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1. Sissejuhatus
Käesolev Mulgimaa turismistrateegia majandusanalüüs on koostatud vajadusega kirjeldada
piirkonna turismimajanduslikult olulisi ressursse, käsitledes olulisemaid andmeid ressurssidest ja
majandusolukorrast. Ühtlasi on käesolev dokument ühtlustatud erinevate riiklike ja regionaalsete
arengudokumentidega nagu „Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020“ ning „Viljandi maakonna
arengustrateegia 2035+“ ja „Valga maakonna arengustrateegia 2035+“.
Mulgimaa turismistrateegia on üles ehitatud tootepõhisele lähenemisele ja läbivaks printsiibiks
turismitoodete arendamisel on ühelt poolt piirkonna laiem tutvustamine ja teisalt külastaja
teekonna põhimõtte järgmine ning suunamine koos valmispakettide ja toodete ettevalmistamisega.
Siinkohal on seatud eesmärgiks võimalus siduda erinevad turismitooted ja teenused ühtseks
tervikuks, pakkudes välja teemavaldkondlikke terviklikke tooteid koos piirkonna eripäraste külgede
tutvustamisega ja erasektori kaasamisega.
Varasemates arengudokumentides on kirjeldatud erinevaid turismitooteid ja koostatud võimalikke
marsruute, kuid ebapiisavalt on kaasatud erinevaid sektoreid ja piirkondade vaheline koostöö ei ole
andnud turismiarengus mõõdetavat tulemust. Tulenevalt asjaolust, et Mulgimaal puudub üheselt
määratletav keskus, on tooted osaliselt maakonnakeskustel põhinevad, mis toetavad piirkondlikku
arengut osaliselt või tuues puudusena ehk nõrkusena isegi välja Mulgimaa jaotumise kahe
maakonna vahel.
Neile teguritele toetudes on vajalik uue turismi arengule suunatud kava väljatöötamine ja
piirkonnaülese kokkuleppe sisseseadmine. Koostöös erinevate sektorite vahel on oluline ka
elementaarsete tugiteenuste, ligipääsetavuse ja võimalike atraktsioonide tagamine. Käesolev lisa
Mulgimaa turismistrateegiale kirjeldab Mulgimaa kui kultuuriliselt ja ruumiliselt eristuva piirkonna
sotsiaalmajanduslikku hetkeolukorda koos võimalike prognooside ja ettepanekutega edasiseks
arenguks.
Põhjusel, et Mulgimaa territooriumil on läbi viidud korduvalt haldusterritoriaalseid (olulisemad 2013
ja 2017) reforme, on kasutatud pikema aegrea saamiseks kuni aastani 2017 kehtinud haldusjaotusel
põhinevaid andmeid. Mitme peatüki juures on andmeid võrreldud tänase haldusjaotuse juures
kättesaadavate andmetega. Seetõttu ei kajasta kõik väljatoodu ruumiliselt Mulgimaad kajastavat
olukorda. Mõne näitaja juures on kasutatud võrdlemisi täpset olukorda kajastavat kantidel
põhinevaid ning kättesaadavaid andmeid. Kahjuks ei ole olulised majandusnäitajad kandipõhise
arvestusega ja ka omavalitsuste statistika kajastamisel on toimunud mitmeid muudatusi. Kui enne
reforme sai tinglikult arvestada kihelkondlikke piire omavalitsuste piiridena, siis nii kultuuriliselt kui
statistiliselt on piirid hägustunud, mis ei anna alust kõikide väljatoodud väidete paikapidavusele.

