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Käesolevas töös on uuritud Haanja, kui turismisihtkoha jätkusuutlikkust ja turismi arengut 

algusaegadest tänapäevani. Varasemalt pole konkreetselt ainult Haanjamaa turismi 

puudutavat uurimust läbi viidud, mistõttu see on oluliseks allikaks piirkonna turismi 

arengu talletamisel. Antud piirkonna kohta on säilinud vähe ajaloolisi-, ning kirjalikke 

andmeid turismi valdkonnas.  

Uurimustöö käigus viidi läbi intervjuud Haanja vallas tegutsevate turismiettevõtjatega. 

Eesmärgiks oli anda ülevaade hetkel tegutsevate turismiettevõtete arengust ning  

arenguplaanidest. Samuti otsiti vastust küsimusele, kas turismiettevõtlus Haanjamaal 

pikema aja vältel on jätkusuutlik, või hääbub see tegevusala mõne aja möödudes seoses 

turismi tõmbetegurite puudumisega, kaugusega pealinnast ja lennujaamadest ning 

ääremaastumisega. 

Töö käigus jõuti tulenevalt turismiettevõtjate intervjuude vastustest järeldusele, et 

turismiettevõtlus Haanjamaal on jätkusuutlik pikemas perspektiivis. Vaatamata piiriäärsele 
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asukohale ja kaugusele suurtest tõmbekeskustest ning hoolimata erinevatest raskustest 

tekib järjest juurde uusi turismiga tegelevaid ettevõtteid, mis muudab Haanja, kui 

turismisihtkoha, turistidele palju atraktiivsemaks. Lisaks sellele soovivad nii mõnedki 

turismiettevõtted lähitulevikus laieneda. Enamik turismiettevõtteid on turismiturul 

tegutsenud pikka aega, millega seoses on ettevõtjatel kogemused, oskused, väljakujunenud 

püsikliendid ning kindlad suhted piirkonnas olevate teiste turismiettevõtjatega. Üheks 

probleemiks antud piirkonnas võib pidada noorte vähest aktiivusust antud piirkonnas 

turismi vallas.  

Haanja on oluliseks piirkonnaks aktiivset eluviisi harrastavatele inimestele. Järjest enam on 

loodud uusi võimalusi spordiga tegelemiseks (näiteks hooldatud suusarajad; lasketiir; 

matkarajad; kergliiklusteed rulluisutamiseks ja rattaga sõitmiseks; discgolfi rada jms). 

Samuti pakutakse järjest kaasaegsemaid ning paremaid võimalusi erinevate ürituste 

läbiviimiseks majutusasutustes. Lisaks sellele on hakatud piirkonnas järjest rohkem 

väärtustama pärandkultuuri. Vanade kommete ja tavade taaselustamine omab suurt väärtust 

ning rolli  Haanjamaa turismi arengus ja turismisihtkoha kuvandi kujundamisel. Järjest 

populaarsemaks muutub ökotoodang, mida osad turismitalud ka pakuvad. 

Mõned ettevõtted tegelevad turismiga oma põhiala kõrvalt, turism on 

lisasissetulekuallikaks turismihooajal.  

Märksõnad: jätkusuutlikkus, ääremaa, kujunemine 
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The thesis is about tourism destination development history and sustainability in Haanja 

region. There is no such study based on Haanja region, its tourism development and 

progress, therfore the current research can serve as an important reference in the region. 

Only few hirtorical and written data can be found about the tourism development in Haanja 

region.  

The aim of the thesis is to give an overview about currently operating tourism enterprises 

and their development prospects. To get the answers the tourism operators in Haanja 

region were interviewed.  The second aim of the work was to find out whether the tourism 

in Haanja region is sustainable  or declining due to the lack of tourism attractions, vicinity 

to borders, distance from capital and airports and also remoteness.  

Based on the interviews it can be said that tourism in Haanja region is sustainable and 
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growing. Despite of distances from main tourism attractions and peripheral location the 

new tourism –based businesses are emerging and making Haanja as a tourism destination 

more attractive. 

Some businesses are willing to expand their activities. The majority of the tourism farms 

have been operation for a long time and therefore they are experienced and skilled. There 

is a well-established customer loyality and good cooperation between tourism enterprises 

in Haanja.  

One of the problems, mentioned,  is the lack of interest in young people in tourism area.  

 Haanja region is an important destination for the people practicing active lifestyle.There 

are numerous new opportunities for sports and recreation, such as maintained ski runs, a 

shooting range, hiking trails, light traffic roads for rollerblading and biking, disc golf trail 

etc.).   

The tourism farms are providing modern and spacious facilities for various events. The 

cultural heritage, including revival of old traditions and customs, is becoming an important 

part in Haanja tourism practices and image. Ecological products and lifestyle is becoming 

more popular. Some tourism farms offer that kind of products and services. Tourism is 

both full-time and part-time job for the entrepreneurs in Haanja. 

 

 

 

 

 

Keywords: sustainability, periphery, development 
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SISSEJUHATUS 

 

Turism on muutunud kogu maailmas üheks populaarseimaks majandustegevusalaks, ning 

sarnane arengusuund kajastub ka Eesti majandusnäitajates ning tööhõives. See on üheks 

vähestest võimalustest olla iseendale tööandjaks ja oma aja planeerijaks.  

Turismimajandus on viimastel aastatel järjest enam hakanud arenema. Suurenenud on  nii 

nõudlus kui pakkumine, kuna järjest enam tekib juurde turismiettevõtteid. Üheks 

peamiseks probleemiks turisminduses on hooajalisus, mis põhjustab külastajate arvu 

kõikumisi. Mõned sihtkohad on teatud aegadel ülerahvastatud samas kui teistes 

piirkondades on külastajate vähesus. Suures plaanis avaldab hooajalisus suuremat survet 

kõrvalistele või äärealadel paiknevatele ettevõtetele.   

Maapiirkondade turismi arengu ja jätkusuutlikkuse toetuseks on loodud ka mitmeid 

organisatsioone nagu EAS Turismiarenduskeskus, MTÜ Eesti Maaturism, SA Lõuna-Eesti 

Turism, SA Põhja-Eesti Turism, Lääne-Eesti Turism MTÜ, EAS Turismiarengukeskus, 

Eesti Matkaliit, Eesti Ökoturism ning piirkondlikud turismiühendused.  

Turismi arengule on aidanud kaasa järjest enam suurenevad transpordivõimalused, 

elatustaseme tõus, liikumisvabadus, vaba aeg ning huvi ümbritseva maailma vastu. Kõik 

need on vaid vähesteks märksõnadeks, mis on loonud turismi tegevusele soodsad 

võimalused arenguks. Domineeriva massiturismi kõrval hakatakse järjest rohkem otsima 

alternatiivseid võimalusi. Üha enam väärtustatakse ja taaselustatakse esivanemate kombeid 

ja traditsioone, selle juures on olulisel kohal looduskeskkond ja selle säilitamine. Inimesed 

soovivad puhata ja leida vaheldust igapäevasele elule. Selleks sobivad hästi 

maapiirkonnad, kus saab eemale kärarikkast ja väsitavast linnakeskkonnast. 

Maapiirkonnad pakuvad võimalusi puhkamiseks ja erinevate huvialadega tegelemiseks. 

Kaugemaid maapiirkondi iseloomustab looduslähedus, kaugus tiheasustusest ning 

suuremal määral säilinud teadmised „vana aja kohta“. Need võivad olla aga olulisteks 

väärtusteks enda ettevõtte turundamisel.  
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Haanja on olnud populaarseks ning tuntuks turismisihtkohaks alates 20.sajandi algusest. 

Haanjat turismisihtkohana võib samuti pidada äärealaks, millega seoses tekivad ettevõtetel 

erinevad raskused majandustegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Piirkonda iseloomustab 

vähenev, vananev rahvastik ning töökohtade puudus. 

Peamisteks turismiteenusteks Haanjamaal on majutus- ning toitlustusteenused lisaks sellele 

tegeletakse pärandkultuuri edendamisega ning võimaldatakse harrastada aktiivset eluviisi. 

Bakalaureusetöö teemaks on „Haanjamaa turismiettevõtete areng“. Töö peamiseks 

eesmärgiks on välja selgitada, kas turism Haanjamaal majanduslikus mõttes on jätkusuutlik 

või on mõne aja pärast oodata sealse turismi hääbumist. Lisaks sellele uuritakse ka 

varasema turismitegevuse kohta Haanjamaal ning pööratakse tähelepanu praeguste alal 

olevate turismiettevõtete arengule ja tulevastele arenguplaanidele. Peale selle otsitakse 

vastust küsimusele, kas sellises väikeses ja kõrvalises maapiirkonnas, nagu Haanja, on 

turismiteenuseid pakkudes võimalik oma pere ära toita, võib tuleb selleks ka tegeleda teiste 

piirkonnas oluliseks olevate majandusharudega nagu näiteks põllumajandus ja metsandus.   

Töö valmimise kaasaaitamisele tahaksin avaldada tänu juhendajatele Lea Sudakovale ja 

Marika Kosele, ning kindlasti ei saa märkimata jätta neid Haanjamaa turismiettevõtete 

juhte, kes olid nõus jagama enda turismiasutuste kohta teavet. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1 Uurimusteemaga seonduvad olulised mõisted: 

 

Jätkusuutlik turism (sustainable tourism)- on turism, mille aluseks on jätkusuutliku 

arengu põhimõtted, peab tagama kvaliteetse turismiteenuse või -toote ning taotlema 

tasakaalu sotsiaalsfääri, majanduse ja keskkonna vahel. Jätkusuutlikku turismi arendamise 

eesmärk on kvaliteetsem turismitoode ja puhtam elukeskkond (Peedel 2011). 

Külaturism (village tourism)-  on sotsiaalselt jätkusuutlik turismi liik, mille toimimise eest 

kannavad hoolt kohalikud elanikud ning nende poolt tuleb ka initsiatiiv. Kogukonna heaolu 

rõhutatakse rohkem kui indiviidi kasu ning sealjuures toetatakse külakultuuri traditsioone, 

keskkonna säästlikku kasutamist ning jätkusuutlikku toimimist (Ibid 2011).  

Maaturism (rural tourism)- on väikesemahuline turism väljaspool linnakeskkonda s.o. 

maakeskkonnas.  Lisaks maapiirkondade kasutamisele puhkamiseks ja reisimiseks on 

sellele turismiliigile omased maaeluline vorm ja sisu.  Maaturismi hulka kuulub ka 

taluturism, sealhulgas majutusteenus taludes, kuid maaturismi mõiste on taluturismist 

tunduvalt laiem, hõlmates ka teisi maal leiduvaid majutusliike ning erinevaid reisimis- ja 

puhkamisvorme nagu jalgsi hobu-, kanuu-, ratta- ja suusamatkad, loodus-, jahi-, kalastus-, 

seiklus- ja kultuuriturism jpt (Ardel 2004: 15 ). 

Haanjamaa - käesolevas töös mõistetakse Haanjamaa all Haanja valla piire 

administratiivses mõttes (joonis 1). 
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1.2 Jätkusuutlikkus maha jäänud piirkondades ja jätkusuutlikkuse 

kriteeriumid 

 

Jätkusuutlikkus on lai mõiste, ning sellele on omistatud erinevaid eesmärke ning 

definitsioone. Jätkusuutliku turismi all võib ka silmas pidada looduskeskkonna säilitamist 

keskkonda säästvaid vahendeid kasutades. Seda kõike selleks, et ka tulevastel põlvedel 

oleksid olemas samaväärsed võimalused. Sihtkoha jätkusuutlikkuse hindamiseks on välja 

arendatud erinevaid mudeleid ning meetodeid. Kindlasti tuleb jätkusuutlikkuse mõistet 

vaadelda ka laiemalt, mitte ainult loodusressursside kestvuse seisukohast (Tooman, 

Müristaja 2008 ). 

Brown ja Hall (2000) on märkinud, et kaugus on ruumiline tunnus. Äärealad on need 

piirkonnad, mis asuvad regiooni keskustest eemal.  

Samade autorite kohaselt peab kauguse ning äärealade määratlus hõlmama poliitilisi, 

sotsiaalseid ja majanduslikke mõõteid. Äärealasid peetakse tihti poliitilistes protsessides 

tähtsusetuteks ning poliitiliselt võimetuteks. Need alad on tavaliselt majanduslikult 

ebasoodsad ning sealsetes piirkondades väheneb traditsiooniliste tegevuste osatähtsus, 

milleks võib olla näiteks põllumajandus. Samuti kannatavad äärealad tihti erinevate 

sotsiaalsete probleemide käes, mis on samaaegselt seotud nii majanduslike kui ka 

poliitiliste raskustega (Brown, Hall 2000, Blackman jt  2004 kaudu). 

 

Edukaks sihtkohaks peetakse konkurentsivõimelist ettevõtet, mis pakub turistidele midagi 

unikaalset. See peaks põhinema füüsilisel keskkonnal ning esitlema kohalikku kogukonda 

ning kultuuri. Selle käigus luuakse kohataju ja identiteet, mis on erinevad teistest 

pakkujatest (Tooman, Müristaja 2008 ). 

 

Jätkusuutlikkuse küsimus on esile kerkinud eriti viimaste aastakümnete jooksul. Järjest 

rohkem on hakatud muret tundma Maa loodusressursside säilimise pärast. Üha enam 

räägitakse jätkusuutlikust majandusest, ettevõtlusest, juhtimisest jne. 1960. aastatel alguses 

oli turism väga populaarne, ning nähti ainult turismi positiivseid mõjusid sihtkoha 
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majandusele, keskkonnale ning kohalikule kogukonnale. 1970. aastatel hakati aga 

täheldama turismiga kaasnevaid negatiivseid mõjusid, oli arvamus, et turism on üdini halb 

(Ibid 2008). 

Mõne aja möödudes hakati rohkem tähelepanu pöörama keskkonnasäästlikkusele, mille 

käigus 1983. aastal kujunes välja Säästva arengu kontseptsioon. Märgati turismi 

positiivseid ning ka negatiivseid külgi. „Jätkusuutlik turism vastab turistide, turismisektori 

ning kogukonna vajadustele, ei kahjusta tulevaste põlvede võimalust rahuldada oma 

vajadusi, on majanduslikult võimekas, kuid ei riku ressursse, millest ta on tulevikus 

sõltuv—füüsilist keskkonda ning võõrustava kogukonna sotsiaalseid suhteid“  (Ibid 2008 ).  

Säästva arengu kontseptsiooni seisukohalt on turismi eriline positsioon ning kokkulepped, 

mis on jõudnud rahvusvahelistele foorumitele, aidanud seada jätkusuutliku turismi 

tegevuskava rohkem päevakorda. See kava hõlmab endas kahte jätkusuutliku turismi 

seisukohalt olulist elementide kogumit: 

 turismi võimet tulevikus jätkata, ning kindlaks määrata, et tingimused selleks on 

õiged, ning  

 ühiskonna ja keskkonna võimet saada turismist kasumit rakendades selleks 

erinevaid jätkusuutlikke ja keskkonnasäästlikke meetmeid. Sellele toetudes on 

jätkusuutliku turismi tegevuskava liigendatud kaheteistkümneks eesmärgiks, mis 

käsitlevad majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid (Making 

Tourism…2005) 

Sel viisil määratletud tegevuskavad aitavad raamvõrgustikuna arendada jätkusuutliku 

turismi strateegiad. Strateegiad võtavad omaks kahte turismi suunda, mis võivad avaldada 

turismile mõju:  

 vähendada turismi negatiivset mõju ühiskonnale ja keskkonnale; ning  

 suurendada turismi positiivset ja loomingulist panust kohalikule majandusele, 

looduslike ja kultuuriliste väärtuste kaitsele ning võõrustajate ja külastajate 

kvaliteedi parandamisele (Ibid 2005) 

Need 12 eesmärki, mis on olulised jätkusuutliku turismi tegevuskava seisukohalt on 

järgnevad: 
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1) Majanduslik elujõulisus - kindlustamaks turismi majanduslikku elujõulisust ning turismi 

sihtkohtade ja -ettevõtete konkurentsivõimet, et need oleksid võimelised edenema ja saama 

kasumit pikas perspektiivis  

2) Kogukonna heaolu - maksimeerida kohaliku turismi panust majandusliku kasu saamise 

eesmärgil, hõlmates endas külastajate kulutusi samas piirkonnas 

3) Tööhõive kvaliteet - tugevdada moodustatud töökohtade kvaliteeti ja toetada turismi, 

sisaldades sealhulgas maksude taset, teenuse tingimusi ja teenuste kättesaadavust 

diskrimineerimata soo, rassi, puude või muude määratluste alusel 

4) Sotsiaalne võrdsus - saavutada laialtlevinud ja õiglane turismi majanduslik ja sotsiaalne 

jaotus. Hõlmates sealhulgas paranevaid võimalusi ja sissetulekuid ning teenuste 

kättesaadavust ka väiksema sissetulekuga inimestele  

5) Külastajate rahulolu - tagada külastajate ohutus, rahulolu ja meeldejäävad kogemused, 

mis oleksid kõigile kättesaadavad ning teenuste kättesaadavus, kus pole diskrimineerimist 

soo, rassi, puude või teiste näitajate alusel 

6) Kohalik kontroll - haarata kaasa ja anda kohalikele kogukondadele jõudu teenuste 

juhtimisel ja tulevikuturismi arengu planeerimisel ning otsuste tegemisel, konsulteerides ka 

teiste osapooltega 

7) Ühiskonna heaolu - säilitada ja tugevdada elu kvaliteeti kohalikes kogukondades.  

