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KOKKUVÕTE 

 
Sissejuhatus 

Käesolevas uuringus uuritakse Euroopa tööstuspärandi turismi ja maaturismi arengut ning 

antakse neile definitsioon. Uuringus tuuakse välja nende turismisektorite väärtus 

majanduslikust, keskkonnaalasest ja sotsiaalkultuurilisest seisukohast vaadatuna. Selles 

esitatakse mainitud sektorites laialdasi kogemusi omavate mitmete Euroopa riikide 

organisatsioonide, ettevõtete, kogukondade ja regioonide kohta koostatud 

juhtumiuuringuid. Arutledes päevakajaliste küsimuste ja tulevikuväljavaadete üle, antakse 

soovitusi, kuidas tööstuspärandi turismi ning maaturismi laiendada, muuta elujõulisemaks 

ja jätkusuutlikumaks ning pakkuda kohalikele kogukondadele ja Euroopa majandusele ning 

selle loodus- ja kultuuripärandile kui tervikule suuremaid hüvesid. Mõlemad on huviturismi 

liigid ning alates 1970. aastast kiiresti kasvanud, reageerides uutele turgudele, elustiilidele 

ja uutele tootearenduse võimalustele. Kuigi need valdkonnad on mõnes osas väga 

erinevad, on neil siiski palju ühiseid probleeme. 
 

Tööstuspärandi turism 

Kuigi tööstuspärandi turismi kohta võib näiteid tuua üle Euroopa, on see enam koondunud 

Loode-Euroopasse, paikadesse kust sai alguse tööstusrevolutsioon. Siiski on Lõuna-, Kesk- 

ja Ida-Euroopas aktiivsus üha suurenenud. Euroopa on tööstuspärandi turismi valdkonnas 

ülemaailmsel tasandil esirinnas. See on euroopalik eripära, mida esineb nii maa- kui ka 

linnapiirkondades. Samas on sektor killustunud ja koosneb peamiselt väikestest 

vaatamisväärsustest, mis väga harva teevad omavahel koostööd. Tööstuspärandeid on 

mitut erinevat liiki: mõned neist on külastajate jaoks köitvamad kui teised.  
 

Tööstuspärandi turismis domineerivad avalik sektor ja mittetulunduslikud ühingud. See 

tugineb tihti vabatahtlikele, kellest paljud on kirglikud tööstuspärandi säilitamisele 

kaasaaitajad. See ei asenda töökohti, mis endistes tööstustes kaotati, kuid edu korral toob 

endaga kaasa märkimisväärse otsese ja kaudse sissetuleku ning võib parandada endiste 

tööstuspiirkondade kuvandit ja mainet. Vaatamata vajadusele toetada turismist saadava 

sissetuleku abil tööstuspärandi säilitamist, on turismibüroode ja teiste turismiettevõtete 

vahel tihti siiski liiga vähe tulemuslikke sidemeid. Turismiga seotud oskused on tihti 

nõrgad. Saavutatud edu ja arengutase erinevad kohalikul tasandil, piirkonniti ja riigiti 

märkimisväärselt. 
 

Maaturism 

Maaturism on eelnevaga võrreldes Euroopas laialt levinud ning tulu ja tööjõudu arvesse 

võttes palju laiahaardelisem tegevus. See koosneb suurest hulgast väikeettevõtetest. 

Sarnaselt tööstuspärandi turismile kannatab ka see killustatuse, vähese koostöö või 

kooskõlastatuse ning kasvava sise- ja väliskonkurentsi all. Erinevalt tööstuspärandi 

turismist on tegu põhiliselt erasektoriga, mille peamiseks tõukejõuks on majanduslikud 

eemärgid ning töökohtade loomine, kujundades tihti osalise tööajaga / mitmete 

kohustustega töökohti. Sel on maapiirkondade sissetuleku ja tööhõive seisukohast oluline 

tähtsus, moodustades 10 kuni 20% maapiirkondade sissetulekust ja tööhõivest, mis on 

kaks korda suurem kui turismist saadava tulu ja tööhõive Euroopa keskmine tase.  

