalt
maalinna temaatikale on võimalik korraldada õpitubasid lihtsama puu-, sepatöö
tegemiseks; meresõiduoskuste ja kalapüügi võtete omandamiseks, looduses
ravim- ja toidutaimete tundmaõppimiseks ja kasutamiseks, rahvakalendri
tähtpäevade ja paikkonna oluliste traditsioonide tundmaõppimiseks, laagrite,
koolituste, kontsertide korraldamiseks jne. Kõik pakutavad tegevused eeldavad
juhendaja(te)le, giididele tööd.
Maalinnade kohapealne majandamine võiks olla mõne MTÜ vedada, kus on
vähemalt 2 töökohta. Palgatase sõltub kindlasti mingil määral maalinnade
võrgustiku turundamise tulemuslikkusest. Eesmärk peaks olema jõuda vähemalt
Saare maakonna keskmise töötasuni (umbes 800 eurot).
Viimastel aastatel on märgatavalt kasvanud siseturistide osakaal. Seega on kõige
olulisem sihtrühm siseturistid: eeskätt lastega pered, samuti aktiivset puhkust
eelistavad külastajad, loodus-, ajaloo-, geo- ja fotohuvilised. Välisturistidest on
olulisimad külastajad Euroopast ja Aasiast. 2014. aastal külastasid Saare

maakonda kõige enam soomlased, sakslased, inglased ja venelased.
Peamised otseselt loodavad töökohad on klienditeenindajad müügi- ja
tegeluskodadesse. Kaudselt luuakse lisatöökohti ettevõtetes, kes leiavad nii toidu
kui ka suveniiride müümiseks (nt Artwood – kadakast suveniirid) lisakliente.
Kohalikel lisamotivatsioon turismi arendamiseks: eelkõige kohaliku toidu
väärindamise ning erinevate elamusteenuste pakkumise teel.
Valmisolek
tegevuste
elluviimiseks

2009. aastal valmis „Saaremaa maalinnade võrgustiku tootekontseptsioon ja
turundusstrateegia“, mille koostas Saarte Turismiarenduskeskus MTÜ tellimusel
OÜ Consultare ja OÜ Turismimaailm.
2009. aastal valmis dokument
kujunduskontseptsioon“.

„Saare

maalinnad

–

Turismimarsruudi

Saare maakonna omavalitsused on kinnitanud oma valmisolekut projekti
elluviimisesse panustamiseks (min. oma- või kaasfinantseering 15%). Projekti
teostumise tagavad kõikide valdade huvi tõsta külastajate arvu pakkudes Eesti
mõistes unikaalset turismitoodet, mis omakorda elavdab erinevaid majandus- ja
ettevõtlusvaldkondi ning tõstab valdade vahelist koostööd.
Viide osalevate omavalitsuste arengukavades maalinnade arendamise kohta:
 Mustjala
valla
arengukava
2009-2020:
http://www.mustjala.ee/upload/20110825082009.pdf
p. 4.7 Ettevõtlus ja turism., punkt 3.5 Maalinnavõrgustiku toetamine
 Leisi
valla
arengukava
2011-2020:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/1201/3093/LEISI%20VALLA%
20ARENGUKAVA%202011-2020.pdf
peatükk 3.5 Turismimajandus. Purtsa maalinna parka ja matkaraja
väljaehitamine.
Samuti on Purtsa maalinn sees 2015-2018 investeeringute kavas.
 Orissaare
valla
arengukava
2015-2025:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4281/1201/5018/arengukava.pdf
Maasilinna on arengukavas mainitud väga mitmel korral ja just seoses
puhke- ja turismimajandusega. Tegevusi on kavandatud nii Maasilinna
olukorra parandamisse, eksponeerimisse kui ka juurdepääsude
parandamiseks.
Maasilinna maalinn on sees arengukava investeeringute plaani
nimekirjas: Majandus: punkt 2: Maasi maalinn: 1. Ümbruse korrastamine,
2. Osalemine projektis „Saare maakonna maalinnade võrgustiku
arendamine“
 Lääne-Saare
valla
arengukava:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4201/0201/5005/lisa.pdf
4. Valdkondlikud arengueesmärgid ja kavandatavad tegevused: 4.3.
Kultuur: Aastaks 2023 saavutatud eesmärgid ja selleks vajalikud
tegevused: 1.4. Suurendatakse Kaarma maalinna funktsionaalsust.
4.6. Ettevõtlus, turism ja puhkemajandus: Aastaks 2023 saavutatud
eesmärgid ja selleks vajalikud tegevused: 3.13. Koostöös teiste
osapooltega suurendatakse Kaarma maalinna atraktiivsust. 4.2.
Osaletakse Saare maakonna maalinnade võrgustiku loomises. Kaarma ja
Lihulinna maalinnad lülitatakse sellesse võrgustikku ning nende









paremaks
eksponeerimiseks
rajatakse
vajalik
taristu.
Kaarma maalinna ja Lihulinna maalinna maalinnade võrgustiku
investeeringud on sees 2015-2023 (2030) investeeringute kavas.
Muhu
valla
arengukava
2014-2020:
tegevuskavas
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4271/0201/5010/tegevuskava.pdf# p
17.3 Muhu maalinna korrastamine ja arendamine
Pöide
valla
arengukava
2005-2021:
http://www.poidevald.ee/pohidok/ar_kava05_21.pdf
lk
9
Maalinna
kultuuritegevuse
arendamiseks
15.4 Kahutsi maalinna arendamine turismiobjektina lk 26
59 Turismiobjektide arendamine, punkt 59.1 Kahutsi maalinn
Laimjala
valla
arengukava
2014-2020:
http://www.laimjala.ee/dok/arengukava2014_20.pdf
punkt 2.15 Turism. Vald peab oluliseks ajaloolise Asva maalinna
lähedusse turimiatraktsiooni rajamist, mis aitaks väärikalt eksponeerida
piirkonna ajalugu ja suurendaks kindlasti Laimjala valla külastatavust
turistide poolt, mis omakoda aitaks kaasa valla kaubandus ja
majutusettevõtete arengule.
Valjala
valla
arengukava
aastateks
2012-2020:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4160/1201/3088/arengukava20122020.pdf#
punkt 4.2.1 Kultuur lk 17 ja 18 punkt 1.3 Maalinna kui valla
puhkepiirkonna
arendamine
lähtuvalt
detailplaneeringust
lk 33 punkt 4.7.2 Turism ja puhkemajandus, lk 34 punkt 2.1 Toetada
turismitoote arendust vallas, Valjala maalinnal tegevuste elustamine
(vabaaja- ja puhkekeskuse väljaarendamine: külastuskeskus, kohvik,
terviserada, loodusrajad, võimaliku teemapargi rajamine

Enamikel omavalitsustel hetkel puudub konkreetne erasektori partner, kellega
oleks sõlmitud kokkulepped. Planeeritud on linnuse projekt käivitada ja seejärel
leida konkreetsed koostööpartnerid. Potentsiaalseid partnereid on mitmeid, nt
Orissaares Maasilinna kõrval Eigi Puhkemaja, Muhus Muhu Muuseum, Muhu
Turismi Assotsiatsiooni liikmed, MTÜ Muhu Mõte, Pöide vallas Koplimäe Mahe
talu, Tohvri talu jt. Osade maalinnade juures tegutsevad suveperioodil suveniiri
müüjad (nt Maasilinn).