Hõlmates sotsiaalseid struktuure ja juurdepääsu loodusvaradele, hüvedele ja elu toetavate 

süsteemide, sealhulgas tuleb vältida igasugust sotsiaalset kahju või ületarbimist 

8) Kultuuriline rikkus - väärtustada ja edendada ajaloolist pärandit, autentset kultuuri, 

traditsioone ja teenusepakkujate eristumisvõimet 

9) Füüsiline puutumatus - säilitada ja parandada maastike kvaliteeti nii linnas kui maal, 

ning sealhulgas tuleb vältida füüsilist ja visuaalset keskkonna halvenemist 

10) Bioloogiline mitmekesisus - toetada looduslike alade, elupaikade ja loomastiku kaitset 

ning minimaliseerida neile tekkivat kahju  

11) Loodusvarade säilimine - minimaliseerida väheste ja taastumatute ressursside 

kasutamist  tööstuses ja turismi teenustes ning -asutustes   
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12) Keskkonna puhtus - vähendada õhu, vee ja maa saastatust ning järgnevate põlvede 

liigkasutust turismi ettevõtete ja külastajate poolt (Ibid 2005) 

Üheks kasvavaks trendiks kogu maailmas on ökoturismi areng. Ökoturism on 

vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike 

elanike heaolu (TIES 2015). 

Ökoturismi arengule aitab kaasa suurenev huvi keskkonna vastu. Järjest enam muutub 

kõigis tootmisvaldkondades oluliseks tootmise keskkonnasõbralikkus. Keeldutakse 

tarbimast tooteid, mille valmistamine kahjustab ümbritsevat looduskeskkonda. 

Keskkonnasäästlikkus on kujunenud üheks toote kvaliteedi näitajaks. Sellega püüavad 

ettevõtted saada juurde uusi kliente. Ökoturistid tahavad kindlad olla, et külastatava 

piirkonna looduslik, kultuuriline ning ka sealne ühiskondlik seisund ei halveneks nende 

tegevuste tõttu. Sellised teenused on kallimad tavateenustest, nii on ka ökoloogiliselt puhas 

toodang tavatoodangust kallim (Sarv 1996 ).  

Ökoturismi käsitletakse kui mõttelaadi, mis hõlmab kogu piirkonna sotsiaalseid, 

kultuurilisi, füüsilisi ja majanduslikke aspekte (Ruukel 1998). Ökoturismi printsiibid on 

laienenud kogu maaturismile ning ökotoodangu järgi on suurenenud nõudlus. Välja on 

toodud mitmeid erinevaid põhjuseid, miks ökoturism on kogu maailmas järjest enam 

populaarseks kujunenud. Oluliseks teguriks on globaalne urbaniseerumine. Samuti on 

muutunud looduse ja inimesevahelised suhted ning suhtumine loodusesse, suuremat rõhku 

on  pööratud keskkonnaalasele haridusele ja  üha enam on meedias hakatud käsitlema 

keskkonda puudutavaid probleeme (Ecotourism 1998, Ardel 2004 kaudu). 

 

 

1.3  Äärealade turismi iseloomustus ja arengulugu Haanjamaal 

 

„Eesti turismi arengukava aastateks 2014-2020“ on välja toodud, Eesti turismi 

iseloomustav märksõna, milleks on  hooajalisus. Suvekuudel võib tekkida vajadus vabade 

majutuskohtade järele, kuid talvekuudel tekib olukord, kus majutusasutuste keskmine 

täituvus on väga madal (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2013).  
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Sesoonsust mõõdetakse turismis külastussageduse kõikumisega kõrg- ja madalhooajal. 

Sellisel olukorral on nii positiivsed kui negatiivsed tagajärjed sihtkoha majandusele, 

keskkonnale ning ka kohalikule kogukonnale. Et sesoonsuse mõjutegureid vähendada, 

tuleks tõsta sihtkoha atraktiivsust tegevuste ja teguritega, mis ei ole ilmastikust nii 

sõltuvad. Lisaks sellele koondub kogu turism ühele kindlale kuule, milleks on juuli. See 

loob olukorra, kus ettevõtte terve aasta sissetulek saadakse kätte ühe kuuga, ning ülejäänud 

ajal on külastajaid vähe või puuduvad üldse. Enamus turismiettevõtetest sõltuvad 

hooajalisusest. Paljud ettevõtted sõltuvad looduslikest sh kliimatingimustest ning turistide 

sotsiaalsetest ja ühiskondlikest teguritest (Raun jt 2016). 

Haanja on turismisihtkoha mõttes ääreala, ning siin esineb suuremaid sotsiaalseid- ja 

majanduslikke probleeme võrreldes linnapiirkondadega.  

 

Müller (2011) on loetlenud üles mitmeid äärealadele iseloomulikke jooni ning neid alasid 

mõjutavad tegurid. Need tegurid võivad pakkuda piirkondadele väljakutseid ning 

mõjutavad turismi algatusprotsessi: 

- madal majanduslik elujõulisus, mis on sõltuvuses traditsioonilistest tööstusharudest  

- alad on seotud rohkem maapiirkondadega ja asuvad eemal tiheasustusest, tihti omades      

suurt looduslikku/ maalilist väärtust 

- omavad vananevat ja vähenevat rahvastikku 

- on piiratud tehnoloogia ja informatsiooni kättesaadavusega 

- ei võta osa otsuste langetamisprotsessidest ning on seetõttu võõrandatud olukorras 

- omavad halba infrastruktuuri ja teisi hüvesid 

- vähene innovatsiooni ja inimkapitali olemasolu (Müller 2011, Brouder 2013 kaudu) 

 

Lisaks nendele on paljud autorid loetlenud üles veel mitmeid erinevaid omadusi ja 

väljakutseid äärealade turismi kohta.  

Äärealade turismiga seoses võivad külastajatel tekkida juurdepääsetavuse raskused. Samuti 

mõjutab äärealade turismi sesoonsus. Need ettevõtted on tavaliselt väikese või keskmise 

suurusega. Esinevad suuremad negatiivseid mõjud väikestele kogukondadele ja 

keskkonnale ning vähene kogemus (Buhalis, 1999; Pearce, 2002; Wanhill, 1997; 

Blackman jt 2004 kaudu). 
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 Maapiirkondadesse on loodud kaitsealasid, sellega seoses on alal kasutatud riiklikest 

strateegiatest tulenevaid põhimõtteid. Äärealadel on tihti suur loodusressursside varu. Neid 

alasid mõjutab kliima muutlikkus, mille teguritega tuleb hakkama saada. Kuigi kliima 

muutlikkus ei kujuta endas otsest ohtu, on see siiski määravaks teguriks, seades piiranguid 

turismi arendamiseks. Sellest tulenevalt kujunevad välja kindlad mustrid, kuidas 

turismialast tegevust tulevikus arendada (Weaver, 2011; Gössling, Hall, Peeters, & Scott  

2010,  Brouder 2013 kaudu). Näiteks konkreetselt Haanjamaal on mõjutavaks teguriks 

talveperioodil lume vähesus, kuna piirkond on tuntud taliturismi keskusena. 

 

Haanjat võib käsitleda ka maaturismi võtmes. Maaturism leiab aset maapiirkondades ja 

väikelinnades. See on turismi liik, kus rõhutatakse peale geograafilise asukoha veel 

maaelulisust ja põhinemist sealsetele ressurssidele (Lane, 1995, Ardel 2004 kaudu).  

Maaturismi olulisteks tunnusteks on toimumine maapiirkonnas, millele on omane 

väikeettevõtlus ja vähearenenud infrastruktuur. Suhtlemine külastajatega on vahetu ning 

personaalne. Paljud ettevõtted on väheste kogemustega ja vastavate oskustega, seal on 

levinud niinimetatud amatöörettevõtlus. (OECD 1994). Iseloomult on maaturism 

traditsiooniline ning seotud kohalike igapäevaste tegevustega, kus esineb vahetu kontakt 

looduskeskkonna ja kultuuripärandiga (Bramwell, Lane 1993,  Ardel 2004 kaudu).  

Tihti on maapiirkondadele omane taluturism. Taluturismi iseloomulikuks tunnuseks on 

turismitoodete pakkumine ja tarbimine maamajapidamise baasil (Ardel, 2004). 

Taluturismist on kujunenud välja maheturism ehk ka ökoturism. See on taluturismi osa, 

kus pakutakse külastajatele erinevaid võimalusi otsese kontakti loomiseks loodusega mille 

käigus püütakse eemalduda igapäevastest mugavustest (Przezborska, Cieszkovski 2000, 

Ardel 2004 kaudu).  

Lõuna-Eesti sihtturgudeks on naaberriigid Soome, Läti, Venemaa, Rootsi ning ka 

Saksamaa. Sealsetest riikidest on korduvkülastuse osatähtsus suur ning Eesti turismitooted 

tervikuna paremini tuntud.  Statistikaameti andmetel külastavad välisturgudest Lõuna-

Eestit rohkem soomlased. Soomele järgnevad Läti ja Venemaa. Nimetatud kolm riiki on ka 

Lõuna-Eesti põhilised sihtturud. Lähiriikidest tuleb Lõuna-Eestisse palju üksikturiste 

(autoga reisivad pered ja sõpruskonnad, nädalalõpu reisijad) ning ärituriste (seoses 

koolituste, seminaride ja suvepäevadega). Grupituristidena reisivad eelkõige 

vanemaealised spaa-turistid või organiseeritud grupireisijad. Läti külastajad käivad Lõuna-
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Eestis kalastamas, üritustel osalemas (nt Lõuna-Eesti ralli) või ostlemas, Vene turistid on 

suures osas spaade külastajad. Lõuna-Eestit külastavad Soome turistid on Tallinna ja 

Põhja-Eestiga juba tutvunud ning soovivad lühipuhkusel avastada uusi sihtkohti (Lõuna-

Eesti turismi… 2009). 

 

Võru maakonna kaguosas paiknev 170km2 suurune Haanja vald kuulub Haanja 

Looduspargi koosseisu. Vald piirneb idas Misso ja Vastseliina vallaga, põhjas Võru 

vallaga, läänes Rõuge vallaga ning lõunas Läti Vabariigiga (joonis 1).  Haanja kõrgustikul 

asub Haanja looduspark (kogu pindala 17 000 ha), mis hõlmab üle poole valla 

territooriumist (8805 ha). Looduspark jaguneb piiranguvööndiks ja sihtkaitsevööndiks, mis 

tagab omakorda selle, et säiliksid  maastikud ja looduskooslused ning samuti ajalooliselt 

väljakujunenud elulaad (Haanja valla arengukava 2011). 

Haanja vallas on 92 küla, millest suurimateks on Haanja, see on ühtlasi ka küla keskuseks, 

ning Ruusmäe ja Luutsniku. Piiriäärne asukoht ja paiknemine Eesti kõrgemal 

kuppelmaastikul mõjutab rahvastikuprotsesse ning sotsiaal- ja majandussfääri arengut 

(Haanja valla arengukava 2011). 

 

 

Joonis 1. Haanja valla paiknemine Võru maakonnas (Maa-ameti kaardirakendus X-GIS 2017) 
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1937. aasta väljaandest selgub, et juba siis väärtustati maaelu idüllilist rahu, vaikust 

taanduda linna pingelisest elust Haanja mägede ning orgude vahele, et siit kosununa naasta 

taas tavalisse argipäeva. Olulisel kohal oli aktiivne eluviis sealhulgas suusatamine. Eestis 

ei olnud peale Haanjamaa kohta, kus oleks olnud võimalik suusatada vara sügisel ja hilja 

kevadel (Piir 1937). Lisaks suusatamisele oli oluliseks tegevuseks matkamine, mida 

propageeriti närvide rahustamiseks ning Haanja mäestike õhk pidi olema raviva toimega 

hingamisteede haiguste korral (Leiman ja Piir 1935). Jalgsi matkamiseks sobisid kõik 

piirkonnad, alustades Haanjamaa mägedega ning lõpetades järvede ümbrustega. Teed, mis 

neisse paikadesse viisid polnud aga tavalised. Need looklesid mäest üles ja alla. Tihti olid 

kruusateed kitsad ja kurvilised ega reetnud kohti, kuhu välja jõudsid. Matkamiseks polnud  

õigeid matkaradasid, selleks sobisid ka põllupeenrad (Ivask 1963). Matkamise 

põhimarsruudid olid Munamäe ümbruse ringmatkad. Neil kes soovisid rahulikult ümbrust 

nautida oli võimalik selleks otstarbeks kasutada posthobuseid Võru Hobusepostijaamast. 

Ühissõitudeks oli igal ajal võimalik tellida vabu omnibusse, mis möödusid Haanjast 

kindlatel kellaaegadel (Leiman ja Piir 1935). 

Siinsetes talumajapidamises on säilinud traditsiooniline elulaad. Piirkonnale on 

iseloomulik pärandkultuurmaastik, looduslik- ja mosaiikne vaheldus. Talvist 

turismihooaega soosib pikem lumikatte püsivus, võrreldes ülejäänud Eestiga, ning samuti 

järvede rohkus (Haanja valla arengukava… 2011). 

Haanja on olnud Eesti kõige järverikkam piirkond, kus asus 175 järve. Tänapäeval on suur 

osa neist kinnikasvanud ning soostunud (Haanja valla turismi… 2014). Nüüdseks on alles 

jäänud 69 suuremat looduslikku- ja tehisjärve (Tamre 2006).  Kavadi järv on Eesti 

liigestatuma kaldajoonega järv, mida peetakse piirkonna kaunimaks. Suure Munamäe 

läheduses olev Tuuljärv on aga Eesti kõige kõrgemal asuv järv (Haanja valla 

vaatamisväärsustest… ).  

1930. aastatel hakati puudust tundma turiste majutavast asutusest Haanjas. Kuna nõudlus 

öömaja järele suurenes aasta aastalt, siis ehitati selleks puhuks Haanja rahvamaja turistide 

kodu—praegune Haanja rahvamaja.  Selleks puhuks osteti vallalt endine magasiait, kuhu 

oli plaanis ümberkorralduste käigus luua otstarbekohaline rahvamaja koos 

toitlustusvõimaluste ning ööbimiskohtadega. 1936. aastal alustatigi Haanja rahvamaja 

ehitusega. Hoone alumisel korrusel asus peosaal lavaga, jalutusruum ning einestamiskoht. 

Ülemisele korrusele oli tehtud üksikud möbleeritud toad turistide majutamiseks, 
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majahoidja ruum ning suurem ruum— raamatukogu, kus sai aega veeta. Hoone oli 

varustatud küttevõimalusega, mis võimaldas seda kasutada aastaringselt (Leiman ja Piir 

1935).  Sellest perioodist saigi alguse Haanjamaa turismi areng, kuigi põhiliseks 

elatusalaks oli põllumajandus. 

Tänapäeval on Haanjas majutusettevõtete võrgustik tihe, kuid samas piisavalt hajutatud. 

Haanja vallas on registreeritud  2017. aasta aprillikuu seisuga 13 majutusettevõtet. Teiste 

vallas olevate turismiettevõtete kohta saab teavet Haanja valla kodulehelt Turismi rubriigi 

alt. Ettevõtteid mis ei paku majutusteenuseid on 2 - Mooska talu ning Ulgumaa OÜ 

(Haanja valla koduleht 2017). 

Turismiteenustena pakutakse majutus- ja toitlustusteenuseid, aktiivse puhkuse võimalusi ja 

muid turismiteenuseid sh. pärandturismiteenuseid. Eriti hinnatud turismiressursina on 

kohalikud traditsioonilised iga-aastased üritused. Piirkonnas korraldatakse erinevaid suusa- 

ja spordisarjade üritusi. Haanjas peetakse Eesti karikavõistlusi ning ka rahvusvahelisi 

suusavõistlusi nii murdmaasuusatamises kui laskesuusatamises. Suusaradu ja lasketiiru 

kasutatakse aktiivselt ka teistel aastaaegadel. Siis saab terviserada kasutada orienteerumis-, 

maastikuratta- ja ratsutamisvõistluste korraldamiseks. Lisaks eelpool mainitud 

spordivõistlustele on meelelahutuslikuks üritusteks Eesti meistrivõistlus 

pikamaaratsutamises, kus võistlejad läbivad hobustel 100 kilomeetrit, Haanja Rattamaraton 

ja Haanja 100 maastikujalgratta võistlus. Veel toimuvad, Haanjas ja naabervallas Rõuges, 

iga-aastaselt autorallid, mil väliskülastajate arvukus piirkonnas suureneb mitmekordselt. 

Lisaks sellele meelitavad suvelavastused Suure-Munamäe jalamil kohale arvukalt 

külastajaid (Haanja valla arengukava…2011 f). 

Erinevatel spordi-, kultuuri-, äri-, meelelahutuslikel ja muudel taolistel üritustel on võime 

genereerida korduvkülastusi konkreetses piirkonnas. Külastades mõnda kindlat üritust, siis 

saab „maitsta“ seda piirkonda, kus tegevus toimub. Kui kogemus on positiivne, siis 

tõenäoliselt inimesed naasevad tagasi, uurimaks piirkonda lähemalt. Korduvkülastajad 

kulutavad poodlemisele, kohalikule transpordile, majutustele ning toitlustusele rohkem kui 

esmakülastajad, samuti annavad nad edasi positiivset „suust-suhu“ reklaami (Kuusik jt 

2014). 

Naabervaldades toimuvad üritused mõjutavad Haanja turismisektorit mõnevõrra vähem, 

kuid võivad olla samuti turismiasutustele heaks võimaluseks kasvõi enda teenuste 
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tutvustamiseks. Siinkohal on olulised Võru maakonnas toimuvad üritused nagu näiteks 

Võru Folkloorifestival, Lindora laat, Antsla laat, Vastseliina Maarahvalaat. 

Joonisel 2. on välja toodud Positium LBS OÜ poolt läbiviidud telefonipositsioneeringul 

põhinev tõmbekeskuste uuring. Selgelt on näha, et suuremad tõmbenumbrid on Tallinn, 

Tartu, Pärnu, Narva.  Lõuna-Eestis olulisteks tõmbekeskusteks peale Tartu on ka Otepää. 