2. Maapiirkondade majandusest
Vaatamata sellele, et tänapäeval domineerib maapiirkondade defineerimisel vaadete paljusus on
Mulgimaa kirjeldatav kui tüüpiline maapiirkond, kus on toimunud majandusstruktuuris kiired
muutused. Täiesti kadunud on sotsialistlikule ajastule omased omandivormid, koos kaasneva kiire
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tehnoloogia arenguga ja majandamisviiside muutusega. Kokkuvõttes on maapiirkonnad muutumas
traditsioonilisest
tootmisühiskonnast
pigem
tarbimisühiskonnaks
(Halfacree…),
kus
maapiirkondadele omaseks ehk traditsioonilisteks peetavate tegevusaladega teenib elatist üksnes
3-5 % elanikkonnast. Mulgimaa kontekstis on kiiresti vähenenud põllumajanduslik tööhõive ja
kasvanud teenindussektori osakaal. Vaatamata vahepealsetele tagasilöökidele on säilinud
tootmissektori osakaal kogu tööhõives ja koguproduktis suhteliselt muutumatuna. Kasvava
teenindussektori osakaalule annab panuse ka turismisektor, olles siiski küll eelkõige lisasissetuleku
allikas. Muudatused on toonud kaasa järsu elanike arvu vähenemise kuid majandusvaldkondades ka
täiesti uued tegevusalad.
Majanduslikult ebasoodsamate piirkondade jaoks riigiti elluviidavad regionaalpoliitilistes
lähenemistes domineerivad vaadete ja arvamuste paljusus, mistõttu ei ole välja kujunenud ideaalset
ja ühtset ning reaalsele arengule viivat lähenemist. Siiski saab seda defineerida sekkumispoliitikana,
mille kaugem eesmärk on suunatud piirkondade vahelise ebavõrdsuse vähendamisele. Antud
poliitika toetub kolmele põhimõttelisele ja demokraatlikes riikides kokkulepitud printsiibile,
suunates keskustest eemalejäävate piirkondade arendustööd: detsentraliseerimine, osalemine koos
kaasamisega ja ühistegevused (Falkowski, 2013; OECD, 2006). Sellega kaasneb juhtimis- ja
otsustamisfunktsioonide üleandmine (vajadusel koos finantseerimisega) võimalikult madalale
tasemele (de Janvry and Sadoulet, 2005). Eelduseks olgu siinjuures, et eduka maapiirkondade
poliitika tähtis komponent on kohalike elanike võime kujundada ja välja arendada oma kohalikke
arengustrateegiad, millega kaasneb strateegiate elluviimise otsuste viimine kohalikule tasemele.
Tänu kohapealsele initsiatiivile on võimalik saavutada parimad arengumudelid ja valitsemisvormid
maapiirkondade juhtimiseks koos efektiivsema ressursside kasutamisega ja regionaalsete ning
sotsiaalsete ebavõrdsuste vähendamisega (Nemes and Fazekas, 2007).
Üleilmastumine koos taristu ning infotehnoloogia arenguga on sidunud maapiirkonnad üha rohkem
traditsioonilistesse linna- ja regionaalarengu mudelitesse. Kestva arengu seisukohalt saab väita, et
pigem põllumajanduse toetamisele suunatud poliitikad võivad osutuda maaelu arengu
stimuleerimiseks üha ebasobivamaks ja -tõhusamaks (Ward, Brown 2009). Veelgi kaugemale on
läinud USA, kus mitmed USA poliitikakujundajad näevad mahajäänud maapiirkondade toetamist
pigem raiskamisena ja kogu riigi majanduskasvu taset pärssivana (Drabenstott ja Sheaff, 2001),
pakkumata siinkohal asemele, midagi sellist, mis võiks kaasa aidata piirkondade ühtlustamisele või
heaoluriigi mudeli kohaldamisvõimalustele nagu on tehtud EL-s (vt. Shortall ja Warner, 2012;
Shortall ja Brown, 2019).
Mulgimaa turismiarengu kontekstis saab lähtuda Ward & Brown (2009) poolt kirjeldanud
paradigmade muutustest maaelu ja kogu regionaalpoliitika kujundamisel, tõstes esile
maapiirkondade konkurentsieeliste kasutamise võimalusi. Kuigi turismi arendamine ei ole kohalikus
kontekstis midagi uut, on terviku loomine ning kõikide osapoolte kaasamine siiski üksjagu keerukas
ülesanne ja reaalsete eesmärkide saavutamine keerukas. Ühelt poolt on riikide arenguid vedanud
linnad ja linnastumisest tulenevad hüved koos probleemidega, teisalt on kõik maailma rahvad pärit
maalt ja niiviisi saabki erinevatele maaliste regioonide turismiareng olla seotud vajadusega
nostalgia, pastoralismi, mälestuste või traditsioonide juurde pöördumisega. Lisaväärtuseks on
piirkondade erinevus ja üha jõukamaks saavate tarbijate vajadus kogeda pidevalt midagi uut.
Maa ja linna eristamisel on maapiirkonnad omandanud mitmetähendusliku positsiooni. Ühelt poolt
hinnatakse neid kui rahu ja looduse idüllise keskkonnana, kus on võimalik eemalduda linnades
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valitsevast üha kiirenevast elutempost ja olles niiviisi üks võimalus ühinemaks “autentse” ehk
maalähedase kogukonna eluga (Waltert & Schläpfer, 2010). Teisalt on maapiirkondi valdavalt
linnakesksetes regionaalarengu-uuringutes kirjeldatud enamasti passiivsete ja mahajäävatena, kus
majandus- ja regionaalpoliitilised meetmed suudavad pakkuda üksnes mõningast leevendust (Ward,
Brown, 2009), mida veelgi võimendab post-sotsialistlik taust koos kiirete reformidega kaasneva
ebavõrdusega (Bernard, 2019). Maapiirkondade loodusvarasid on nähtud majanduskasvu ja arengu
lahutamatu osana (Deller et al 2001), jättes siiani tähelepanuta maapiirkondadele omaste hüvede
nagu maastikud või kultuur kasutamise võimalused või suhestudes nendega pigem deklaratiivsel
tasandil. Seetõttu on maapiirkondade arengut traditsiooniliselt käsitletud läbi primaarsektoriga
seotud tegevusalade, kus on oluline roll ettevõtlusel, töökohtadel ja vähemalt osaliselt toetustega
seotud tegevusaladel, mis omakorda jätab kogu sektori majandusliku edukuse üha rohkem
tagaplaanile.
Muutused ühiskonnas toovad välja vajaduse teadmistepõhise majandusmudeli ja tehnoloogiate
järele, mis kinnitab, et üksnes loodusvarad ei ole enam maaelu säilimise ja arengu tagatis. Kaugtööst
tulenevad võimalused, (kõrg)tehnoloogia areng ja uued majandusmudelid ning tegevusalad on
asendanud suurema osa kohaliku traditsioonilise tööjõu vajadustest. Toetudes faktile, et elanikkond
on vähenemas ja vananemas, siis peavad maapiirkonnad kohanema linnapiirkondadest tuleneva
nõudlusega ja turuvõimalustega. Kõige tavalisemad lahendused on seotud turismivaldkonnaga, kus
on suudetud kaasata uusi ressursse, mis toetuvad looduslikele ja kultuurilistele mugavustele.
Turismisektor (ehk kogu elamusmajandus laiemas mõttes) toob endaga kaasa uute ettevõtete sünni,
hõlmates endas paljusid maapiirkondade tegevusalasid ja tuues esile uusi elamusi ning võimalusi ja
annab ühe võimaluse maapiirkondade jätkusuutlikuks muutumiseks. Samas väidavad Li jt, (2019), et
maapiirkodade turism on jätkuvalt madalama sissetulekumääraga tegevusala, kuid rõhutades
siinkohal, et ilma turismita oleksid need piirkonnad palju halvemas olukorras. Selles valguses tuleb
tänapäevases turismimajanduses tugineda teadmistepõhise majanduse mudelile, kus rõhutatakse
kolme vajalikku tingimust maaelu jätkusuutlikuks arenguks (Li jt, 2019 järgi);