 

Kui tööstuspärandi turism pakub turistidele peaasjalikult vaatamisväärsusi, siis maaturism 

annab täieliku turismielamuse, pakkudes nii majutust kui ka vaatamisväärsusi. Maaturism 
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loob paigaga sideme, soodustades külastajates lojaalsuse tekkimist ja seeläbi korduvaid 

külastusi. Maaturismil on ette näidata head tulemused tootearenduses ja innovatsioonis 

ning linnast, teistest piirkondadest ja riikidest uue kapitali ja ettevõtjate kohale 

meelitamises, millele on tihti tõuke andnud kindlad elustiilivalikud. Siiski erinevad teenuse 

kvaliteedi standardid, turundus, tootearendus ja majanduslik edu piirkonniti ja riigiti 

märkimisväärselt. 
 

Sarnased probleemid, ühised eesmärgid ja mõjud 

Nii maaturismis kui ka tööstuspärandi turismis on riiklikul ja üleeuroopalisel tasandil loodud 

mitmeid ühinguid, et aidata turunduses ja/või tegutseda lobitööd tegeva organisatsioonina. 

Üldiselt on neil juurdepääs vaid piiratud rahastamisvahenditele ja tihti ei kasutata nende 

potentsiaalset väärtust ära. Nende turismiga seotud oskused on erinevad ning nende 

traditsioonilist sisetulekuallikat, turundust, ohustavad odavad internetipõhised 

turundussaidid. Mõlemad sektorid on tavapäraselt nõrkade turuteadmiste ja 

turundustehnikatega, kuid leidub siiski näiteid teatud ettevõtetest ja institutsioonidest, 

kellel läheb väga hästi. Nii maa- kui ka tööstuspärandi turismi tegevus toimub tihti 

vaesemates piirkondades või piirkondades, kus leiavad aset struktuurimuutused. Kumbki 

neist ei ole piirkondliku arengu ja ümberkorraldusmeetmetega seotud sellisel tasemel kui 

see oleks võimalik. 
 

Nii maaturismil kui ka tööstuspärandi turismil on oluline tähtsus pärandi säilitamises. 

Mõlemad aitavad säilitada pärandmaastike osasid kas otseselt, säilitades hooneid ja 

struktuure, et need turismile kasutamiseks anda, või kaudselt, väärtustades pärandikaitse 

tööd rahaliselt, külastajatulu kaudu. Mõlemal on mõju tööalasele väljaõppele ja 

ümberõppeprogrammidele ja suur potentsiaal selles valdkonnas laieneda. Riiklikul tasandil 

on neil potentsiaal saada osaks uuest Euroopa loomemajanduse kasvust, kuna on seotud 

kunsti ja kultuuriüritustega ning teadmiste suurendamise ja levitamisega. Mõlemad sektorid 

pakuvad enda tegutsemispiirkonnaks olevatele kohalikele kogukondadele hüvesid.  

 

Tööstuspärandi turismil ei ole Euroopa Liidu majanduse jaoks üheselt määratletud väärtust. 

Käesolev uuring hindas selle majanduslikku mõju, tuginedes olemasolevatele 

turismivoogudele, ning näitas, et hinnanguliselt tehti 18 miljonit ööbimisega turismireisi 

ning lisaks 146 miljonit ühepäevast külastust, mille käigus kulutatud summa moodustas 

peaaegu 9 miljardit eurot aastas. Kui võtta arvesse kaudset ja esilekutsutud mõju, on 

kogumõju arvatavasti veelgi suurem, sest mitmed tööstuspärandi paigad on enamasti 

tihedalt seotud kohalike kogukondadega, mille tõttu suureneb mõju kohalikule 

majandusele. Euroopa maaturismi katusorganisatsioon EuroGites kogus 2008. aastal oma 

liikmesühingutelt finantsandmeid ja laiendas andmeid ka mitteliikmetest ühingute 

majutuskohtadele. Nii saadud tulemused näitavad, et maaturism hoiab Euroopas otseselt ja 

kaudselt üleval 900 000 töökohta ning loob igal aastal 150 miljardit eurot brutotulu. 
 