Haanja on sihtkohana selle uuringu põhjal suure potentsiaaliga, siia satuvad külastajad 

väga erinevatest suundadest. 

 

 

Joonis 2. Väliskülastajate tõmbekeskused ja sihtkohad. POSITIUM 2011 

 

Turismiettevõtted on hakanud rohkem pakkuma tegevusi, mis põhinevad kohalikule 

pärandkultuuril. Mooska OÜ pakub leivaküpsetamise- ja lihasuitsutamise võimalust 

(Mooska OÜ koduleht 2017), Rogosi mõisas on seevastu võimalik kududa kaltsuvaipa või 

rahvuslikku vööd, samuti on Rogosis võimalus tutvuda traditsiooniliste 

talumajapidamistöödega (Rogosi mõisa koduleht 2017). Lisaks sellele pakuvad mõned 

Haanja turismiettevõtted UNESCO pärandisse kuuluvat suitsusauna kasutamist nagu 

Mooska OÜ ning Suhka turismitalu (Mooska OÜ koduleht 2017; Suhka turismitalu 

koduleht 2017). 

Haanja kuppelmaastikul paiknevad erinevad matkarajad, mis leiavad aktiivset kasutust nii 

kohalike kui ka turistide hulgas. (Haanja valla arengukava… 2011). Tuntumad 

matkaradadest on Kavadi järve matkarada ja Vällamäe matkarada ning RMK matkatee 



20 

 

Peraküla-Aegviidu-Ähijärve. Nendest viimane on 100 km pikkune ning kõige uuem 

tähistatud matkarada, mis kulgeb läbi erinevate valdade. Matkarada läbib Põlvamaal Orava 

ning Võrumaal Meremäe, Vastseliina, Haanja, Rõuge ja Varstu valla maid (RMK matkatee 

2017). 

Populaarseks matkaks on kujunenud „Lumeilvese matk“, mille käigus vallutatakse kahe 

päevaga Eesti 20 kõrgemat tippu, mis asuvad Haanja vallas. Haanjamaad tuntakse oma 

„mägede“ ja maastikumosaiigi poolest, mis on aastasadade jooksul välja kujunenud. Kõige 

tuntum on Suur Munamägi (318m), mille vaatetorni tipust avanevad vaated 

vaheldusrikkale maastikule kuni 50km raadiuses. Vallas on lisaks  Suure-Munamäe 

vaatetornile veel 16 vaatekohta, kust avanevad vaated kohalikele küladele, järvedele, 

metsadele ja põldudele. Vaatekohtade kõrgused jäävad vahemikku 195m-318m. (Haanja 

valla arengukava… 2011).  

Suur- Munamägi oli juba 20. sajandi alguses tuntud, et saada paremat ülevaadet 

Haanjamaast rajati Munamäele vaatetorn. Esimene vaatetorn oli puidust ning selle eest ei 

hoolitsetud. Uuemat ning korralikumat vaatetorni hakati ehitatama 1921. aastal mis valmis 

1925. aastaks. Teadaolevalt külastasid Munamäge igal aastal tuhanded turistid. Juba 

kaugusest hakkas silma metsaga kaetud kuppel (Leiman ja Piir 1935). 

Vaatetornist avanes suurepärane vaade Haanjamaa loodusele. Tollal külastasid Suure- 

Munamäe vaatetorni arvukalt nii kohalikud kui ka välismaalased. Peamiselt oli tegemist 

kooliekskursioonidega, kuid leidus ka teisi huvireisijaid. Ajavahemikus 1924-1934 

külastas Suure- Munamäe vaatetorni külalisteraamatu järgi 66 tuhat inimest. Enim 

külastasid, peale eestlaste, vaatetorni lätlased kellele järgnesid soomlased, rootslased, 

sakslased, poolakad ning venelased. Kümne aasta vältel on külalisteraamatusse ära 

märgitud erinevad rahvused sealhulgas asustraallased, palestiinlased, jaapanlased, 

hiinlased, ameeriklased ning egiptlane (Ibid 1935). 
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2. METOODIKA 

 

Minu bakalaureuse töö on kavandatud kvalitatiivse uuringuna, kus uurimisstrateegiana 

kasutasin poolstruktueeritud intervjuu meetodit. Selle meetodi eeliseks on paindlikkus ning 

võimalus andmetekogumise käigus teha muudatusi vastavalt olukorrale. Valmistasin ette 

19 põhiküsimust, mis on jaotatud kuue teema vahel. Intervjuude eesmärgiks oli teada 

saada, uurimisalal asuvate turismiasutuste arengulugu ning välja selgitada, kas turismialane 

tegevus piirkonnas on jätkusuutlik.  

Teema valikul osutus oluliseks, et olen ise Haanjast pärit ning tundsin huvi siinsetest 

turismiettevõtete tegemistest.  

 

Töö käigus viidi läbi intervjuud kõigi turismiettevõtjate seas Haanjamaal, kes olid nõus 

kaasa aitama. Haanja valla kodulehel on registreeritud 15 turismiettevõtet, mille hulgas on 

13 majutusettevõtet ja 2 ettevõtet pakuvad muid turismiteenuseid, aga ei osuta majutust. 

Oma tegevuse on lõpetanud Hurda talu ja Kavadi Turismitalu. 2017. aasta seisuga 

registreeritud turismiettevõtted on välja toodud lisas 1. 

Intervjueerida oli plaanis kõiki turismiettevõtteid, kuid nendest nõustus vastama 53%. Teisi 

ettevõtteid polnud võimalik kaasata, ei saanud nende poolset nõusolekut. Ainult ühe 

ettevõtte puhul sain teada põhjuse, miks ei soovitud intervjuus osaleda- tegemist oli 

alustava ettevõttega.  

 

Esimesed 6 intervjuud viidi läbi ajavahemikus 15.01.2017-30.01.2017 ning viimased 2 

ajavahemikus 03.05.2017-07.05.2017. Intervjueeritavatest 5 olid nais- ja 3 meessoost. 

Haanjamaal on ettevõtted väikesed, ning peamiselt pereettevõtted. Töösse kaasati kaheksa 

turismiettevõtet. 50% turismiettevõtete puhul on peamiseks teenuseks toitlustus- ja 

majutusteenuseid ning sinna kõrvale osutatakse ka muid lisateenuseid (matkad, käsitöö 

jms). Üks ettevõte tegeleb ainult majutusega. Turismiettevõtetest 75% tegelevad ka 
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pärandturismi arendamisega sealhulgas on osad majutus- ja toitlustusteenuse pakkujad. 

Kaks turismiettevõtet on aktiivse- ja seiklusturismi pakkujad.   

Peatükk tulemused ja arutelu on kokku võetud peamised tulemused teemade kaupa. 

Intervjueeritavate arvamused on töösse lisatud koodidena. Tähistused T1, T2 jne viitavad 

konkreetsele vastaja koodile analüüsis. Ettevõtjatele esitatud küsimused on lisas 2 ning 

põhiküsimuste vastused lisas 3. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Ettevõtlusega alustamine 

 

Majutusteenuseid on Haanjamaal osutatud juba alates 1937. aastast — Haanjamaa 

Turistide Kodu. Küsitletud turismiettevõtted Haanjamaal alustasid enda tegevusega 1993. 

aastast. Tabelis 1. on välja toodud kõigi küsitletud ettevõtete alustamise algusaastad. 

 

Tabel 1. Ettevõtete alustamise algusaastad Haanjamaal ja majutuskohtade arv 

  

 

Vaskna turismitalu sai 1993. aastal alguse, kui koliti Haanjasse, kus alustati 

majutusteenuste osutamisega väiksematele seltskondadele.  Järgmisena loodi Mooska talu, 

kus on algusaastatest peale tegeletud pärandturismi edendamisega. Jõeniidu puhkemajas 

algusaastatel osutati  peredele majutust. Suhka turismitalu alustas samuti enda tegevust 

majutusettevõttena, kui algusaastatel oli olemas ainult valmis 3 tuba. Haanjamehe talu 

puhul pole tegemist pereettevõttega, kuna tekkis vaba pind Haanjasse, siis loodigi 

talukompleks suuremate ürituste korraldamiseks. Nende majutus ja mahutavus on 
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algusaastatest peale olnud sama. Mi Sann alustas majutus- ja saunakasutusteenuse 

osutamisega. Majutamismahutavus pole aastatega muutunud, küll on aga juurde tekkinud 

võimalus küünipulma pidamiseks 100-le inimesele. 

Rogosi mõis on erilises seisus, mõisas on olnud pikaajalised rentnikud, praegused 

rentnikud on mõisas tegutsenud 10 aastat. Mõisa kohta esimesed teated pärinevad 

1603.aastast. Nüüdseks on hoonekompleks renoveeritud, ning seda kasutatakse eduka 

turismiobjektina.  

Ulgumaa OÜ on üks uuemaid rajatud turismiettevõtteid Haanja vallas, mis ei tegele 

majutusteenuste pakkumisega, vaid pigem seiklusturismiga mis kujunes välja hobikorras. 

Selle ettevõtte alguseks võib lugeda 2010. aastat, mil hakati vastu võtma esimesi kliente. 

Tõuketegurid just turismiasutuse loomiseks olid erinevad. Toodi välja töö puudus 

piirkonnas, varasem huvi ning kogemused turismi valdkonnas samuti vaba maa-ala ning 

vabade hoonete olemasolu.  

(T1) „Meile nii tohutult meeldis siinne loodus ning ümbruskond. Ega siis sellel ajal neid 

töökohti ka nii palju võtta polnud, aga see oli midagi, mida sai ise hakata kodus tegema.“ 

(T2) „Algselt ehitasime kõrvalmaja elumajaks, aga kuna juhtus nii, et sinna jäi sisse 

kolimata, siis areneski nii välja, et hakkasime peatselt tegelema turismindusega. Eks meil 

oli ka sellal suunajaid, kes aitasid ning suunasid meid.“ 

(T3) „Ema tahtis turismindusega tegeleda, ta on sellest alati huvitatud olnud. Eks ta siis nii 

läks, meie toetasime teda selles osas.“ 

(T4) „1998. aastal oli mitmekuuline „Ärijuhtimise kursus“ Tõnis Metsa eestvedamisel. 

Peale seda tulin maakoju Haanjasse ning otsustasin algselt aita teha majutuse… Mõne aja 

pärast pakkus minu praegune abikaasa ning taluperemees, aga välja hoopis teise ning 

palju sobilikuma plaani. Tema maakodu lähedal oli olemas tühi maja. Lõpuks 

otsustasimegi, et see on sobilik hoone ning alustasime ümberkorraldustöödega.“ 

Väikeettevõtete või ka pereettevõtete puhul oli üheks oluliseks tõuketeguriks kindlasti pere 

ning sõprade ja tuttavate toetus. Seda toodi välja koguni seitsmel korral. Erandiks oli selles 

osas ainult Haanjamehe talu. Talu on üheks väikeseks osaks Pintmann Grupp OÜ-s. 

Pereliikmed pole selles kunagi töötanud, selleks on palgatöölised. 
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Initsiatiiv pereettevõtete puhul turismiettevõte luua tuli peamiselt perenaiste poolt, seda 

koguni nelja küsitletud ettevõtja puhul. „Eks see ettepanek turismiasutus luua tuli ikka 

minu poolt, aga samas kui abikaasa poleks sellega nõus olnud, siis ma oleksin võinudki 

õhulossidest unistama jääda. Tema on reaalselt siin väga palju ise teinud ja kui teda 

poleks mulle abiks ja toeks olnud, siis oleks turismiettevõtte loomine ainult mõtteks 

jäänudki.“ (T1) 

Väljakutsed olid ettevõtete loomise ning maine kujundamise ja turu loomise puhul 

erinevad. Keeruliseks osutus ettevõtete loomine, mis pakuks huvi ja oleks kättesaadav ning 

leitav. Mõne turismiettevõtte puhul oli maine kujundamine keerukas, teiste puhul oli kõige 

olulisemaks „ellujäämine“. See tulenes erinevatest ajajärkudest Eesti perioodis. Peale 

taasiseseisvumist kadusid ära töökohad, siis nähti turismi üheks sissetuleku allikaks. 

Turism oli veel arengujärgus, ning polnud 20. sajandi lõpus nii populaarne, kui peale 

Euroopa Liiduga liitumist. Piirid on tänapäeval rohkem avatud, inimestel on rohkem 

võimalusi ja aega,  mis loob paremad tingimused reisimiseks. Haanjamehe talu puhul 

polnud maine kujundamine keerukas, tegemist on suuremahulise ettevõttega ning 

turismiettevõtlusega on tegeletud enne Haanjamehe talu loomist. Kahe ettevõtte tegevus ei 

piirdu ainult turismiga. Lisaks turismile tegeletakse metsa- ja põllumajandusega ning teise 

ettevõtte puhul tõukoerte aretamisega.  

(T1) „Esialgu oli kõige keerulisem pereelu ja külaliste omavaheline sobitamine. Praegu 

oleme jõudnud nii kaugele, et pererahvas elab külalistest lahus.“ 

(T2) „Me pole orienteeritud toote arendusele, meil ainult pigem majutus, ümberringi on 

vaatamisväärsused mida tutvustame kogu tegevuse käigus külastajatele. Turism pole ka 

meie peamiseks elatusalaks, mistõttu turismi pool pole nii hästi välja arendatud. Tegelen 

turismindusega hobi korras, põllumajandus ja metsandus on põhialadeks.“ 

(T3) „Personaliga on raske olnud. Noored on siit kõik ära läinud, kes oskavad paremini 

võõrkeeli.“ 

(T4) „Algusaastatel oli suureks väljakutseks mitte nälga jääda ning toita oma pere ära.“ 

(T5) „Polnud väga palju suuri turismitalusid, seega polnud maine kujundamine ja 

turundamine keerukas, meie ettevõte saavutas suhteliselt kiiresti oma populaarsuse.“ 
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(T6) „Keeruline oli välja arendada tooted ning teenused, mis hakkaksid inimestele huvi 

pakkuma.“ 

(T7) „Algusaastatel sai vastu võetud väga palju noori gruppidena, kes tekitasid meile 

majanduslikult kahju. Peale seda hakkasime hoolikamalt valima enda kliente. Nüüdseks on 

meie olukord stabiliseerunud ning selliseid juhtumeid enam ette ei ole tulnud.“ 

(T8) „Me pole spetsialiseerunud turismindusele, aretame ka tõukoeri. Turismiga 

hakkasime tegelema hobi korras, arengut toetasid teised ümbruskonna ettevõtjad, kes 

hakkasid meile organiseerima kliente. Me ei elaks ainult turismist ära, kuna majutus 

puudub.“ 

 

 

3.2 Tooted, teenused, paketid 

 

Peamisteks teenusteks Haanjamaal pakutakse majutus- ning toitlustusteenused. 

Lisavõimalusena on kõikide majutusasutuste  territooriumil võimalik ka telkida. Tabel 1. 

on välja toodud 2017. aasta majutusvõimalused intervjueeritud ettevõtetes. Haanjamehe 

talukompleks ja Rogosi mõisakompleks on Haanjamaal majutamismahutavuselt kõige 

suurimateks ettevõteteks. Pereettevõtted jäävad mahutamisvõimalustelt 13-30 voodikoha 

piiresse.  

 

Haanjamaal tegutsevad ka mõned mahetootjad. Mahetootja on Jõeniidu puhkemaja, kes 

pakub enda talu tooteid külastajatele. Talus pakutakse eelkõige just põllusaadusi - kitse 

juust ning kitse piima, ka omaküpsetatud leib ei puudu selle pere toidulaualt.  „Kindlasti 

on meie toidulaual mahetooted, mis võimaldavad meil ka korraldada suveperioodil 

terviselaagreid telkimisvõimalusega. Me saame pakkuda külastajatele nende soovist 

tulenevaid saadusi meie talu aiast ja põllult ning sellest sõltuvalt  valmistada neile 

maitsvad toidud.“ (T2) 

Majutusasutustes on ka võimalused seminariteenuste osutamiseks, ning erinevate ürituste 

korraldamiseks—suvepäevad, sünnipäevad, pulmad, laagrid jms. Ainukeseks erandiks on 

Jõeniidu puhkemaja, kes neid teenuseid ei paku, kuna neil pole selleks vastavaid võimalusi 
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ning sobivaid ruume (va. suveperioodil telkimine). Üks majutusettevõte on  välja tulnud 

teenusega, kus saab rentida suviseks pulmapeoks vana heinaküüni. „Peale majutuse 

pakume eraldi ruumi— küünipulmade korraldamiseks. See on väga populaarne, ning toob 

meie põhilise sissetuleku suvel.“ (T7)  

Peale nende teenuste pakuvad ettevõtteid  võimalusi matkamiseks ümbruskonna looduses. 

Selleks otstarbeks kasutatakse hobuseid, korraldatakse jalgsi-, suusa- ja räätsamatku 

Haanja looduspargi territooriumil. Kelgukoerarakendi sõitu pakutakse 

meelelahutusteenusena Haanja piirkonnas. Ulgumaa OÜ perenaise sõnul tekib külastajates 

tihti võistlusmoment, kuigi läbitavad vahemaad pole pikad. „Kiirused pole suured, 

tahetakse lihtsalt proovida kas saadakse ise koerte juhtimisega hakkama, tihtipeale tekib 

võistlusmoment.“  

„Korraldame lumeräätsa- ja suusaretki. Peale selle pakume veel „käkkimismänge“ 

Vällamäe metsades ning hingamisretki.“ (T6) 

Siinse rahva alalhoidlik mõttelaad on säilitanud oma kandi murraku ja kultuuri. Haanjamaa 

pärandkultuurist on võimalus osa saada. Seda just eelkõige UNESCO pärandkultuuri 

kuuluva suitsusaunakombestiku ja toidukultuuri propageerimis- ning kasutusvõimalusega. 