1. Uue majandustegevuse arendamine, mis suudaks vastata potentsiaalsele linnade poolsele
nõudlusele;
2. Kohalik ettevõtluse arendamine ja toetamine, mis suudab neid uusi tegevusi rajada ja
laiendada;
3. Kohalik sotsiaalne kapital, mis võib toetada ettevõtluse uusi tegevusalasid, sh. laenude ja
projektipõhiste vahendiste võimalused, tööjõu kvaliteet, välisturgudele ja teiste välistele
teadmistele õppimine ning innovatiivsed lahendused;
Lähtudes kehtivast Maaelu arengukava 2014-2020 dokumendist on üks maapiirkondade inimkapitali
suunav eesmärk leida alternatiivseid töövõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning
kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevate lahenduste kasutamine. Antud eesmärk liigub
teadmistepõhise majandusmudeli suunas, mis toetab Mulgimaa turismiarengut eelkõige selles
valdkonnas ettevõtluse arendamisel ja toimivate koostöövõrgustike ning uute turismitoodete tekkel.
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3. Ressursid
3.1. Mulgimaa ajalooline taust
Mulgimaa territooriumi moodustavad Halliste, Karksi, Helme, Paistu ja Tarvastu kihelkonnad. Lisaks
ulatuvad Mulgimaa piirid Viljandi ja Saarde kihelkondadesse, asudes Sakala muinasmaakonna
lõunaosas ehk siis tänaste Viljandi, Valga ja Pärnu maakonna territooriumitel. Mulgimaa oli XIX
sajandi lõpuni mulgi keele alusel selgelt eristatav etnograafiline ja lingvistiline ala Lõuna-Eestis,
millel on piirkonnasiseselt on väikesed keelelised erinevused kihelkondade lõikes. Viimase sajandi
jooksul on mõnedele allikatele toetudes Mulgimaaks peetud ka tervet Viljandimaad. Lisaks on
vähem pööratud tähelepanu Helme kihelkonnale. Tänase haldusjaotuse järgi on Mulgimaa jagatud 3
omavalitsuse vahel. Kihelkonna piirides (Helme) on moodustatud Tõrva vald, kaks kihelkonda
(Halliste ja Karksi) on Mulgi valla koosseisus. Tarvastu ja Paistu kihelkonnad on Viljandi valla
koosseisus koos Mulgimaa väliste Viljandi, Kõpu ja Kolga-Jaani kihelkondadega. Halduslik killustatus
ja jagunemine ei ole lõhkunud Mulgimaa identiteeti ega takistanud tänast koostööd. Pigem on
kitsaskohana välja toodud Valgamaa ühtse identiteedi puudumine (vt. Valga maakonna…, 2019;
Saarmann, 2016).
Mulgimaa kujunemist ei saa kirjeldada lahus olevana rahvusliku kapitalismi tekkimisest ja sellega
seonduvatest muudatustest nii olmes kui arhitektuuris. Siinkohal on väga oskuslikult seotud
uuendusmeelsus ja konkurentsieeliste kasutamine kui ka suhteline konservatiivsus nii tarbeesemete
kui riietuse juures. Vaatamata ristiusu kinnistumisele ja aktiivsele vennastekoguste liikumisele on
kirjeldatud ka muinasaegsete usukommete säilimist kuni XIX sajandi teise pooleni (vt. Eisen, 1996).
Kiired muutused Mulgimaa talurahva elus tingis linakasvatus, mille kaugemaks põhjuseks 1860.
aastatel kodusõda Ameerikas lõuna- ja põhjaosariikide vahel, jättes Euroopa pikaks ajaks puuvillata.
Kiire arusaam muutustest ja võimalustest toimus esmalt Mulgimaa kihelkondades ning seda
peetakse piirkonna ajaloolise jõukuse aluseks ja talude päriseksostmise kiirendiks. See näitas, et
linakasvatusega oli võimalik väga kiiresti saada jõukaks. Jõukusega kaasnes moodne ja edasiviiv
elulaad ja aja jooksul ka üha parem haridus. Koos majanduslike olude märkimisväärse paranemisega
saadi endale lubada paremaid põllutööviise ja –riistu, millega kaasnes õige pea moodsa (ehk
osaliselt linliku) arhitektuuri levik maapiirkondadesse. Seega käidi kaasas nii maailmaturul toimuvate
muudatustega ehk antud kontekstis konkurentsieeliste ärakasutamisega kui moodsate elustiili ja
arhitektuuritrendidega. Oskus võimalusi ära kasutada tõi kaasa väga kiire piirkondliku arengu koos
talurahvale oluliste kaasaegsete turusuhetega. Seetõttu on Mulgimaa hakatud nimetama rahvusliku
kapitalismi hälliks ja sellest ajaperioodist on tänaseni säilinud hulgaliselt olulisi Mulgimaa maastikke
iseloomustavaid maamärke – taluhäärbereid.
Kuigi Mulgimaa maastikke iseloomustavad ka mitmed uhked mõisad, on allikates välja toodud, et
peremehed ehitasid sageli oma majad isegi uhkemad ja paremad kui mõisahäärberid, võttes neist
üle kõik paremad ehitus- ja stiilielemendid (Troska, 1976). Nii hakati kasutama rõhtsaid voodrilaudu,
tahutud seinapalke ja vahel ka telliskivivooderdust. Rajati suurtest lõhutud maakividest (sageli
kõrged) vundamendid, poolkelpkatused, mis kaeti õlgede asemel laastuga ja vahel isegi katusekiviga
(vt. nt. Pärdi, 2009: 218). Hilisemal ajal, kui kodukujundus saavutas Eest Vabariigis olulise seisundi,
leiti, et talumajad (siinkohal eelkõige loomulikult uuemad ja moodsamad häärberid) peavad olema
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paremad kui linnamajad ja ei tohi kasutada kodukujundusel elemente, „mis annavad talukodule
maitsevaese alevikodu ilme“ (ajakirjast Taluperenaine 1933, Banneri (2019:190) järgi). Kuigi
mõisahooned on suuremad, siis taluhäärberid on rajatud silmas pidades funktsionaalsust, mida
ehitati suures osas nii praktilistest vajadustest kui ka mugavusest lähtuvalt.
Vaatamata Mulgimaa tormilisele majanduslikule arengule 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul, jäi
mulk paradoksaalsel kombel ise väga konservatiivseks ja alalhoidlikuks ning kõige enam avaldub see
esemelise kultuuripärandi valdkonnas, näiteks rahvarõivaste juures, aga ka elulaadis, traditsioonides
ja arhitektuuris.
Vaatamata kõrvalhoonete ja lautade kadumisele on eluhoonetena säilinud häärberid maastikul
kergesti eristatavad. Taasiseseisvumisajal on koos rahvakultuuri taassünniga hakatud neid
renoveerima ja korrastama. Koostatud on mitmed Mulgimaa häärbereid käsitlevais kogumikke,
ülevaateid ja uuringuid (Pärdi jne).
Kui maastikke koos arhitektuuriga käsitleda kui võimalikku ressurssi turismimajanduse mõttes, siis
on piirkonna omapära väljatoomiseks häärberid olulised maamärgid. Mulgimaal on loodud mitmeid
turismiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid häärberitesse, lisaks on häärbereid nii ettevõtete,
omavalitsuste kui mittetulundussektorite omanduses. Turismi seisukohalt peab hindama võimalusi
eraomanduses olevate parimate stiilinäidete eksponeerimiseks või koostööks mõne võimaliku
atraktsiooni loomisel.
Mulgimaal on säilinud ajalooline kultuuripärand koos murdekeelega. Piirkonnal on taaskinnistumas
ühine identiteet koos unikaalsete rahvariietega ja nende elementidega (mulgi kuub, mulgi kaabu,
puusapõll ja tikandid-mustrid). Üle-Eestiliselt on tuntud mulgimehe kuvand. Mulgimaa algupärasteks
toitudeks peetakse mulgi kapsaid, mulgi putru, mulgi korpi jms. Samuti on osaliselt säilinud oma
tähtpäevade kombestik ja traditsioonid ning laulud.