Kokkuvõte 

Maaturism on oma olemuselt erasektori tegevusala, mille käivitav tõukejõud on jõukus ja 

töökohtade loomine ning tihti põllumajandusettevõtete mitmekesistamine, ning mis sõltub 

maastikust ja sellega seotud pärandi säilitamisest ning infrastruktuurist, mille eest maksab 

tihti avalik sektor. Tööstuspärandi turism on peamiselt mittetulunduslik või avaliku sektori 

pärandikaitse alane tegevus, mille majanduslik elujõud sõltub suuresti turismist ja selle 

kõrval ka avaliku sektori rahastamisvahenditest ning vabatahtlikust tööst. Mõlemal on 

potentsiaal laieneda, olla paremini organiseeritud ja rakendada laialdasemalt häid tavasid.  
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Mõlemal sektoril on probleeme, kuid samas palju potentsiaali, et suurendada kohalikku ja 

riiklikku jõukust, aidata säilitada Euroopa tööstus- ja maapärandit ning näidata, kuidas üle-

euroopaline lähenemine probleemide lahendamisele ja potentsiaali vallandamisele võib 

aidata tõhusalt luua maailmatasemel ettevõtteid. Turuteadmiste tugevdamises, oskuste 

suurendamises, juhtimise parandamises, partnerluses ning võrgustike ja uuenduslike 

võimaluste loomises peitub edu võti, nagu ka jätkusuutlikumas turismis ja 

lähenemisviisides, mis hõlmavad väiksemat CO2-heidet.  

Soovituste eesmärk on lahendada uuringus välja toodud probleeme ja pakkuda 

informatsiooni, et suunata tööstuspärandi turismi ning maaturismi edasist 

investeerimispoliitikat, töötada välja juhised kaasatud VKEde konkurentsivõime 

suurendamiseks, pakkuda partnerluse ja võrgustike toetamiseks tõhusaid juhtimissüsteeme 

ning luua võimalusi, mille abil arendada kaasatud sektorite sotsiaalset, majanduslikku ja 

keskkonnaalast jõudlust. Esitatakse seitse konkreetset soovitust: 

 luua virtuaalne uurimis- ja arenduskeskus, et analüüsida, hinnata ja levitada 

 parimaid tavasid; 

 luua tööstuspärandi piirkondliku näidisprojekti prototüüp;  

 luua teise põlvkonna maaturismi näidispiirkonna prototüüp; 

 luua „aeglase turismi” näidisprojekt; 

 pärandil teostatava ehitustöö koolitusprogramm, millega arendatakse ehitiste ja 

seadmete parandamise ja säilitamise oskusi; 

 teabeseminarid uuenduslike tegutsemisviiside kohta; 

 nišitoodete arendamise ja turunduse algatus, mis on suunatud Aasiale ja BRIC-

riikidele. 

 

Peamine soovitus on luua 18 Euroopa riigi1 olemasoleval ja edukal rakendusteaduse 

projektil põhinev virtuaalne uurimisrühm.  
 

Kõik soovitused on kavandatud suhteliselt vähekulukatena ja loodud eesmärgiga muutuda 

lõpuks isemajandavateks. Mitmed neist soovitustest võivad kaasa aidata üle-euroopaliste 

arengurühmade ja tugigruppide ning mõnede riiklike rühmituste taastamisele.  
 

Mitmed lisad sisaldavad endas lisaks juhtumiuuringuid, tugi- ja tõendusmaterjale. Lisas H 

vastatakse korduma kippuvatele küsimustele, kaasa arvatud sellele, miks on sellised 

nišiturismi piirkonnad Euroopa eripära, kas tulevikus on piisavalt suurt turunõudlust, kas 

tegutsetakse vastavalt jätkusuutliku turismi põhimõtetele, ja kas võetakse arvesse 

kaasatud piirkondade kohalike inimeste arvamust.  

                                                 
1  Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Norra, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, 

Saksamaa, Slovakkia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.  