See muudab mõned ettevõtted teistest atraktiivsemaks ning erilisemaks seesuguste 

võimaluste poolest.  

(T4) „Meil on ka iidne suitsusaun, mis on juba üle 100 aasta vana ja küllaltki suur 

võrreldes teiste piirkonnas olevate samalaadsete saunadega. See on hästi säilinud ning 

hästi hoitud, kindlasti on see meie üheks eeliseks, kuna järjest enam soovitakse proovida 

midagi uut, kuid samas vana. Räägin ka kohalikku murrakut…“ 

(T6) „Pakume külastajatele võimalust end mõnusalt tunda suitsusaunas ja mekkida sooja 

suitsusaunaliha.“ 

Majutusasutuste puhul on piirkonna eeliseks imeline loodus, mis pakub erinevaid 

atraktiivseid tegevusi. „Mäed“ on lähedal—Haanjas on Võrumaa 5 kõrgemat mäetippu, 

mida saab huvilistega minna vallutama. Samuti ilusad maastikuvaated, mis avanevad nii 

Suure-Munamäe tornist, kui ka ümbruskonna kõrgematest piirkondadest. Haanjamaale on 

iseloomulikud haruldased maastikutüübid ning põllumajandusega tegelemine. 
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(T1) „Lastelaagritele korraldame rahvuskalendripühadest tulenevaatel teemadel 

maastikumänge.  Kui külastajatel tekib huvi paadisõidu ja kalapüügi vastu, siis seda 

võimalust saab kasutada Vaskna järvel, mis asub meil kohe maja taga.“  

(T2) „Kitsekasvatus on kindlasti meie eeliseks, selles piirkonnas samalaadset karja ei ole. 

Lastele pakuvad kitsed samuti huvi.“ 

(T4) „Meie lemmikloomadeks turismitalus on hobused, keda külastajad saavad igal ajal 

uudistada.“ 

 (T7) „Sauna juures on tiik, kust saavad kalahuvilised kala püüda.“ 

Haanjamaa turismiettevõtjad peavad üheks eeliseks asukohta, mis asub eemal suurematest 

asulatest ning magistraalidest. Siinne piirkond sobib just neile inimestele, kes naudivad 

rahu ning vaikust ja kes soovivad puhtas looduskeskkonnas puhata - seda pakub Haanja 

loodus. Kurvilisi ja kruusakattega teid peeti nii positiivseks kui negatiivseks teguriks. 

(T1) „ Meil on järsk tõus ning talvel võib see probleeme tekitada,  sealt on keeruline üles 

saada, kui on jäine.  Samuti on ühes kohas äkiline kurv.“ 

(T4) „Asukoht miinusena on seetõttu, et meieni jõuab ainult läbi külavahe teede. Teed on 

keerulised, käänulised ja kaetud kruusaga, selle tõttu võib meieni jõudmine olla 

raskendatud. Muidugi on nüüd turismitalu ees olemas suur silt, selles suhtes saavad 

kliendid koheselt aru, et ollakse õiges kohas.“  

(T5) „Klassikalised Võrumaa teed, need pakuvad huvi ja väljakutseid, kui lõpuks kohale 

jõutakse. Siin on nii kruusa, kui ka asfaltteed. Need kes kardavad kurvilisi kruusateid,  siis 

miks nad linnast üldse ära tulid? Neid puhkajaid on väga vähe, kes kurdavad meie 

käänuliste teede üle, aeg on näidanud, et autentsus— kruusatee ning väike tiik on väga 

suurteks väärtuseks.“ 

Sihtkohta jõudmisel on oluliseks teguriks teeviitade puudumine, mis võib tekitada 

külastajates segadust, kuna külavaheteed on kitsad ning talud asuvad üksteisest suhteliselt 

kaugel. On olnud juhuseid, kus GPS ei juhatagi teine kord õigesse kohta, mille tõttu on 

eriti olulised sildid ning viidad sihtkohta jõudmiseks.  

Läti ja Vene riigipiiri lähedust peeti eeliseks, sest nendest riikidest tuleb suur osa 

väliskülastajaid.  
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(T7) „Kuna me valdame väga hästi venekeelt, siis meile on vene ja lätirahvusest turistid 

väga teretulnud.  Peab ära mainima, et viimasel ajal ongi venelaste ja lätlaste osakaal 

suurenenud.“  

(T4) „Meie turismitalus on läbi aastate olnud palju lätlasi ja venelasi, kuid viimaste 

osakaal on vähenenud.“ 

Samuti on oluline suhted ja suhtumine klienti. „Jagame oma külalistega oma elu ja 

mõtteviisi, mitte ei osuta teenust“ (T6). Kogukonna tegevuste ja ümbruse tutvustamine 

ongi piirkonna üheks tugevuseks. Kohalikud ettevõtted teevad koostööd ja pakuvad 

klientidele rohkem kogemusi ning võimalusi Haanja avastamiseks.  

Puudusteks on majutuskomplekside vähene majutusmahutavus. Väiksuse tõttu ei ole 

võimalik majutada suuri gruppe, mistõttu jääb oluline tulu saamata. Kahe ettevõtte puhul 

on Haanjamaal võimalik teenindada suuremaid gruppe. Sealhulgas pakutakse pulmade-, 

seminaride-, suvepäevade korraldamiseks  suuri ruume. 

(T2) „Miinuseks on väike koht. Meil on kaks puhkemaja, ei saa suuri seltskondi vastu võtta 

ja mitut erinevat seltskonda ühte majja on ka keeruline paigutada.“ 

(T4) „Miinuseks pean seda, et WC-sid on vähe. Kuna meie turismitalu hoone on 

kohandatud turistidele, mitte ehitatud sellel eesmärgil, siis tuleb juurde ehitada 

sanitaarsõlmesid. Nendest on kindlasti puudus ja ka vajadus nende järele on suur. Samuti 

ei saa me suuri gruppe majutada, pole selleks lihtsalt võimalusi.“ 

Hooajalisus on negatiivse mõjuga väikestele pereettevõtetele. Suurem külastatavus on 

suvel ning ka talvel ja madalhooaeg kevadel ning sügisel. Üks ettevõtja on hooajalisuse 

probleemi enda jaoks minimaliseerinud, olles avatud ainult soojal ajal (maist-septembrini). 

Ettevõte pakub teenuseid ainult ettetellimisel suurematele gruppidele, ning igapäevaselt 

pole enam avatud WALK-IN kliendile. Teised ettevõtted osutavad teenuseid aastaringselt, 

kuid siiski pole suudetud saavutada kindlaid ja püsivaid kliendivooge. Mõnel perioodil 

raskem hakkama saada, kuna peamine teenistus saadakse kätte mõne kuuga.  

Kvaliteedi tagamisel on peamiseks puhtuse hoidmine nii turismiasutuses kui ka selle 

ümbruses. Püütakse pakkuda võimalikult kvaliteetseid teenuseid sh laudade katmine, 

toitude garneerimine, giiditeenuste osutamine, suhtlus kliendiga, toiduetiketi nõuete ning 
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ohutusnõuete täitmine. Selle kõige juures peeti oluliseks ka eneseväljendusoskust ja 

kliendile meeldivate kogemuste loomist kõikvõimalike olemasolevate vahenditega.  

(T3) „Pakume kvaliteetseid teenuseid enda võimete piires.“ 

(T4) „Olulised märksõnad on kindlasti Puhtus, puhtus ja veel kord puhtus!“ 

(T5) „Meie ettevõttel on olemas kvaliteedimärgis „Roheline võti“ aga muu toimetamine 

ettevõtetes käib oma standardite alusel, samuti ka toitlustamine. Ohutus peab olema 

tagatud, ning meil on hoolega valitud personal, kes on väljakoolitatud ning saab oma 

tööga suurepäraselt hakkama.“ 

 

 

3.3 Sihtrühmad, külastajad 

 

Sihtrühmade määratlemine varieerus turismiasutuste võimaluste piires. Väiksemad 

asutused pidasid enda peamisteks klientideks peresid, sõpruskondi, väiksemaid gruppe, 

loodushuvilised, pärandturismist huvituvad ning need kes soovivad kogeda midagi uut.  

Suuremad ettevõtted on rohkem orienteeritud suuremate gruppide teenindamisele, 

üksikkülastajatest väga ei huvituta.  Voodikohtade arv on muutunud ainult väikeettevõtete 

puhul, suuremahulistes majutusasutustes on voodikohtade arv algusaastatest peale jäänud 

samaks.  

Peamiselt saadi klientidelt tagasisidet kohapeal, ehk siis kohe peale teenuse osutamist või 

teenuse osutamise käigus. Samuti on ettevõtetes olemas külastusraamatud. Peale selle on 

oluliseks tagasiside allikaks erinevad internetiportaalid — www.booking.com; 

www.facebook.com. postitatakse sotsiaalmeediasse ning kirjutatakse e-mailile. 

Sotsiaalmeedia osakaal ning tähtsus tagasiside saamisel oli päris suur. See näitab, kui 

oluline on info kättesaadavus ja avatus uutele trendidele. Vanemad generatsioonid võivad 

karta uuendusi, kuid lõpuks saab see määravaks, kas adapteerutakse uute trendidega või 

mitte. 

http://www.booking.com/
http://www.facebook.com/
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(T8) „Ka Facebooki kaudu oleme saanud tagasisidet, kui oleme gruppidele või 

külastajatele meilile saatnud endapoolseid pilte. Peale seda on meiega nii ühel või teisel 

viisil ühendust võetud.“ 

(T4) „Pakutud teenuste osutamise kohta saame tagasisidet booking.com-i kaudu või 

teiseks võimaluseks tagasiside saamiseks on meil ka külalisteraamat, mis asub nähtaval 

kohal söögisaalis. Paljud külastajad annavad meile tagasisidet ka kohapeal olles.“ 

(T5) „Küsime ise tagasisidet klientidelt. Meil on olemas küsitluslehed ja kui toimub arvete 

esitamine vms, siis küsime ka alati, et kuidas läks, mis oli hästi, kas on mingeid soovitusi. 

Tagasiside on ka meile oluline, sellest tulenevalt saame teada, mida paremaks muuta kui 

esineb puudusi klientide vaatenurgast. Me ise hoiame kliendi suhte tomivana, meie talus 

booking.com portaali kaudu kliente ei ole.“ 

Pereettevõtetes korduvkülastuste protsent on suurem. Suurettevõtted, kes on rohkem 

orienteeritud ürituste eelkõige just pulmade korraldamiseks, korduvkülastusi ei täheldanud. 

Väikeetevõtete puhul korduvkülastuste osakaalu suurendab kliendikeskne lähenemine, see 

on oluliseks aspektiks kliendisuhete hoidmisel. Vahetust ja otsesest suhtlusest areneb välja 

ettevõtte maine ning kliendilojaalsus.  

(T1) „Korduvkülastusi on hästi palju. Paljud korduvkülastajad saanud meile headeks 

sõpradeks, saame nendega hästi läbi ning suhtleme tihedalt. Me ei kutsu kunagi kedagi 

turistiks, vaid peame kõiki külastajaks. Teeme alati kõik, et klientidel oleks siin hea ja 

meeldiv olla.“ 

(T2) „Et külastajad tuleksid meile tagasi, siis tuleb neid hästi teenindada. Meil käib 

tegelikult nii vähe rahvast, pole massiliselt külastajaid, siis tahadki kõigile pakkuda 

parimaid elamusi ja teenindada nii hästi kui võimalik. Iga külastaja pakub sellises 

olukorras siis rõõmu.“ 

(T3) „Eks neid rallivõistlustel osalejaid on siin meeskondadena ikka olnud, aga pulmalised 

ei tule samas siia rohkem tagasi. Ehk mõni külalistest, aga kes seda oskab nii öelda. 

Tegelikkuses on viimastel aastatel korduvkülastuste osakaal ikka järjest suurenenud.“ 

(T4) „Parimaks komplimendiks meile on tagasitulek. Üldjuhul tullakse tagasi ning 

peaaegu igas seltskonnas on olnud keegi, kes on meid juba varasemalt külastanud. Ütleks, 
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et  umbes 90% juhtudest on igas seltskonnas olnud meie varasemaid külastaja. Meil on 

tõesti hästi palju korduvkülastusi ja kindel klientuur, kes käivad siin pidevalt.“ 

(T5) „Pulmadega raske saavutada uusi korduvkülastusi, kuna see on meie peamiseks 

sissetulekuks, aga muude klientide puhul on korduvkülastusi siiski. Nendeks on peamiselt 

suurkliendid, ärikliendid kes korraldavad meil seminare või muid kokkusaamisi.“ 

(T6) „Meie klientidest 50 - 60% on korduvkülastajad. Tihti broneeritakse pärast külastust 

kohe ka uus külastus.“ 

(T7) „ Meie korduvkülastajate arv ulatub ligi 35%.“ 

(T8) „Korduvkülastusi ikka on, ühehooaja jooksul üldiselt samu kliente pole, seda juhtub 

harva. Aga üle aastate tullakse ikka jälle tagasi.“ 

 

 

3.4 Turundus 

 

Üksikud kohalikud turismiettevõtted kuuluvad Turismiliitu ja Maaturismiliitu. Kõige 

olulisemaks turundusallikaks on ettevõtete koduleht, kust on võimalik leida nende 

kontaktandmed, pildimaterjali ja infot pakutavate teenuste kohta. Varasematel aastatel 

peeti oluliseks voldikuid, kuid nüüd on see trend hääbunud interneti ajastu arenedes. Kogu 

ettevõtteid puudutav info on kättesaadav ka erinevatest internetiportaalidest 

(www.puhkaeestis.ee, www.visitvoru.ee, www.booking.com ) ettevõtte reklaamimiseks. 

Tehakse koostööd kohalike ettevõtetega, mis on veel üheks oluliseks turunduskanaliks. 

„Kohapeal turundame ka teisi kohalikke ettevõtteid ja koostööd teeme Suhka turismitaluga, 

Eda Veerojaga. Korraldame näiteks suitsusauna külastuse Veeroja poole, me ei paku 

teenust, aga tutvustame, et ka selline asi on olemas. Ning kui neil on huvi, siis külastajad 

saavad ise tagasi tulla ja järele proovida“ (T1). 

„Teeme koostööd kohalike ettevõtjatega. Meie turunduspartneriteks on Rogosi Mõis, 

Vaskna Turismitalu, ja Plaani Lodge. Pakume koostööd Raili Märdiniga ja Joosep Tikkiga 

hobusematku ja Pille Sarnitsaga kelgukoerarakendisõitu.“ (T4)  

http://www.puhkaeestis.ee/
http://www.visitvoru.ee/
http://www.booking.com/
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Välja on kujunenud kindlad ettevõtted, kes jagavad enda kliente juhul, kui nende maja 

broneeritud. „Vahetatakse kliente“ lähemal piirkonnas asuvate ettevõtetega. Tutvustatakse 

teisi piirkonnas olevaid ettevõtteid ning nende tegemisi. Kui külastajad tunnevad huvi, siis 

tehakse vastavasse ettevõttesse või talusse külastus. Sellega tõstetakse kogukonna tuntust 

ning atraktiivsust ja samuti jääb piirkonda rohkem raha. Tekivad suuremad võimalused 

enda ettevõtlusega jätkamiseks, pakkudes töökohti ning võimalusi edasi arenemiseks. 

Mõned ettevõttejuhid ei pööra turundamisele suurt rõhku, turism pole põhitegevuseks.  

(T8) „Meie klientideks on ümbruskonnas asuvate turismiasutuse kliendid. Teised 

turismiettevõtted on meile aastaid kliente saatnud. Kui Suhka turismitalus on 

majutatavateks klientideks olnud korstnapühkijad, siis on juhtunud, et need 

korstnapühkijad on ka meie klientideks saanud“  

Erinevad artiklid meedias, enda tegevuse reklaamimine laatadel, rahvarohketest üritustest 

osavõtmine— kõik need aitavad kaasa ettevõtte paremale reklaamimisele ning enda 

paremale positsioneerimisele turismiturul. Jõeniidu puhkemaja pererahvas võtab osa 

kohalikust taluturust, kus nad tutvustavad oma toodangut, milleks on kitsepiim ja –juust.  

Haanjamehe talu on ennast mitme ettevõttega üles töötanud. Neil on enda müügiosakond, 

mis on nende müügikanaliks. 

 

 

3.5 Arenguplaanid 

 

Mitmetes turismiettevõtetes on lähiajal plaanis suurendada oma olemasolevat ettevõtet. 

Plaanitakse uue majutuskompleksi ehitust või renoveeritakse kõrvalhooneid. Seda kõike on 

plaanis teha aga vastavalt võimalustele ja vabadele vahenditele. Ettevõtte arengut 

limiteerivaks teguriks on vaba ressursi puudumine, mille tõttu edasine areng on aeglane. 

Vastavalt vajadusele on plaanis teha värskendustöid turismiasutustes ning kavandatakse 

nende ümbruse korrastamist. Ühe turismiettevõtja tuleviku perspektiivis on praegusest 

erinev arengusuund.   
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(T1) „Plaanis on juurde ehitisi teha, seda kõike selleks, et laiendada enda võimalusi. 