3.2. Looduskeskkond ja maastikud
Mulgimaa asend on turimimajanduse mõttes soodne – lähedus maakonnakeskustele ja piirnemine
Läti Vabariigiga loob suurepärased võimalused piirkonna turismi arenguks. Mulgimaad läbib idalääne suunaline Uulu-Valga maantee. Mulgimaa maanteed on üldjoontes heas seisus. Viimastel
aastatel on hakatud paigutama mustkatet kõrvalmaanteedele.
Mulgimaa kogupindala on ligikaudu 2000 km² ehk ca 4% Eesti maismaa territooriumist.
Territooriumist poole moodustab metsamaa ja ligikaudu 25% on põllumajandusmaa. Põllumaade
viljakus on üle Eesti keskmise taseme, millega on seletatav ajalooline suund linakasvatusele ja
tänasele teraviljakasvatusele.
Piirkond asub Sakala kõrgustikul ja seda iseloomustab künklik maastik koos järvede ning jõgedega.
Sakala kõrgustiku kõrgeim tipp on Mulgi valla Karksi piirkonnas asuv Härjassaare mägi (147 m).
Mulgimaa piirneb Võrtsjärvega, mis on Eesti suuruselt teine siseveekogu ja mida teatakse kui
suurimat looduslikku angerjakasvatust Eestis. Piirkonnas asuvad mitmed kaitstavad loodusobjektid
ja maastikukaitsealad nagu Rutu, Karksi, Ainja, Teringi, Muti, Õisu maastikukaitseala, Rubina
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looduskaitseala ja Loodi looduspark jne. Puhkemajandusliku ressursina tasub äramärkimist Õisu,
Koosküla, Kariste ja Veisjärv.
Kuigi loodusressursside seas ei ole Mulgimaale ainuomaseid elemente, moodustavad maastikud
koos hoonetega eristatava Mulgimaa maastikumustri. Looduslikke ja maastikulisi võimalusi ning
veekogusid saab kasutada mitmekülgse turismimajanduse edendamiseks, järgides siinkohal
loodushoiu ja säästva arengu printsiipe.