Viimastel aastatel on soovitud korraldada joogalaagreid, aga ruumipuuduse tõttu oleme 

pidanud nii mitmelgi korral ära ütlema. Aeg on näidanud, et oleks tarvis vaba pinda, mis 

oleks piisavalt suur mahutamaks suuremaid gruppe.“ 

(T2) „Just valmis uus saun, sinna teisele korrusele soovime teha väikese toa, kus saab 

inimesi majutada. See mõeldud pigem paaridele, kuna neid liigub ikka ja nad soovivad 

eraldatust olla omaette. Selletõttu pole meil endil väga kasulik kütta ühte suurt ruumi, see 

on liiga ressursinõudlik. Suvi ja soe aeg on jäänud lühikeseks, see on see aeg, kui meil on 

tegevust, ega muudel aegadel väga kiiret meil pole külastajate osas.“ 

(T3) „Kavas oleks ikka teha uuendusi hoones sees, toad tahavad värskendust ning sisustus 

samuti. Aga kuna hetkel ei tea, mis edasi saama hakkab, siis praegu pole mõtet sellese 

raha investeerida. Ootame ja vaatame!“ 

(T4) „Kindlasti oleks veel vaja juurde teha WC-sid, tunnen et nendest on hetkel puudus. 

Sellel majal tuleks 3 korrus lõpuni ehitada, ehitus on hetkel veel pooleli, kuna puuduvad 

vabad vahendid. Kliendid sinna ei pääse ja ei näe ka. Veel on plaanis 2 väikest majakest 

veel juurde teha, kui suveait valmis saab. Need uued hooned on plaanis soojustada, et 

saaks vajadusel ka talvel kliente majutada. Seal saaksid külastajad ise omaette 

toimetada.“ 

(T5) „Kindlasti peaks hakkama planeerima jooksvate värskenduste tegemise, kuna oleme 

tegutsenud juba üle 10 aasta, siis oleks tarvis uuendada sisustust, õue, valgustust, 

haljastust… Seda kõike selleks, et kliendil oleks mugav ja vaatepilt atraktiivne. Tegemist 

on hooajalise objektiga ning nõudlus pole nii suur. Kui nõudlus kasvab, siis saaks ka talvel 

lahti hoida ja alles siis oleks mõte sellesse ka investeerida, aga kuna nõudlust hetkel pole, 

siis pole ka mõtet hetkel nii palju investeerida. Seda enam, et ka Võrumaal on nii palju 

sarnaseid ettevõtteid.“ 

(T6) „Meil pole hetkel plaanis suuremaks kasvada. Kui võimalik, siis hakkame ERM-iga 

koostööd tegema. Näiteks erinevad suitsusauna teemalised töötoad.“ 

(T7)  „Pooleli on hoone, mis majutaks külastajaid ning kus saaks pakkuda ka toitlustamist. 

Veel on plaanis õuele paigutada tünnisaun, see peaks juhtuma lähiajal.“ 
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(T8) „Kavas on muuta enda praegust suunda. Kavatseme edaspidi arendada rohkem välja 

nö elustiilitalu. Toidusuveniirid on osutunud väga populaarseks, ning püüame arendada ka 

rohkem matkapoolt. Väiksed ettevõtted muutuvad piirkonnas järjest populaarsemaks ja kui 

turismindus pole põhialaks, siis suudetakse selle edendamisel ja pakkumisel jääda ehedaks 

ning vahetuks. Hakkame edaspidi rohkem näitama ümbruskonna turismi ja asutusi ning 

kogukonna tegevusi ehk siis elulaadi tutvustus.“ 

 

 

3.6 Ettevõtluskeskkond 

 

Maakonnas ja vallas toimuvatel üritustel on majutusettevõtetele mõju. Külastatavus 

suureneb spordiürituste raames— rallid, maratonid, orienteerumisvõistlused. Veel 

mõjutasid kultuuriüritused—Võrumaa Folkloorifestival, laadad (Vastseliina Maarahvalaat, 

Lindora laat, Hauka laat), Setomaa kuningriigipäevad, vabaõhuetendused, kontserdid. 

Vene turistide puhul suurenes külastatavus uuel aastal ning jõulude ajal.  

Haanjamehe turismitalu, Mooska talu ning Ulgumaa OÜ-d,- ei mõjutanud erinevad 

maakonnas ja vallas toimuvad sündmused.  

Haanjamaa, kui turismisihtkoha, konkurentsi saaks tõsta peamiselt läbi omavahelise 

koostöö. Lisaks sellele on oluline aktiivselt turundada oma piirkonda, siin pakutavaid 

teenuseid ja tooteid. Oluliseks on arendada välja sellised tooted ning teenused, mis ei oleks 

aastaaegadest sõltuvad, et oleks minimaliseeritud kahju, mis võib tekkida ebasoodsate 

kliimatingimuste tõttu.   

(T5) „Selliste teenustega, mis oleksid aastaringselt toimivad, suvel võiks olla kõiki 

turismiteenuse pakkujaid rohkem, sel ajal on alati nende järele vajadus. Mida pikemalt ja 

kauem on avatud vaatamisväärsused ja erinevad asutused seda kasulikum on.“ 

Praegune majandusolukord ning suhted välisriikidega mõjutavad piiriäärseid ettevõtted. 

Suhted Venemaaga võiksid olla paremad ning piiritsoon võiks olla avatum. Venemaalt 

tulenevate klientide osakaal oleks siis suurem. 20. sajandi lõpul oli venelaste osatähtsus 

Haanjas märkimisväärne. Euroopa Liiduga liitumisele on hakanud piirkonda külastama ka 

teised rahvused peale naaberriikide näiteks sakslased, prantslased, soomlased. Peale 
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nimetatud rahvuste on palju külalisi Lätist. Aastaid peale majanduskriisi on hakanud 

suurenema ka siseturistide osakaal. Lastega pered on hakanud rohkem vaheldust otsima 

igapäevasele linnaelule ning liigutakse rohkem ringi maapiirkondades. Siin pole tunda 

terrorismiohtu, mis on mujal muutunud väga aktuaalseks— Eestimaa on ohutu! 

(T2) „Euroopa riigid tulevad ikka rohkem nüüd siia, kuna siin on hetkel ohutu. Enam ei 

minda nii palju Egiptusesse ja teistesse soojadesse maadesse“ 

(T4) „Moslemeid kardetakse ja paljud moslemiriigid Türgi ja muud sarnased riigid 

kaovad ära turismisihtkohana. Sinna reisitakse nüüd vähem, kuna kardetakse mingil 

määral.  Siseturistide arv on meil näiteks suurenenud.“ 

(T7) „Siin pole ohtu, seda on ka kliendid väitnud.“ 

Turismialane tegevus Haanjamaal on jätkusuutlik. Asutatakse uusi turismiettevõtteid, 

edendatakse pärandkultuuri ja propageeritakse aktiivset eluviisi. Need on mõjuvad tegurid, 

mis aitavad kaasa turismisektori arengule ning jätkusuutlikkusele. 

(T1) „Eks vaikselt tuleb ka uusi turismitalusid juurde—Veinitalu, Saunateraapia. Kõik 

uued ettevõtted rikastavad ja teevad kogu paikkonnale nime ja loovad imidži. Kui hakkad 

tegelema millegagi, siis tuleb seda hästi teha ja hingega. Igast oskusest võib saada midagi 

väga tulemuslikku.“ 

(T5) „Noored peavadki ära käima, küll nad siia ka tagasi tulevad, kui selleks on õige aeg! 

Siin on tuntud turismiobjektid—Võrumaal esimesel kohal külastatavuse edetabelis on 

Suur-Munamägi. Järjest rohkem hakatakse väärtustama taluturismi ja vanu traditsioone 

ning kombeid. Sellega seoses muutub pärandkultuuri edendamine piirkonnas eriti 

oluliseks.“  

Viimasel ajal on kõneainet tekitanud uute haldusüksuste moodustamine. Selle käigus 

liidetakse Haanja vald Rõuge, Misso ja Varstu vallaga. Pikemas perspektiivis võib valdade 

ühinemisel olla positiivne mõju. Huviobjekte ja vaatamisväärsusi tekib ühele alale rohkem. 

Kõike seda näitab ainult aeg, kuidas valdade ühinemine mõjutab turismisektorit tervikuna 

Eestis ning ka Haanjas. 

 

Jätkusuutlikus kajastus ettevõtjate arenguplaanides. Kui algselt alustati kesisemate 

võimalustega, siis nüüd on turismitalusid edasi arendatud. 20. sajandi lõpus loodud 
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turismitaludes elasid pererahvas ning turistid ühe katuse all. Nüüd on see olukord 

muutunud. Külastajad soovivad privaatsust ning pererahvast eraldatust.  

(T1) „Varasematel algus aastatel pakkusime külalistele enda voodeid ja tube.“ 

Intervjueeritavatest 50% plaanivad laiendada olemasolevaid talukomplekse. Üks 

ettevõtjatest soovib muuta enda praegust suunda, see tundub nende jaoks tulutoovam.  

(T8) „On plaanis jätkata rohkem elustiilitaluna. Samuti on plaanis rajada nõuetele vastav 

viinakööki, selle tarbeks tuleb ehitada vastav hoone.“  

Haanja on turismi arendamise poolest igati soodsas seisus, seda soodustavad looduslikud 

tingimused, kui ainult leiduks nii palju inimesi ja initsiatiivi, et omad head mõtted ja ideed 

realiseerida.  

T5 „Turism majandusharuna on kindlasti jätkusuutlik. Kui turism pole enam jätkusuutlik, 

siis on midagi valesti juhtimises. Haanjamaa ei kao kusagile, maailm on nii avatud, 

informatsioon on igati kättesaadav. Et olla jätkusuutlik, peab ise püüdma alati pildil olla. 

Turism nõuab hästi koordineeritud turundus-, müügi- ja juhtimistegevust. Jätkusuutlikkuse 

tagab süsteemne turundamine— ning piirkonna ühisturundamine. Väikeettevõtlus kasvab. 

See on järjest suurenev trend, uuringud ka näitavad, et palgatööl väga enam olla ei taheta. 

Väikeettevõtlusena toidab turism kindlasti ära kõik pered, kui on oskused olemas. Selleks 

tuleb kindlasti ise vaeva näha ja läbi mõelda kogu tegevus. Turg reguleerib ise nõudlust. 

Kui mingi tegevus enam ei toimi, siis tulevad peale uued mis toimivad. Kogu maakonna 

turundus - kogu see keskkond, puhas loodus, kõik need väiketegevused, turismitalud 

väikeettevõtjad - see on juba nii suur väärtus ning hoiab selle pildil aktiivsena.“ 

Suhka talu perenaine Merike Raiste-Prutt teadis rääkida ka varasemast Haanjamaa 

turismielust. „Varasemal ajal Haanjamaal, umbes 55 aastat tagasi käisid Uue Saaluses 

prominendid - näitlejad, kirjanikud ja teised tuntud persoonid puhkamas. Sel ajal oli 

populaarne puhata nädal või kaks. Põhitegevuseks oli sel ajal vähipüük ning kalapüük. 

Erinevad organisatsioonid ja asutused sõitsid välja suurte bussidega, see kestis peaaegu 

NSVL ajaperioodi lõpuni. Käidi telkimas, tehti lõkkel süüa ja pärast oli muidugi vajalik 

sealse ümbruse koristus, kuna pidu kestis varajaste hommikutundideni ja nii nädalaid.“ 

„Siis umbes 35 aastat tagasi oli siin kandis palju venelasi ja Venemaa juute, kes tulid 

peredega kuuks ajaks, korjates marju ja seeni. Kohapeal tehti ka hoidiseid. Kubijal olid 

sellal ka väikesed majakesed, mis samuti olid venelastele atraktiivsed, neile tohutult 
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meeldis siinne ümbruskond ja loodus. Ka Tuuljärve ääres olid NSVL-i ajal venelased, kes 

panid sinna omad laagrid ning telgid üles.“ 

„Pean üheks edukaimaks turistide koordineerijaks oma talu õuele Meinhard Pettai´d. Tema  

oskas alati hästi organiseerida Tuuljärve äärde, enda hoovile, turiste ja seda päevast päeva. 

Ta laulis ja mängis väga hästi akordionit, mis meelitas rahvast kohale, kohalikele kogu see 

meeleolukas koosviibimine ei pakkunud tihtipeale rõõmu. Selle kõigega tegeles ta umbes 

15 aastat järjest.“ 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas turismiettevõtlus Haanjamaal majanduslikus mõttes 

on jätkusuutlik või on mõne aasta pärast oodata sealse turismiettevõtluse hääbumist. Töö 

käigus selgus, et Haanjamaa ei kao pildilt kuhugi, vaid pigem areneb edasi. Järjest rohkem 

tekib juurde uusi turismialaseid ettevõtteid, mis rikastavad Haanjamaa elu. 

Haanjamaal on juba 1937. aastast tegeletud turismiga. Seda on genereerinud Suur-

Munamägi. 20. sajandi esimesel poolel hakkas turism arenema. Ka siis oli nõudlus 

majutusasutuste järgi. Peamiseks tegevuseks oli matkamine, et ergastada oma keha ja 

vaimu Haanjamaa puhtas looduses. Liiklusvahenditeks olid siis hobused ja omnibussid.  

20. sajandi keskpaigas hakati rohkem tähelepanu pöörama turismi arendamisele, mis 

muutus maailmas väga populaarseks. Haanjas hakkas turism rohkem esile kerkima peale 

Nõukogude perioodi lõppu, kui hakati turismi tarbeks looma vastavaid ja nõuetekohaseid 

ettevõtteid. Aastatel 1993-2017 on Haanja pinnale loodud erinevaid turismiettevõtteid— 

väikeste mööndustega. Osad on enda tegevuse lõpetanud osad alles leiavad end sellel 

suunal. 

Haanjas on võimalik turismiettevõtluse edasine areng ning jätkusuutlikkus. Seda eeldusel, 

et tegevused on hästi koordineeritud ja hingestatud. Vastasel juhul tuleb tegeleda ka muude 

tegevustega, olgu selleks siis kas põllumajandus või metsandus.  Kindlasti on oluliseks 

kogukonna koostöö ning üksteise täiendamine ja toetamine. Koostöös on lihtsam muuta 

piirkond atraktiivseks külastajatele. Kui jäädakse kaugesse maanurka üksi tegutsema, siis 

võib ettevõtet oodata kiiresti hääbumine. Ka turismiettevõtjad peavad oluliseks suhtlust 

kohalike ettevõtetega ning koostööd, mis loob soodsad tingimused turismi arenguks. Nii 

tekib parem võimalus üksteise toodete ja teenuste tutvustamiseks.  

Algusaastatel oli oluliseks väljakutseks turismiasutuste puhul maine kujundamine, turu 

loomine, kuid kõige olulisem oli ellujäämise küsimus. Piirkonnas on tegemist väikeste 

pereettevõtetega, mis on rajatud erinevate tõuketegurite tagajärjel. Tunti turisminduse 
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vastu huvi, saadi inspiratsiooni koolituselt. Lisaks oli toetajaid ning suunajaid selles 

valdkonnas. 

Üheks peamiseks turundamiskanaliks peavad ettevõtted eelkõige enda kodulehte, teised 

turundamiskanalid omavad väiksemat tähtsust, kuid neid kasutatakse samuti. Näiteks 

www.puhkaeestis.ee,  www.visitvoru.ee, www.facebook.com, www.booking.com  

rahvarohketel üritustel osalemine jne. Mõned ettevõtted ei pööranud suurt tähelepanu enda 

asutuse turundamisele, kuna turism pole nende põhitegevusalaks, vaid pigem 

lisasissetuleku allikaks. Külastajad on nendeni leidnud tee teiste kohalike ettevõtjate 

eestvedamisel ning soovitusel. Üheks oluliseks turundamiskanaliks on ka suust-suhu 

turundus, kui näiteks kliendid annavad edasi positiivset infot konkreetse ettevõtte kohta. 

Selleks, et saada positiivset tagasisidet ja suurendada korduvkülastusi, üritavad kõik 

ettevõtjad anda endast parima ja pakkuda võimalikult kõrgetasemelist teenindust. 

Ühegi ettevõtte puhul ei olnud tunda tüdimust ega väsimust. Kõik küsitletud nägid 

tulevikus arenguvõimalusi ja tahet edasi areneda, oldi positiivselt meelestatud ja sooviti 

edaspidi enda uued mõtted ellu viia. 

Selleks et konkurentsis püsida tuleb ettevõtjal endal väga palju ära teha. Kasutada tuleb 

kaasaegseid IT lahendusi, järjepidevalt ennast täiendada ning ettevõtteid kaasajastada.. 

Kuigi inimesed tahavad puhata maapiirkondades, soovitakse selleks siiski kaasaegseid 

tingimusi - WC, pesemisvõimalused, interneti olemasolu. Kuna Euroopa Liidu piires on 

liikumisvabadus, ja kaugete piirkondade turistid külastavad Haanjamaad päris tihti, siis 

osutub erinevate keelte kasutamisoskus suhtlustasandil hädavajalikuks (inglise, soome, 

vene ning saksa keeled).  Peamised välisturistid Haanjas on lätlased, venelased, sakslased 

ning isegi prantslased on hakanud siin rohkem ringi liikuma. 

Loodus on andnud omalt poolt tõuke Haanjamaal turismi edenemiseks. Siin on säilinud 

omapärane maastik—veesilmad ning käänulised kruusateed, ei puudu siit ka orud ja mäed. 

Turistid tahavad siin käia ja siia tagasi tulla. Seda näitab ka korduvkülastuse protsent, mis 

on nii mõneski turismiettevõtetes märkimisväärne. 

Kliendikeskne lähenemine loob paremad suhted ning vahetu kontakti klientidega 

suhtlemisel, see on oluliseks teguriks korduvkülastuste genereerimisel. Usaldus, mugavus 

ja teadmised pakutavate teenuste kohta annavad kliendile kindlustunde, ning soovi tagasi 

tulla.  

http://www.puhkaeestis.ee/
http://www.visitvoru.ee/
http://www.facebook.com/
http://www.booking.com/
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Külastades erinevaid turismiasutusi peab tunnistama, et igal ettevõtjal on oma kindel suund 

ja siht, mida arendatakse edasi vastavalt enda võimalustele ja tehakse tööd selleks, et 

ettevõte toimiks veel paremini.  

Haanjamaa on turismimagnet - see ei kao kusagile, üha enam tekib juurde uusi ja 

huvitavaid ettevõtteid.  
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SUMMARY 

 

The aim of the thesis was to study whether tourism in Haanja region is sustainable in 

economic terms or will it decline after some years. Current research affirms that tourism 

business in Haanja region is not fading out but developing. New enterprises start and old 

ones plan to enlarge. 

Haanja has been as a tourism destination since 1937. It´s generated by the closeness of Hill 

Suur Munamägi. In the first half of the 20th century the tourism activities and businesses 

started. Already that time there was a demand for accommodation.  The main activity was 

hiking to revive mind and body in Haanja pure nature. In that time main means of transport 

were horses and omnibusses. 

Tourism industry had a rapid growth in the middle of the 20th century and found its way 

all around the world. In Haanja region tourism farms started developing only after the end 

of the Soviet period. Then it was started to build proper and appropiate buildings for the 

purpose of tourism.  

Many different tourism farms were established in the years 1993-2017 in Haanja. There are 

only small changes— some of the tourism farms have closed and some of them are starting 

to find their way in that field. 

Further development and sustainability of tourism in Haanja is possible. This can happen 

only when the activities are well coordinated and enterpreneurs are inspired. Otherwise, the 

families have to deal with other activities like farming or forestry. Collaboration and 

complementarity of the community is really important. In that way it is easier to make the 

region more attractive to visitors. If any tourism farms stays far away without 

communication and tries to handle everything by itself  then it is expected that company 

not survive for long. Communication and cooperation is also considered to be as an 

important factor by interviewed tourism enterprisers it creates better conditions for 

introducing each other´s products and services.  



43 

 

Main challenges for the businesses during the beginning years were creating the market 

and image, but the most important was to survive. There are mainly small family 

businesses in the area which were founded by the result of various push factors—some 

were interested about tourism, some got inspiration because of tourism training and  some 

had supporters and guides in that field.  

One of the main source of marketing the enterpises is their own homepage, other ways of 

marketing are used less but are also important. For example the webpages 

www.puhkaeestis.ee, www.visitvoru.ee, www.facebook.com, www.booking.com, 

participation in the crowded events etc. Some companies do not pay much attention to the 

marketing because tourism isn´t their main activity, it´s rather a source of additional 

income. Visitors have found their way to such kind of enterprises by the local 

enterpreneurs leadership and recommendation. One important marketing source is word – 

of - mouth marketing for example if customers convey positive feedback. In order to get 

positive feedback and increase the number of repeat visits, every enterpreneur tries to do 

all their best and provide the highest possible level of service.  

None of the enterpreneurs, felt boredom or fatigue. All interviewed enterpretuers saw 

furter development and progress opourtunities. They were all positively disposed and it 

was desired to implement their new ideas. 

The entrepreneurs should do a lot by themselves to develop.. It is essential to use modern 

solutions and devices like IT solutions,  self- improvement and modernization of the 

enterprises. Although people want to relax in rural areas it is importat to have modern 

conditions—modern toilets, washing facilities, the Internet etc. In European Union there 

are no moving limits and by that more tourists from far regions start to visit Haanja. 

Because of good accessibility from Europe it is essential to speak different languages 

(English, Finnish, Russian and even German languages). Main tourists in Haanja are 

Latvians, Russians, Germans and even the French. Nature also plays an important role in 

tourism development in region Haanja. The landscape is various and beautiful— water 

bodies and curvy gravel roads, also there is plenty of valleys and hills.  Tourists want to be 

here and they come back. It is confirmed by the number of repeat visit which is really high 

in some tourism enterprises. Communication is personal— it creates better relationships 

and direct contact with clients which pays an important role in generating repeat visits. 

http://www.puhkaeestis.ee/
http://www.visitvoru.ee/
http://www.facebook.com/
http://www.booking.com/
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Knowledge of about services which they trust and are comfortable give customers 

confidence and desire to come back. 

The interviews clarified that each of the enterprises had ist own development direction and 

plans. In order to work better enterpreuners will develop their tourism farms in the future 

according to their capabilities. Haanja region is and will be a tourist attraction— it 

wouldn´t dissappear anywhere, new companies are starting and old ones are expanding. 
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LISAD 

 

Lisa 1. 2017. aasta seisuga Haanjamaal registreeritud turismiettevõtted  

Haanjamehe talu 

Haanja küla puhkemaja 

Irvese puhkemaja 

Jaanimäe turismitalu 

Jõeniidu puhkemaja 

Kaldemäe turismitalu 

Kullipera puhkemaja 

Mooska talu  

Plaani Lodge  

Puhkemaja "Mi Sann" 

Rogosi mõisa külalistemaja 

Suhka turismitalu 

Ulgumaa OÜ  

Vällamäe talu puhkemaja 
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Lisa 2. Poolstruktueeritud intervjuu küsimused 

1. Mis aastal alustasite enda turismialase tegevusega ning mis andis selleks tõuke? 

2. Mis pakkus kõige rohkem väljakutseid ettevõtlusega alustamisel? 

3. Kelle poolt tuli initsiatiiv ning kas pere ka toetas? 

4. Milliseid turismiteenuseid Te hetkel külastajatele pakute? 

5. Millised on Teie ettevõttes pakutavate turismiteenuste eelised ja puudused? 

6. Kuidas mõjutab hooajalisus Teie ettevõtet? 

7. Kuidas tagate teenuste ja toodete osutamise kvaliteedi? 

8. Millistele sihtrühmadele on Teie tooted ja teenused suunatud? 

9. Kas ja kui palju Teie turismiettevõte majutab/mahutab külastajaid? 

10. Kas ja kuidas saate külastajatelt tagasisidet pakutud teenuse osutamise kohta?  

11. Kui suur on korduvkülastuste osakaal Teie ettevõttes? 

12. Millised on Teie ettevõtte peamised turunduskanalid ja turunduspartnerid? 

13. Millised on Teie ettevõtte arenguplaanid? 

14. Millised on Teie ettevõtte arengut limiteerivad tegurid? 

15. Kas teete koostööd teiste vallas olevate turismiettevõtetega? 

16. Milliste vallas/maakonnas toimuvate üritustega kaasneb suurem külastatavus?  

17. Milliste tegevuste/ teenuste/ toodetega saaks Teie arvates tõsta Haanjamaa kui 

turismisihtkoha konkurentsi? 

18. Kuidas mõjutab praegune majandusolukord ja Eesti välissuhted naaberriikidega 

Teie ettevõtet?  

19. Kas turism Haanjamaal on Teie arvates ka tulevikus jätkusuutlik? 
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Lisa 3. Poolstruktueeritud intervjuude vastused 

 

1. Mis aastal alustasite enda turismialase tegevusega ning mis andis selleks 

tõuke? 

(T1) Koht meeldis nii hullusti, see meeldis sugulastele, kes külla meile tulid ja siis tekkiski 

soov ka seda teistele pakkuda. Just see loodus, mis siin oli. Tulime Võru inimestena siia 

elama, meile ka siin nii väga lihtsalt meeldis. Algusaasta oli meil 1993. a. Ega siis neid 

töökohti ka nii palju võtta polnud, aga see oli midagi, mida sai ise hakata kodus tegema. 

Pere oli selles suhtes väga vastutulelik ja toetas meie plaani. Minu vanemad olid esialgu 

ehk mõnevõrra skeptilised. Kuna me enne pidasime siin lehmi, seda muidugi vanas laudas. 

Eks neil oli väikestviisi hirm, kuna meil olid lapsed ka seda aegu juba majas ja nad polnud 

kindlad, kuidas ja kas kõik toimima hakkab nüüd. Kui nad nägid, et asi toimib, siis nad olid 

vägagi toetavad ja abivalmid meie ettevõtmise suhtes. 

(T2) Alustasime ettevõtlusega 1997. aastal, kuna meil oli vaba elamispind. Ehitasime 

algselt kõrvalmaja elumajaks, aga sinna jäi sisse kolimata, mistõttu jäi üks maja tühjaks. 

Sealt siis areneski nii välja, et hakkasime tegelema turismindusega lähemalt. Piho Aigar 

aitas ka sellele kaasa, tema oli sel ajal Taluliidus. Meil oli suunajaid, kes andsid hoogu ja 

inspiratsiooni, sellega tegelemiseks. NSV ajal olid naabri pool palju suvitajaid ja oli näha, 

et kui piirid lahti tehakse, siis hakkavad inimesed ka tegelikult rohkem liikuma. Eks see oli 

ka tegelikkuses kohaliku ala potentsiaali ära kasutamine ning kuna kõrvalmaja jäi tühjaks, 

siis nii ta läks, et muutsime maja natukene ümber et külastajatel oleks mugav 

(T3) Meie oleme Rogosi mõisa rentnikud, mitte omanikud. Mõis kuulub Haanja vallale. 

Meil hakkab tegelikult rendiperiood kohe läbi saama. Alguses mind ennast polnudki siin, 

tegelesid teised pereliikmed. Minu ema Anneli on siin rohkem tegelenud. Endine rentnik 

läks ära, või õigemini temal sai rendiperiood täis. Ema kandideeris lihtsalt siia ning nii 

saimegi rentnikeks.  

(T4) 1998. aastal oli mitmekuuline „Ärijuhtimise kursus“ Tõnis Metsa eestvedamisel. 

Peale seda tulin maakoju Haanjasse ning otsustasin algselt aita teha majutuse… Mõne aja 

pärast pakkus minu praegune abikaasa ning taluperemees, aga välja hoopis teise ning palju 
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sobilikuma plaani. Tema maakodu lähedal oli olemas tühi maja. Lõpuks otsustasimegi, et 

see on sobilik hoone ning alustasime ümberkorraldustöödega. 

(T5) 2005. aastal tekkisid vabad vahendid ning taluturism oli hästi populaarne. Meil oli 

kinnistu kuhu saime juurde tekitada talukompleksi, seal oli olemas kaks hoonet ning 

ülejäänud palkhooned toodi üle Eesti kokku.  

(T6) Siinse ettevõttega alustasin 1994.aastal tegevust 1977. aastast olen aga juba tegelenud  

turismi valdkonnas. Peamise tõuke tegevuseks andis inimeste huvi ning pere toetas ka 

meid selles osas. 

(T7) Ekskursioone hakkasin tegema 1963. aastal. Krimmist ekskursioonid tulid 

ekskursioonibussid Tallinna, tegin iga nädalavahetus linnaekskursioone. Peale seda 

tekkiski suurem huvi turisminduse vastu. Meeldis sellega tegeleda ja inimestega suhelda. 

Nii ta siis läks, et lõpuks tegin ka enda turismitalu. Pere selles suhtes ei toetanud, kuna 

nende huvialaks oli rohkem põllumajandus. Tallinnas oli üks tuttav, kes saatis siia pidevalt 

rahvast, esialgu nagu maakohas ikka,  said inimesed heinaküünis magada. Seal nad siis 

sõid, mängisid aias erinevaid seltskonnamänge ja kes oskas mängis pilli ja teised siis 

laulsid.   

(T8) 2010. aastal võtsime vastu esimesed kliendid. Tõuke andis selleks koerte olemasolu, 

meie tegevus arenes välja koostöös kohalikega. Tekkis suurem huvi loodusevahendamise 

järgi, kuid turismiga tegeleme oma põhitöö kõrvalt.  

 

2. Mis pakkus kõige rohkem väljakutseid ettevõtlusega alustamisel? 

 

(T1) Pere elu ja külaliste omavaheline sobitamine oli esialgu kõige keerulisem. Praegu 

oleme jõudnud nii kaugele, et külalised elavad eraldi meist. Varasematel algus aastatel 

pakkusime külalistele enda voodeid ja tube ja sel ajal oli meil veel ka haige laps majas ning 

selle kõige kokku sobitamine oli väga keeruline.  

 

(T2) Me ei ole orienteerunud toote arendusele, meil ainult on majutus. Ümberringi on 

vaatamisväärtused. Turism pole ka meie elatusallikas, kuna meie piirkonnas on see nii 

hooajaline. Meie jaoks on see kõrval ala millega tegeleda, põhitootmisalaks on meie peres 
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siiski põllumajandus. Nendel vähestel kuudel mil turism on populaarsem, saab tühja maja 

sel viisil ära kasutada ja teenida natukene lisa.  

(T3) Personaliga on raske olnud, kuna noori pole kohapeal, kõik on siit ära läinud. Mina 

nüüd tulin vanematele appi. 

(T4) Väljakutseks oli pere algusaastatel ära elatada. 

(T5) Polnud väga palju suuri turismitalusid, seega maine kujundamine ja turundamine oli 

lihtne, saavutas kiiresti populaarsuse sest neid kohti, mis mahutaks korraga 100 inimest.  

(T6) Võimalus jagada inimestega seda suurepärast loodust. 

(T7) Asukoht 3 suure mäe vahel ja 6 järve keskel, mille tõttu on siinne paik olnud 

tõmbekeskuseks. Pidime ise kuidagi hakkama saama, teisi toetamas ei olnud ja projekte ei 

koostanud. 

(T8) Meist pole kumbki äriinimene, see oli rohkem hobi korras. Ajapuudus — me ei 

pühendu ainult turismile, sellest meie kindlasti ära ei elaks, kuna me võtame külastajaid 

vastu peamiselt nädalavahetustel. Ei tegele sellega 100% me pole ise otseselt reklaami ka 

teinud.  

 

3. Kelle poolt tuli initsiatiiv ning kas pere ka toetas? 

 

(T1) Eks see ettepanek turismiasutus luua tuli ikka minu poolt, aga samas kui abikaasa 

poleks sellega nõus olnud, siis ma oleksin võinudki õhulossidest unistama jääda. Tema on 

reaalselt siin väga palju ise teinud ja kui teda poleks mulle abiks ja toeks olnud, siis oleks 

turismiettevõtte loomine ainult mõtteks jäänudki. 

(T2) See oli minupoolne ettepanek, aga loomulikult ka pere on toetanud ja löönud igati 

kaasa kõiges selles, mis puudutab teenindamist. Teised pereliikmed tegelevadki peamiselt 

külastajatega. 

T3. Minu ema Anneli poolt tuli initsiatiiv, aga eks me oleme kõik teda igati toetanud 

vastavalt võimalustele. 

(T4) Minu poolt tuli esialgne mõte, kuna töökohta mul sel ajal ei olnud. Tahtsin teha Plaksi 

külla enda aita majutuse, kuid mõne aja pärast pakkus minu praegune abikaasa ning 
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taluperemees, aga välja hoopis teise ning palju sobilikuma plaani. Tema maakodu lähedal 

oli olemas tühi maja. Lõpuks otsustasimegi, et see on sobilik hoone ning alustasime 

ümberkorraldustöödega. 

(T5) See on 100% Eesti omandil põhinev ettevõte, millel on ainult üks omanik. Siin on ühe 

inimese osaühing, talu on väike osa Pitmanni Grupist. Pere pole kunagi siin töötanud, 

selleks on töötajaid, kes pakuvad meie teenuseid. 

(T6) Meie tegevus kasvas välja sõprade ja tuttavate võõrustamisest. 

(T7) Huvi oli mul turismi vastu juba ammu, mistõttu tahtsin ise olla endale tööandjaks, nii 

saigi ehitatud saun koos majutusega. 

(T8) Arenes loomulikul teel välja sõprade ja tuttavate võõrustamisest Aulise poolt - oli 

huvi. Pille läks õppima turismindust. Eda veeroja ja Väle toetasid ning aitasid kaasa. Silver 

Näkk soovitas ka kelgukoeradega tegelema hakata. 

 

4. Milliseid turismiteenuseid Te hetkel külastajatele pakute ning milliseid neist 

enim tarbitakse? 

 

(T1) Meil on nagu üldse hästi erinevad kliendid. Aga kõige parema sissetuleku toovad 

pikaajalised õppelaagrid. Ja nende soovid on siis majutus ja täis toitlustus 

(hommikusöögist õhtusöögini). Ning ka igakülgne abistamine, kuna neil on programm 

kõik sisustatud aga et ei oleks ainult õppimine, siis puhkepausidel korraldada mingi lühike 

matkake. Neile me ise väga midagi suurt ei paku, kuna neil endil on enda asjad kaasas. 

Järgmine grupp on seminarid. Siin pakume küll rohkem erinevaid teenuseid. Siis pakume 

matkasid, majutust, toitlustust, saun, korraldame talu ümber ka erinevaid maastikemänge.  

(T2) Meil on majutus, toitlustust pakume soovi korral. Samuti pakume Soome sauna 

kasutamisvõimalust. Olen teinud ka väikseid giidiretki Kubija hotelli palvel, kuid rahva 

huvi on olnud väike. Lastega peredele on meeldinud külastada meie kitsekarja, see on neile 

alati olnud omamoodi elamus. Eks ma olen neile ise rääkinud ka juurde erinevaid jutte, mis 

on muutnud kitsekülastuse lastele atraktiivseks. Eriti just neile, kes igapäevaselt ei puutu 

selliste loomadega kokku.  
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(T3) Majutust pakume, suvel peod, seminarid, toitlustus. Käsitöö osa on ka, aga see on 

lisaväärtus. Kui inimesed soovivad, siis saavad ka ise valmistada näiteks kratti.  

(T4) Toitlustamine, siis suitsusaun, matkad ümbruskonna looduses ja Piusa ülemjooksul/ 

jõel. Sünnipäevade, pulmade, peiede pidamine ning samuti on olemas ka korralikult 

sisustatud seminariruum, kus on võimalik korraldada konverentse. Meid külastataksegi 

peamiselt just majutuse, suitsusauna ja toitlustuse eesmärkidel. Arvatavasti ka tullakse 

nautima siinset loodust, eelkõige aga vaikust ja rahu. 