4. Mulgimaa sotsiaalmajanduslik analüüs
Aastal 2017 viidi ellu haldusterritoriaalne reform, mis puudutas kõiki Mulgimaal asuvaid
omavalitsusi - Mulgimaa piirid ei jookse mööda omavalitsuste piire. Seetõttu ei saa pidada
järgnevates sotsiaalmajanduslikes arvestustes kõiki arvulisi näitajaid täpseteks. Mõned keskmised
tulemused on arvestatud valdade keskmistena. Eelkõige puudutavad need piiriülesed andmekogud
Viljandi vallaga seonduvaid näitajaid. Lisaks on alates 2018. aastast hakatud koguma näitajaid
kandipõhiselt ja see aitab valdkonniti leevendada adekvaatsete andmete puudumist. Mulgimaad
hõlmavate andmete täpsem ülevaade kajastub tabelis 1. Väljatoodud näitajate detailsem esitamine
ja lahti kirjeldamine on vastavate peatükkide juures.

Tabel 1. Valik statistilisi näitajaid Mulgimaa omavalitsuste kohta.
Näitaja

Mulgi vald

Tõrva vald

Viljandi vald

Rahvaarv, 1. jaanuar 2020

7 460

6 120

13 686

Elussünnid, 2019

45

63

145

Surmad, 2019

141

79

173

Loomulik iive, 2019

-96

-16

-28

Sisseränne, 2019

377

241

751

Väljaränne, 2019

257

234

608

Rändesaldo, 2019

120

7

143

Ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 2019

61,0

60,7

55,5

Demograafiline tööturusurveindeks, 1. jaanuar 2019

0,49

0,68

0,67

Registreeritud töötud, 2019

136

172

275

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 2019 (eurot)

1 099,90

1 161,61

1 161,45

mehed

1 239,18

1 313,90

1 293,61

naised

956,75

1 005,42

1 025,39

2 639

2 264

5 229

Brutotulu saajad keskmiselt kuus, 2019
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mehed

1 338

1 147

2 653

naised

1 301

1 118

2 577

Kasutusse lubatud eluruumid (uusehitus), 2019

3

7

23

Kasutusse lubatud eluruumide pind (uusehitus), 2019 (m²)

457,3

1 147,4

3 089,7

Kasutusse lubatud mitteelamud (uusehitus), 2019

11

13

35

Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind (uusehitus), 868,9
2019 (m²)

2 241,9

7 437,7

Üldhariduskoolid päevaõppes, 2019/2020

4

5

11

Üldhariduskoolide päevaõppe õpilased, 2019/2020

638

591

990

Allikas: Statistikaamet

4.1. Ülevaade rahvastikust
Eesti on hõredalt asustatud riik ja ühel ruutkilomeetril elab ligikaudu 31 inimest. Euroopa Liidu
riikides on keskmine rahvastikutihedus 117 elanikku km². Tallinnas elab ligikaudu 30% rahvastikust
ja kogu pealinna piirkonnas 42% rahvastikust. 2011. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes on
suurenenud ainult Harju ja Tartu maakonna elanikkond. Rahvastik koondub jätkuvalt suuremate
linnade ümbrusse, mistõttu on eelkõige suurenenud Tallinna lähivaldade elanike arv ja maalised
piirkonnad. Mulgimaa rahvaarv on pidevalt kahanenud (Tabel 2).

Tabel 2. Mulgimaa omavalitsuste elanike arv, pindala ja rahvastikutihedus (2007-2015).
KOV

Rahvaarv
2007

2010

2015

Pindala
km²

Elanikke
km² 2015

1.

Abja vald

2474

2303

2061

290,2

7,1

2.

Halliste vald

1700

1689

1395

267

5,2

3.

Helme vald

2415

2346

1863

312,7

5,96

4.

Hummuli vald

1011

944

812

162,7

5

5.

Karksi vald

3722

3469

3113

321,4

9,7

6.

Mõisaküla linn

955

886

789

2,2

358,64

7.

Põdrala vald

880

839

718

127,2

5,7

8.

Tarvastu vald

4022

3746

3215

409,0

7,9

8

Mulgimaa turismistrateegia 2021-2030 LISA 1 Mulgimaa sotsiaalmajanduslik analüüs

9.

Tõrva linn

10. Viljandi vald
KOKKU

2938

2820

2690

4,8

560,4

10165

9972

9517

652,5

14,6

30282

29014

26173

2549,7

10.3

Allikas: Statistikaamet
Märkus 1: Viljandi valla andmed koosnevad liitunud omavalitsuste liidetud näitajatest
Tulenevalt haldusterritoriaalsest reformist ja andmete kogumise territoriaalsest muutmisest on
parema ülevaate saamiseks otstarbekas eristada Mulgimaa elanike arv mitme tabelina, eristades
haldusreformieelsed pikaajalised muutused (Tabel 1). Mulgimaa elanike arv on sarnaselt paljude
teiste Eesti maapiirkondadega viimase paari aastakümne jooksul tuntavalt vähenenud. Langus
perioodil 2007-2014 on ligikaudu 9%, kuid alates 1991. aastast peaaegu 20%. Loomulik iive oli 2019.
aastal kõikides omavalitsustes negatiivne. Samas on samal aastal olnud sisseränne suurem kui
väljaränne. Madala loomuliku iibega kui positiivse rändesaldoga paistab silma Mulgi vald. Mulgimaa
piirides on piirkond rahvuslikult homogeenne – põhielanikkonna moodustavad eestlased ja teiste
rahvusgruppide osakaal on minimaalne.
Teise näitajana saab kirjeldada olemasolevate omavalitsuste rahvaarvu muutuse, mis kajastab ka
Mulgimaalt väljajäävate vallaosade rahvaarvu muutust viimaste aastate jooksul. Kuigi andmeid ei
saa pidada antud analüüsi kontekstis ideaalseteks, saab ülevaate demograafilistest trendidest ja
väikese ülevaate järgnevast analüüsist.