(T5) Majutamine, toitlustamine, meil on põhiliseks pulmad ja muud üritused. Suvepäevad, 

kliendipäevad, kokkutulekud, juubelid, vastuvõtud. 

(T6) Pakume suitsusauna, loodusretki, kohaliku toidu esitlusi. 

(T7) Kalapüük, Soome saun, matkarajad (ise lähevad), majututus, peod, küünipulmad 

küünis 

(T8) Kelgukoerarakendisõit talvel. Jalutuskäigud koertega eelkõige lastele. Matkad Haanja 

looduses. 

 

5. Millised on Teie ettevõttes pakutavate turismiteenuste eelised ja puudused? 

 

(T1) Eeliseks on kindlasti Võrumaa kõrgemad mäetipud, mis on meie ümber. 5 kõrgemat 

tippu on  Kivestmägi, Rohtesuumägi Munamägi, Iisraelimägi, Savimägi. Põnev on minna 

ja käia matkata ning vallutada neid tippe. Seminari vahepalana on päris hea pakkuda sellist 

matka, et inimesed ei peaks tervet päeva ainult istuma. Olen ka erinevaid 

rahvakalendripühadega seonduvaid mänge korraldanud. Näiteks nüüd oli just 

päkapikumäng. Igal hooajal püüan panna ka välja erinevaid näituseid. Asume teistest 

eemal ja sellega kaasneb privaatsus. Samas ei segata teisi ja saab rahulikult laulda või pilli 

mängida natukene kõvemini. Puuduseks on see, et sõitmine siia  pole ehk kõige lihtsam. 

Samuti võib olla suure bussiga raskem siin liigelda.  

(T2) Kitsepidamine on üheks eeliseks. Samuti on meil mahetoit, mis tuleb omalt põllult. 

Puuduseks on väikene mahutavus. 
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(T3) Eeliseks on odavus, pulmade pidamisvõimalused on head, kuna saame majutust 

pakkuda 70 inimesele, millega kaasneb ka  toitlustusvõimalus. Oleme paindlikud klientide 

soovide suhtes. Kui klient avaldab mingi soovi, siis me leiame sellele kindlasti lahenduse. 

Puuduseks on see, et hetkel ei saa investeerida, kuna rendileping saab läbi, ei näe mõtet 

midagi uuendada, kuna mõis pole enda vara.  

(T4) Võttes arvesse asukohta, siis see on nii plussiks kui ka miinuseks. Oleme eemal 

suurtest teedest, nii et kes soovivad rahu ja vaikust, siis neile on siinne ümbrus vägagi 

sobilik. Asukoht miinusena on seetõttu, et meieni jõuab ainult läbi külavahe teede. Teed on 

keerulised, käänulised ja kaetud kruusaga, selle tõttu võib meieni jõudmine olla 

raskendatud. Muidugi on nüüd turismitalu ees olemas suur silt, selles suhtes saavad 

kliendid koheselt aru, et ollakse õiges kohas. Kindlasti sobib siinne piirkond vaikuse ja 

looduse nautijatele. Meil on ka iidne suitsusaun, mis on juba üle 100 aasta vana ja küllaltki 

suur võrreldes teiste piirkonnas olevate samalaadsete saunadega. Suitsusaun on hästi 

säilinud ning hästi hoitud, ning kuulub UNESCO kultuuripärandi nimistusse. Majas sees 

on aga ka Soome saun, mis on puudega köetav, mitte elektriga ja ka infrapuna saun. On ka 

toimiv seminariruum. Loomadest on meil hobused, kes pakuvad rõõmu peamiselt lastele. 

Neile on võimalik leiba ja porgandit anda. 

Miinuseks pean seda, et WC-sid on vähe. Nendest on kindlasti puudus ja ka vajadus nende 

järele on suur.  

(T5) Suurus on plussiks, saame ära mahutada suured rühmad.  Klassikalised Võrumaa teed, 

need pakuvad huvi ja väljakutseid, kui lõpuks kohale jõutakse. Siin on nii kruusa, kui ka 

asfaltteed. Need kes kardavad kurvilisi kruusateid,  siis miks nad linnast üldse ära tulid? 

Neid puhkajaid on väga vähe, kes kurdavad meie käänuliste teede üle, aeg on näidanud, et 

autentsus— kruusatee ning väike tiik on väga suurteks väärtuseks. Asume eemal suurtest 

teedest ja kuna kõrval pole ka väga palju hooneid, siis on privaatsust piisavalt 

Puuduseks on see, et oleme avataud ainult suvehooajal, ning  teenindame ainult 

ettetellimisel.  

(T6) Meie suhtume oma külastajatesse erilise austusega, ning me jagame külalistega oma 

elu ja mõtteviisi, mitte ei osuta teenust. 
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(T7) Matkarajad on lähedal, mis loob head võimalused tervisespordi harrastajatele, samuti 

on Suur-Munamägi lähedal. Puuduseks pean seda, et me ei toitlusta. 

(T8) Plussiks pean seda, et meil on mõlematel olemas loodusteaduslik haridus ning ka 

elukogemus ja sidemed teiste ringkondadega. Meie huvialad täiendavad üksteise ideid ja 

on plussiks ettevõtte arengul. Kultuuripärand-kelgukoerad, ajalugu (toidusuveniirid mis on 

päris menukad). Puuduseks on aja ja pühendumuse puudus, eks siin ole ka see oluline, et 

alustasime hilja.  

 

6. Kuidas mõjutab hooajalisus Teie ettevõtet? 

 

(T1) Eks hooajalisus ikka mingil määral mõjutab, aga ega samas mitte ka nüüd nii palju.  

Varasematel aastatel tegime allahindlusi sellistel aegadel, kui polnud hooaeg. Aga nüüd ei 

pööra sellele enam nii suurt rõhku, oleme harjunud hetkeolukorraga ja teine kord tunneme 

rõõmu, kui maja ongi tühi. Siis saab teha töid, milleks pole aega jätkunud või puhkame 

lihtsalt oma perega. Meil on ajapikku tekkinud sellised püsikliendid kes tulevad, siis kui 

pole rahvast. Nemad ei tahagi teistega kokku puutuda. Siis saame nendega ise ka rohkem 

suhelda ja oma aega neile pühendada. 

(T2) Hooajalisus ikka mõjutab, talvel üldiselt oli rohkem rahvast. Viimastel aegadel pole 

talved ka enam nii lumerohked olnud, siis ongi suur osa külastajatest meile tulnud 

suveperioodil.   

(T3) Hooajalisus mõjutab. Talved on jäänud lumevaeseks, tihtipeale ei saa keskusele 

lähemal olevad majutuskohadki täis, mis siis veel rääkida meist. Me oleme veelgi 

kaugemal, suusatajad ei hakka siia nii kaugele tulema, kui lähemal on ka vaba ruumi.  

(T4) Noo.. mõjutab ikka töiselt. Suvel on meil peamiselt sportlased. Suvel nagu ikka liigub 

rahvast rohkem kui muul ajal. Talve kuudel on suusatajad ja rahvusest domineerivad sel 

ajal venelased, kes ületavad piiri nii siiapoole ja sinnapoole.  

(T5) Meie ettevõte on avatud maist-septembrini. Teenuste osutamine sõltub tellimustest, 

mitte turismihooaegadest. Oleme pakkunud algusaastatel ka talvel teenuseid, kuid see 

osutus liiga ressursimahukas ning nõudlus oli ka väike. 
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(T6) Pakume loodusretki kevadel, suvel, varasügisel, talvel. Suitsusauna 

kasutamisvõimalus on meil aastaringselt, samuti teeme toiduesitlusi aastaringselt. Üldiselt 

meid hooajalisus ei mõjuta 

(T7) Meil on aastaringselt rahvast. Ei tähelda suurt hooajalisuse mõju.  

(T8) Suvel me turismiga väga ei tegele, siis valmistame rohkem toidusuveniire. Talvel on 

meil ikka rohkem külastajaid ja oleme arvestanud sellega, et muul ajal turismi osas pole 

väga tegevust. 

 

7. Kuidas tagate teenuste ja toodete osutamise kvaliteedi? 

 

(T1) Oleme alati püüdnud kliendiga suhelda, et kas on midagi puudu, kas kõik on hästi. 

Ennetada juba varakult probleeme aga samas luua hea suhtluskeskkond ja usaldus 

klientidega. Kui ise oled sõbralik ja avatud, siis julgevad ka inimesed ise küsida. Alati 

oleme proovinud leida lahenduse, isegi kui on midagi juhtunud. Näiteks varasematel 

aastatel kui ehitus oli pooleli, siis võis hakata katus vett läbi laskma. Mida iganes võib 

juhtuda, mis ei pruugi ollagi meie võimuses, aga leian, et kui saame neile pakkuda 

lahendust, siis see ongi kvaliteet. Või organiseerida transporti vajadusel.  

(T2) Anname endast parima teenuste osutamisel. 

(T3) Pakumegi kvaliteeti enda võimete piirides. 

(T4) Püüan alati maja ja ümbruse korras hoida. Oluliseks märksõnaks on puhtus, puhtus, 

puhtus! 

(T5) Meil on märgis Roheline võti. Aga muu toimetamine ettevõtetes käib oma standardite 

alusel, samuti ka toitlustamine. Ohutus peab olema tagatud, ning meil on hoolega valitud 

personal, kes on välja koolitatud ning saab oma tööga hakkama. 

(T6) Meile on omistatud Maaturismi Ühingu EHE-märgis. 

(T7) Anname endast parima. 

(T8) Teenindame kliente vastavalt oma võimekusele ja arvestades nende soove. 
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8. Millistele sihtrühmadele on Teie tooted ja teenused suunatud? 

 

(T1) Kindlasti peamiselt õppelaagrid, (spordi, kunsti, pere), seminarid (lühikest aega). 

Sõpruskonnad, pered. Pulmi väga ei võta, kuna meil pole nii suurt ruumi, küll aga oleme 

võtnud vastu sünnipäevasid 

(T2) Meie tooted on suunatud peredele ja väikstele gruppidele või sõpruskondadele. 

(T3) Meil polegi välja kujunenud kindlat sihtrühma, tulevad need kes tulevad. Maja on 

suur ja mahutab palju, pakume erinevaid tegevusi klientidele soovil.  

(T4) Eks meie tooted ja teenused on peamiselt suunatud just maksujõulisele kliendile. 

Sinna hulka kuuluvad ka need inimesed, kes on piirkonna loodusest huvitatud ja kes 

oskavad looduskeskkonnas käituda. Neile saame pakkuda hobusekaariku sõitu, matku 

ümbruskonnas, võimalust kalapüügiks. Teiseks sihtrühmaks pean teadmishuvilisi inimesi, 

kes soovivad end täiendada meie uues seminariruumis, või kes tulevad siia niisama uusi 

teadmisi ammutama. 

(T5) Pakume enda teenuseid suurtele gruppidele — pulmad, kokkutulekud, suvepäevad, 

seminarid jne.  

(T6) Meie teenused on suunatud suitsusauna, pärandturismi ja kohaliku toidu huvilistele 

inimestele 

(T7) Meie ettevõte ootab peamiselt keskealisi ja peresid. 

(T8) Tooted on suunatud väikestele gruppidele, eelkõige peredele. Suuri gruppe väga ei 

taha, kuna meie jõudlus on väike.  

 

9. Kas ja kui palju Teie turismiettevõte majutab/mahutab külastajaid? 

 

(T1) Maksimum on 30 inimest, lisavoodi võimalus on ka muidugi. Teine kord on 

külastajad ise toonud välitelgid ja seal siis toimetanud. 

(T2) 16 kohta, lisavõimalustega 20. Telkimine on ka võimalik, aga seda me eriti ei paku, 

saadame üldiselt Vaskna järve juurde, sest seal on ka RMK puhkekoht 

(T3) Suvel majutame 70 talvel aga 50 inimest.  

(T4) Meil on hetkel olemas 7 tuba, algusaastatel oli ainult 3 tuba. Soovi korral on võimalus 

ka lisavooditele. Soojal ajal on võimalus telkida talu õuel. 
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(T5) Majutame ca 100 inimest ja talu õuel on ka telkimisvõimalus. 

(T6) Ei majutagi inimesi. 

(T7) Majutame 13  inimest, suvel on võimalused suuremad, siis on ka võimalik telkida. 

Küünis on aga võimalik pulmi pidada, mis mahutab 120 inimest. 

(T8) Meil puudub majutus. 

 

10. Kas ja kuidas saate külastajatelt tagasisidet pakutud teenuste osutamise 

kohta?  

 

(T1) Kunagi olid tagasiside lehed. Sisetunde järgi saan tagasisidet,  kui tulevad tagasi meie 

juurde. Eks see tuleb teine kord ka rääkimise kaudu välja, kuidas meeldis ja mis oli hästi 

ning mida võiks muuta. Bookingu kaudu saame ka muidugi väliskülastajate tagasisidet. 

(T2) Külastuslehed on meil tagasiside saamiseks, siis on meil ka olemas külalisteraamat. 

(T3) Bookingu kaudu saame tagasisidet ja ka kohapeal olles. 

(T4) Pakutud teenuste osutamise kohta saame tagasisidet booking.com kaudu või teiseks 

võimaluseks tagasiside saamiseks on meil ka külalisteraamat, mis asub nähtaval kohal 

söögisaalis. Paljud külastajad annavad meile tagasisidet ka kohapeal olles. Parimaks 

komplimendiks meile tagasitulek.  

(T5) Küsime ise tagasisidet klientidelt. Meil on olemas küsitluslehed ja kui toimub arvete 

esitamine vms, siis küsime ka alati, et kuidas läks, mis oli hästi, kas on mingeid soovitusi. 

Tagasiside on ka meile oluline, sellest tulenevalt saame teada, mida paremaks muuta kui 

esineb puudusi klientide vaatenurgast. Me ise hoiame kliendi suhte tomivana, meie talus 

booking.com portaali kaudu kliente ei ole. 

(T6) Räägivad, kirjutavad, postitavad sotsiaalmeedias jne. 

(T7) Meile laekub tagasisidet Facebooki ja Bookingu kaudu. 

(T8) Facebooki kaudu. Saadame pilte ka meiliaadressile, ning siis võetakse ka meiega 

tavaliselt ühendust.  

 

 

http://booking.com/
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11. Kui suur on korduvkülastuste osakaal Teie ettevõttes? 

 

(T1) Korduvkülastusi on hästi palju. Samuti on paljud korduvkülastajad saanud meile 

headeks sõpradeks, saame nendega hästi läbi ning suhtleme nendega ka tihedalt. 

Me ei kutsu kunagi kedagi turistiks, vaid peame kõiki külastajaks. Teeme alati kõik, et 

klientidel oleks siin hea ja meeldiv olla. 

(T2) Meil on siiski üsna väike korduvkülastuste osakaal, alati on mõni aasta vahet kui siis 

jälle tullakse tagasi. Ütleks, et see jääb sinna 30% ringi ehk, mitte palju rohkem. Oluliseks 

on teenindus. Meil pole siin massiliselt külastajaid, tahame neile vähestele külastajatele 

pakkuda parimaid elamusi ja teenindada nii hästi kui võimalik. 

(T3) Korduvkülastuste osakaal ikka järjest suureneb. Eks neid rallivõistlustel osalejaid on 

siin meeskondadena ikka olnud, aga pulmalised ei tule samas siia rohkem tagasi. Ehk mõni 

külalistest, aga kes seda oskab nii öelda. Pakuks, et korduvkülastuste osakaal jääb sinna 

40% lähedale. Selleks et siia tahetakse tagasi tulla, teeme omaltpoolt kõik ja täidame 

klientide soovid 

(T4) Üldjuhul tullakse tagasi ning peaaegu igas seltskonnas on olnud keegi, kes on meid 

juba varasemalt külastanud. Ütleks, et  umbes 90% juhtudest on olnud meie varasem 

külastaja. Meil on tõesti hästi palju korduvkülastusi ja kindel klientuur, kes käivad siin 

pidevalt.  

(T5)  Pulmadega raske saavutada uusi korduvkülastusi, kuna see on meie peamiseks 

sissetulekuks, aga muude klientide puhul on korduvkülastusi siiski. Nendeks on peamiselt 

suurkliendid, ärikliendid kes korraldavad meil seminare või muid kokkusaamisi. 

(T6) 50 - 60% on korduvad külastajad. Tihti broneeritakse pärast külastust kohe ka uus 

külastus. 

(T7) Hulga korduvkülastusi. Meie korduvkülastajate arv ulatub ligi 35%. 

(T8) Korduvkülastusi ikka on, ühehooaja jooksul üldiselt samu kliente pole, seda juhtub 

harva. Aga üle aastate tullakse ikka jälle tagasi. 
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12. Millised on Teie ettevõtte peamised turunduskanalid ja turunduspartnerid? 

 

(T1) Oleme Turismiliidu liikmed ja samuti ka Maaturismi liikmed. Eks meid leitakse nii 

booking.com, kui ka Facebookist. Kindlasti on oluline ka meie enda koduleht. 

Kohapeal turundame ka teisi kohalikke ettevõtteid ja koostööd teeme Suhka turismitaluga, 

Eda Veerojaga. Korraldame näiteks suitsusauna külastuse Veeroja poole, me ei paku 

teenust, aga tutvustame, et ka selline asi on olemas. Ning kui neil on huvi, siis saavad ise 

tagasi tulla ja proovida järele. 

(T2) Maaturismis oleme liikmed, siis on meil ka üks reisibüroo, kes vahendab ja saadab 

siia inimesi. Samas kui teistel on majad täis, siis jagame omavahel teiste turismitalude 

vahel. Suhka turismitalu, Vaskna turismitalu ja Kaldemäe turismitaluga toimub vahetus, 

kuna need on kõige lähemal asuvad samalaadsed turismiteenuste pakkujad.  

(T3) Ei ole suurt rõhku pööranud turundamisele ja turunduspartneritele. Sõidame ise palju 

ringi ja paneme kuulutusi üles. Võru Turismiinfokeskusega teeme väikesel määral samuti 

koostööd, ning oleme Maaturismi liikmed.  

(T4) Kõige olulisem on meie enda koduleht. Järgmiseks märgiksin ära 

 www.booking.com-i , mille kaudu jõuab meieni suur osa välisturistidest. Seda saiti oleme 

kasutanud alates aastast 2012. Eks mingil määral saab meie kohta infot 

ka www.puhkaeestis.ee ja www.maaturism.ee kodulehtedelt. Kuid kui palju nende saitide 

kaudu reaalselt meieni jõuab, seda ei oska küll öelda. 

(T5) Meie enda kodulehet on kõige tähtsamaks turunduskanaliks, talu me läbi muude 

kanalite ei reklaami. Suvehooaeg on nii lühike, et meil pole vajadust mujalt kliente otsida 

või kellelegi teisele selle eest vahendustasu maksta. 

(T6) Kõige olulisem on suust-suhu turundus. Mõjuvad ka erinevad esinemised ja artiklid 

meedias. Ametlikud turismiportaalid visitestonia.ee  jne.  

(T7) Booking, Facebook, koduleht, puhkaeestis.ee. koostöö kohalike ettevõtetega —  

Suhka turismitaluga 

http://www.puhkaeestis.ee/
http://www.maaturism.ee/
http://puhkaeestis.ee/
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(T8) Meie turunduspartneriteks on teised turismiettevõtted — Suhka turismitalu, Mooska 

talu, Vaskna turismitalu,  samuti on Rõuge kelgukoerte omanikega koostöö. Olulised on ka  

Facebook ja ettevõtte koduleht. 

 

13. Millised on Teie ettevõtte arenguplaanid? 

 

(T1) Plaanis on juurde ehitisi teha, seda kõike selleks, et laiendada enda võimalusi. 

Viimastel aastatel on soovitud korraldada joogalaagreid, aga ruumipuuduse tõttu oleme 

pidanud nii mitmelgi korral ära ütlema. Aeg on näidanud, et oleks tarvis vaba pinda, mis 

oleks piisavalt suur mahutamaks suuremaid gruppe. 

(T2) Just valmis uus saun, sinna teisele korrusele soovime teha väikese toa, kus saab 

inimesi majutada. See mõeldud pigem paaridele, kuna neid liigub ikka ja nad soovivad 

eraldatust olla omaette. Selletõttu pole meil endil väga kasulik kütta ühte suurt ruumi, see 

on liiga ressursinõudlik. Suvi ja soe aeg on jäänud lühikeseks, see on see aeg, kui meil on 

tegevust, ega muudel aegadel väga kiiret meil pole külastajate osas. 

(T3) Kavas oleks ikka teha uuendusi hoones sees, toad tahavad värskendust ning sisustus 

samuti. Aga kuna hetkel ei tea, mis edasi saama hakkab, siis praegu pole mõtet sellese raha 

investeerida. Ootame ja vaatame! 

(T4) Kindlasti oleks veel vaja juurde teha WC-sid, tunnen et nendest on hetkel puudus. 

Sellel majal tuleks 3 korrus lõpuni ehitada, ehitus on hetkel veel pooleli, kuna puuduvad 

vabad vahendid. Kliendid sinna ei pääse ja ei näe ka. Veel on plaanis 2 väikest majakest 

veel juurde teha, kui suveait valmis saab. Need uued hooned on plaanis soojustada, et 

saaks vajadusel ka talvel kliente majutada. Seal saaksid külastajad ise omaette toimetada. 

(T5) Kindlasti peaks hakkama planeerima jooksvate värskenduste tegemise, kuna oleme 

tegutsenud juba üle 10 aasta, siis oleks tarvis uuendada sisustust, õue, valgustust, 

haljastust… Seda kõike selleks, et kliendil oleks mugav ja vaatepilt atraktiivne. Tegemist 

on hooajalise objektiga ning nõudlus pole nii suur. Kui nõudlus kasvab, siis saaks ka talvel 

lahti hoida ja alles siis oleks mõte sellesse ka investeerida, aga kuna nõudlust hetkel pole, 

siis pole ka mõtet hetkel nii palju investeerida. Seda enam, et ka Võrumaal on nii palju 

sarnaseid ettevõtteid.  
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(T6) Meil pole hetkel plaanis suuremaks kasvada. Kui võimalik, siis hakkame ERM-iga 

koostööd tegema. Näiteks erinevad suitsusauna teemalised töötoad. 

(T7) Pooleli on hoone, mis majutaks külastajaid ning kus saaks pakkuda ka toitlustamist. 

Veel on plaanis õuele paigutada tünnisaun, see peaks juhtuma lähiajal. 

(T8) Kavas on muuta enda praegust suunda. Kavatseme edaspidi arendada rohkem välja nö 

elustiilitalu. Toidusuveniirid on osutunud väga populaarseks, ning püüame arendada ka 

rohkem matkapoolt. Väiksed ettevõtted muutuvad piirkonnas järjest populaarsemaks ja kui 

turismindus pole põhialaks, siis suudetakse selle edendamisel ja pakkumisel jääda ehedaks 

ning vahetuks. Hakkame edaspidi rohkem näitama ümbruskonna turismi ja asutusi ning 

kogukonna tegevusi ehk siis elulaadi tutvustus. 

 

14. Mis on Teie ettevõtte arengut limiteerivad tegurid?  

 

(T1) Algusaastatel oli küll elekter nõrk ja internetti polnud. Siis tuli endal neid lahendusi 

otsida ja vaadata kuidas saab paremini oma elu korraldada. 

(T2) Suvi ja talv lühike. 

(T3) Oleme rentnikud, kuna rendileping lõppeb peatselt, siis me ei ole sellele veel 

mõelnud. Küll aga seinad on paksud ja wifi ei levi igal pool.  

(T4) Majutust oleks tegelikkuses vaja teha suuremaks, siis saaks suuremaid gruppe vastu 

võtta. Eks üheks probleemiks on ka kapitali vähesus, pangalaenu iseenesest võtta ei taha, 

kuid uuendusi oleks samas vaja. Sellega seoses on probleemiks mingil määral ka 

külastajate vähesus, alati võiks rahvast rohkem käia. Kui oleks rohkem külastajaid, saaks 

vajamineva summa kiiremini kokku ja saaks hakata remonti tegema.   

(T5) Arengut praegu limiteeriv tegur on see, et tegemist on hooajalise objektiga ning 

nõudlus pole nii suur. Kui nõudlus kasvab, siis saaks ka talvel lahti hoida ja alles siis oleks 

mõte sellesse ka investeerida, aga kuna nõudlust hetkel pole, siis pole ka mõtet hetkel nii 

palju investeerida. Seda enam, et ka Võrumaal on nii palju sarnaseid ettevõtteid.  

(T6) Me ei soovigi suuremaks kasvada, saame hetkel ilusti hakkama. 
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(T7) Majutust oleks tarvis suurendada. Turistide arvu vähesus, on samuti määravaks ja 

oluliseks limiteerivaks teguriks. 

(T8) Limiteerivaks on aastaaegade vahelduvus, koertega ei ole võimalik igal ajal sõita. 

Samuti on meie koerad jäänud vanaks mistõttu on keeruline suuri gruppe sõidutada. 

 

15. Kas teete koostööd teiste vallas olevate turismiettevõtetega? 

 

(T1) Koostööd teeme Suhka turismitaluga, Eda Veerojaga. Korraldame näiteks suitsusauna 

külastuse Veeroja poole, me ei paku teenust, aga tutvustame, et ka selline asi on olemas. 

Ning kui neil on huvi, siis saavad ise tagasi tulla ja proovida järele. 

(T2) Suhka turismitaluga, Vaskna turismitaluga, Kaldemäe taluga toimub koostöö, kuna 

need on kõige lähemal asuvad samalaadsed turismiteenuste pakkujad. 

(T3) Viimasel ajal väga ei ole teinud koostööd kohalikega, kuna asume kaugemal.  

(T4) Teeme koostööd kohalike ettevõtjatega. Meie turunduspartneriteks on Rogosi Mõis, 

Vaskna Turismitalu, ja Plaani Lodge. Pakume koostöös Raili Märdiniga ja Joosep Tikkiga 

hobusematku ja Pille Sarnitsaga aga kelgukoerarakendisõitu. 

(T5) Pole nõudlust, harva kui keegi vajab õhtujuhti, matkajuhti. Suvepäevad ja pulmad on 

meie enda poolt korraldatud. Meie põhitöö on anda objekt ja pakkuda soovituid teenuseid, 

et pigem kohalikega koostööd ei toimu. Teisi teenuseid ei paku, ainult enda teenused.  

(T6) Vastavalt vajadusele teeme kõigiga koostööd, aga põhilisteks on siiski Suhka 

turismitalu, Vaskna turismitalu, Ulgumaa OÜ.  

(T7) Koostöö toimub Suhka turismitaluga 

(T8) Teeme koostööd Suhka turismitaluga, Mooska taluga, Vaskna turismitaluga. Lisaks 

sellele ka toimub koostöö Rõuge kelgukorte ettevõtjatega. 
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16. Milliste vallas/ maakonnas toimuvate üritustega kaasneb suurem 

külastatavus?  

 

(T1) Spordiüritused kindlasti suurendavad külastatavust, sealhulgas Haanja suusamaraton. 

Siis ka erinevad rallid — autorallid, jalgrattamaratonid ainult hulludele 100, või 

jooksumaraton. Erinevad orienteerumisvõistlused, mis vallas toimuvad. Laadad 

samamoodi — Vastseliina laat, Hauka laat, Lindora laat. Võru Folkloorifestival. Võhandu 

maraton on ka meile rohkem rahvast majja toonud.  

(T2) Kultuuriüritustega seoses pole külastatavus väga suurenenud. Laatade ajal on ka 

suurem külastatavus Vastseliina laat on põhiline., samuti ka erinevad spordiüritused 

maratonid, orienteerumised, rattatuurid. 

(T3) Külastatavus on suurenenud seoses rallidega, mõisapäevadega, Võru 

Folkloorifestivaliga, orienteerumisvõistlustega. Lisaks sellele on meil alati suurem 

külastatavus olnud aastavahetusel ja jaanipäeval.   

(T4) Orienteerumisvõistlused, Haanja suusamaraton, Seto kuningriigi päevad, 

teatrietendused Setomaal. Erinevad maratonid ja rallid. Näiteks rattamaraton ainult 

hulludele 100, autorallid — kiiruskatsed. 

(T5) Maakonnas toimuvad üritused ei mõjuta. Tegevus on juba pikalt ette planeeritud.  

(T6) Meie tegevust maakonnas toimuvad üritused üldiselt ei mõjuta. 

(T7) Mõjutavad erinevad maratonid,  matkad, orienteerumisüritused, Lindora laat ja 

Vastseliina Maarahvalaat. 

(T8) Talispordiüritustega ikka kaasneb, suurem külastatavus, muul ajal ei mõjuta. 
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17. Milliste tegevuste/ teenuste/ toodetega saaks Teie arvates tõsta Haanjamaa kui 

turismisihtkoha konkurentsi? 

 

(T1) Mina ise usun, et väga oluline on kultuurpärandi välja toomine. Meile endale on see 

teada, et me ise siin kohapeal olles ei väärtusta, aga külalised ei pruugi sellest teadagi. 

Võistlused, mis meil on siin olnud, et need ikka jääksid siia ja toimuksid iga-aastaselt. 

Väga olulised on ka suusaradade korrasolek. Eks vaikselt tuleb ka uusi turismitalusid 

juurde ka Veinitalu, Saunateraapia. Kõik uued ettevõtted rikastavad ja teevad kogu 

paikkonnale nime ja loovad imidži. Kui hakkad tegelema millegagi, siis tuleb seda hästi 

teha ja hingega. Igast oskusest võib saada midagi väga tulemuslikku. 

(T2) Lumist talve oleks vaja, kuna suvi on juba niigi olemas. Mitmel talvel pole enam eriti 

lund olnud. Kohalikud ikka teavad, kas on lund või mitte, kaugemate piirkondade inimesed 

ei tule siia, kui neil koduümbruses pole lund. Kindlasti on olulisel kohal koostöö kohalike 

ettevõtetega. 

(T3) Pean oluliseks koostööd, see on kõige aluseks. 

(T4) Võiks olla rohkem erinevaid üritusi, mis tooks ka meie kaugesse piirkonda rahvast.  

(T5) Selliste teenustega, mis oleksid aastaringselt toimivad. Suvelvõiks olla kõiki 

turismiteenuse pakkujaid rohkem. Mida pikemalt ja kauem on lahti mingi objekt, seda 

kasulikum on. Eesti inimene liigub palju ja ka just lastega käiakse ringi. Neid objekte kus 

saab ringi käia ja midagi teha— nende järele on päris suur nõudlus. 

(T6) Kindlasti on oluline koostöö jätkamine teiste ettevõtetega. 

(T7) Enamus tegevusi ja üritusi, mis varasemalt siin toimusid on kuidagi ära kadunud või 

üle viidud teistesse valdadesse. Koostöö jätkumine piirkonna ja teiste turismiettevõtetega 

on oluline. 

(T8) Konkurentsi tõstab koostöö. Haanjas on palju väikeettevõtteid. Peaksime rohkem 

näitama, kuidas igapäevaselt elame.  
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18. Kuidas mõjutab praegune majandusolukord ja Eesti välissuhted 

naaberriikidega Teie ettevõtet? 

 

(T1) Natuke ikka mõjutab, Venemaaga suhted võiksid paremad olla. Kui varem olid 

paremad suhted, siis oli tunne, et ei jõua seda tööd ära teha. Vene turistid tulevad sellistel 

aegadel, kui rahvast nii palju pole ja tellivad rohkem teenuseid.  

(T2) Islamioht ikka mõjutab. Euroopa riigid tulevad ikka rohkem nüüd siia, kuna siin on 

hetkel ohutu. Enam ei minda nii palju Egiptusesse ja teistesse soojadesse maadesse.  

(T3) Venelasi on vähem kuna Euroopa sanktsioonid rakendati neile. Selle eest on 

suurenenud siseturism. 

(T4) Ikka positiivselt. Moslemeid kardetakse ja paljud moslemiriigid Türgi ja muud 

sarnased riigid kaovad ära turismisihtkohana.  Siseturistide arv on meil näiteks 

suurenenud.  Samuti tuleb rohkem venelasi ja lätlasi ning mitte ainult, siia on hakanud 

tulema ka rohkem prantslasi. Nemad ei lähe moslemimaadesse, avastavad rohkem 

Võrumaad ja Setomaad. 

(T5) Eriti mitte. Turismiturg on täis, turg on ühtlustunud. Kes on jäänud need on ja kes ei 

suutnud konkurentsis püsida, need on hääbunud aja jooksul.   

(T6) Meid ei mõjuta suhted naaberriikidega,  meil käib sellest sõltumata ikka külastajaid. 

(T7) Mõjutab positiivselt. Turistid tahavad siia tulla, kuna siin on ohutu keskkond.   

(T8) Mingil määral mõjutab kindlasti, aga meie sissetulek turismist on väike. Siseturism on 

tegelikkuses suurenenud. On olemas sellised kliendid, keda huvitab eesti loodus ja kultuur. 

 

19. Kas turism Haanjamaal on Teie arvates ka tulevikus jätkusuutlik? 

 

(T1) Muidugi on. Võrumaal  on Suure Munamäe külastatavus esimesel kohal. 

Turismiettevõtteid mis siia kanti järjest juurde tekib, neid on ka vaja. Siin on nii palju 

ilusat loodust, mida näidata ja samuti erinevad loodusobjektid, mis lisavad Haanjale ainult 

väärtust juurde. 
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(T2) Igatahes on jätkusuutlik, järjest tuleb turismiettevõtteid juurde, pakutakse ka kohapeal 

aktiivset puhkust, mina küll ei paku, aga teised pakuvad. Pakutakse palju erinevaid 

teenuseid, küll erinevaid matkasid, maastiku mänge, kelgukoerarakendi sõitu, hobustega 

võimalik sõita, mootorrattanäitus, käsitöövõimalus jne.   

(T3) Kindlasti on jätkusuutlik, aga turismiareng on ainult aeglane. 

(T4) Turism on ikka jätkusuutlik, siin on turvaline ja paljud välismaalased on seda ka 

öelnud. 

(T5) Turism majandusharuna on kindlasti jätkusuutlik. Kui turism pole enam jätkusuutlik, 

siis on midagi valesti juhtimises. Haanjamaa ei kao kusagile, maailm on nii avatud, 

informatsioon on igati kättesaadav. Et olla jätkusuutlik, peab ise püüdma alati pildil olla. 

Turism nõuab hästi koordineeritud turundus, müügi- ja juhtimistegevust. Jätkusuutlikkuse 

tagab süsteemne turundamine— ning piirkonna ühisturundamine ja koostöö. 

(T6) Eks ikka ole jätkusuutlik, eelkõige selle tõttu, et järjest tuleb uusi ettevõtteid juurde ja 

inimesed tahavad rohkem ringi liikuda. 

(T7) Usun küll, rahvas liigub ja meil toimuvad üritused ja pakutavad teenused meelitavad 

ikka turiste. 

(T8) Ikka on. Järjest suurenev huvi pärandkultuuri ja meie looduse vastu, toob järjest enam 

huvilisi meie väikesele Haanjamaale. 
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