Tabel 3. Mulgimaa omavalitsuste elanike arv, pindala ja rahvastikutihedus (2017-2020)
Rahvaarv

Pindala
km²

Elanikke
km² 2020

Omavalitsus

2017

2018

2019

2020

Tõrva vald

6330

6185

6129

6120

647

9,5

Mulgi vald

7626

7506

7436

7460

881

8,5

Viljandi vald

13806

13685

13569

13686

1372

10.0

KOKKU

27762

27376

27134

27266

2900

9,4

Vaadeldava lühikese ajavahemiku põhjal ei ole võimalik teha kaugeleulatuvaid järeldusi, kuid
mõõdukas rahvaarvu langus on haldusreformi järel jätkunud. Erandiks on 2020. aasta rahvaarvu
muutuse mõningane stabiliseerumine kõikides omavalitsustes.
Pikaajalise piirkonna rahvaarvu kahanemise põhjuseks on nii väljaränne kui negatiivne loomulik iive.
Väljaränne puudutab eelkõige nooremaid inimesi, mis omakorda kumuleerub madalama
sündimusega. Rändesaldo on viimaste aastate jooksul olnud pidevalt negatiivne ja nii on Mulgimaa
üks kiiremini väheneva elanike arvuga piirkondi kogu Eestis. Kuid ka siinjuures tasub arvestada, et
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vaatamata erinevate omavalitsuste (eelkõige suuremate linnade) poolt tehtavatele soodustustele on
eeldatavasti tegelik elanike arv veelgi väiksem, sest sageli ei kiirustata koduomavalitsusest
lahkumisel ennast uues elukohas registreerima ning märkimisväärne on ka registrijärgse elanikega
suvekodude arv.
Koos elanike arvu kahanemisega on kiiresti muutunud elanike vanuseline struktuur, mida saab
sotsiaalmajanduslikult iseloomustada kõige paremini demograafilise tööturusurve indeksiga. Näitaja
arvestamisel võetakse aluseks 5-14 aastaste ja 55-64 aastaste elanike vanusrühmade suhe. See
indeks näitab kohalikule tööturule saabujate osatähtsust võrreldes tööturult lahkujatega. Kui indeks
on suurem kui 1, siis saab prognoosida tööealise elanikkonna kasvu ja ühest väiksem väärtus
tähistab tööjõulise elanikkonna kahanemist.
Alates 2006. aastast on kõikide Mulgimaa kohalike omavalitsuste demograafilise tööturusurve
indeksi näitajad negatiivsed. Joonisel 1 väljatoodud andmete põhjal on toimunud aastal 2014 väike
tõus, mis on viinud stabiliseerumiseni. Eeldatavasti on tõus seotud Viljandi valla nooremate suurema
osakaaluga piirkondade lisandumisega statistilistesse andmetesse, mis samas ei too leevendust
üldistesse langustendentsidesse Mulgimaa vaates. Haldusreformieelsel perioodil on kirjeldatav
üldises languseperioodis 2007-2014 väikest erandit Tõrva linnas ja aastal 2011 oli näitaja positiivne
üksnes Helme vallas. Vaatamata stabiliseerumisele jääb kõigis kohaliku omavalitsuse üksuses
tööturule saabuvate noorte arv alla tööturult lahkuvate arvule. Täpsemalt on 2020. aasta vastav
näitaja Viljandi vallas 0,66, Tõrva vallas 0,63 ja Mulgi vallas 0,52.

Allikas: Statistikaamet, Märkus: Viljandi valla andmed koosnevad 2013 aastal liitunud omavalitsuste liidetud näitajatest

Joonis 1. Demograafilise tööturusurve indeksi muutus Mulgimaa kohalikes omavalitsustes
Paralleelselt Mulgimaa elanikkonna vähenemisega ja demograafilise tööturu indeksi muutumisega
on kiiresti vähenenud noorte arv, viimase viie aasta jooksul 37,6%. Vähenemine on tegevuspiirkonna
omavalitsuste lõikes üsna sarnane, kuid viimase paari aasta andmete põhjal on näha mõnes
omavalitsuses protsessi pidurdumist, millele on eeldatavasti kaasa aidanud positiivne rändesaldo.
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4.2. Majanduskeskkonna kirjeldus
Majanduskeskkonda iseloomustavad eelkõige käesoleva strateegia kontekstis ettevõtlusaktiivsus ja
ettevõtete jagunemine tegevusalade järgi. Ettevõtlusaktiivsust mõjutavad hoiakud ettevõtluse
suhtes, ettevõtlusvõimalused ja vahendite ning ressursside kättesaadavus. Ettevõtlusaktiivsust on
seostatud riigi majandusarengu tasemega (nt. Wennekers jt, 2005). Riike ja piirkondi saab
grupeerida vastavalt Porteri poolt väljatoodud tüpoloogiale (Porter jt, 2002), milleks on ressursi-,
investeeringute- ja innovatsioonipõhine majandus. Selline jaotus kajastab ettevõtluskeskkonna mõju
ettevõtlusaktiivsusele nii riikide kui ka erinevate piirkondade lõikes. Ressursipõhise majanduse
konkurentsieelise annab odav tööjõud ja kergesti hangitavad (loodus)ressursid,
investeeringutepõhises majanduses on eeliseks tootmise kuluefektiivsus ja innovatsioonipõhises
majanduses teadus- ja arendustegevus, uute tehnoloogiate väljatöötamine ja regioonipõhiselt ka
taoliste keskuste lähedus ning kättesaadavus. Eestit on peetud koos mitme Ida-Euroopa riigiga
vahegruppi kuuluvaks, investeeringute- ja innovatsioonipõhise majandusega riigiks. Samas on
erinevused selles vallas Eesti piirkondade vahel suured (Eesti Arengufond, 2013).
Li jt (2019) on uurimuses „Miks mõned maapiirkonnad langevad ja teised mitte“ vaadelnud
maapiirkondade muutumise mehhanisme kogu maailmas ning seal püüti leida vastuseid küsimusele,
miks teatud maapiirkonnad taandarenevad, samas kui teised leiavad ellujäämise- ja isegi
arenguvõimalusi. Uurimuses toetuti kahele eeldusele, millest esimeses väidetakse, et tänane maaelu
areng teadmistepõhises majandusmudelis on kohalik protsess, mille olemuse määravad omavahel
tugevalt seotud sisemised ja välimised tegurid. Ilmne on, et välised tegurid nagu majanduslikud,
sotsiaalsed, aga ka keskkonnamuutused avaldavad maapiirkondadele kasvavat survet. Teise
eeldusena olgu välja toodud asjaolu, et kohaliku kogukonna toimimisega seotud sisemise ja välise
sotsiaalse kapitali tasakaalustatud kombinatsioon mõjutab üldjuhul maaelu arengut positiivses
suunas. Kohaliku koostöö ja ühistegevuse allikana on sotsiaalse kapitali roll ülimalt vajalik.
Väljatoodud teadmistele saab konstrueerida sisemistele ressurssidele põhineva turismisektori
arengu. Maapiirkondades toimiv turismiareng põhineb sageli kohapealsetele ressurssidele, andes
arenguimpulsi kohapealsete konkurentsieelise väljatoomisel ja kasutamisel. Mulgimaa taolistes
kultuuriliselt eristuvates perekondades moodustavad märkimisväärse hulga turistidest siseturistid,
kuid siin on oma võimalused ka naaberriikide külastajate meelitamiseks. Globaalses tähenduses
konkureerimiseks on tarvis suuremat mainekampaaniat ja selgelt eristuvaid turismitooted või
piirkonna tugevusi rõhutavat strateegiat.
Eesti ettevõtlusaktiivsus on Euroopa kontekstis keskmiste seas, kuid sageli on ettevõtte eluiga
erinevatel põhjustel lühiajaline ja ei ole seega jätkusuutlik. Samuti on väljatoodud puudustena
innovatsioonide tagasihoidlik rakendamine tööstussektoris, rahandusvaldkonna regulatiivsed
piirangud ja riskikapitali kättesaadavuse ning suhtumine ettevõtlusesse ja ettevõtlusoskuste
tagasihoidlik tase (Mets, 2017). Viimastel aastatel on Eesti ühiskonna innovatiivsuse tase tõusnud ja
Eesti on jõudnud EL-s innovatiivsete riikide sihtgruppi (European Commission, 2020) Global
Enterpreneurship Monitoring (GEM) uuringu järgi on hinnanguliselt Eesti ettevõtluspotentsiaal
kõrge, aga pikemas perspektiivis ei realiseeru. Ettevõtte alustamiseks võetakse ette reaalsed
tegevused ja lühiajaliselt ettevõtted toimivad, kuid väljakujunenud ettevõtteni jõuavad alustajatest
üksnes pooled (Eesti Arengufond, 2013). Hinnanguliselt on Eesti ühiskonnas potentsiaalseid
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ettevõtjaid GEM raporti järgi 20,1%, mis on väga kõrge number. Samas mitmed ühiskonnad, kus on
ettevõtlusvalmidus palju madalam, hinnatakse võimalusi alustada reaalse ettevõtlusega koos
reaalsete sammudega ja ühiskonna tähelepanuga, palju kõrgem. Kuigi ettevõtja staatust ühiskonnas
nähakse suhteliselt positiivsena, on Eestis institutsionaalsete takistuste ja hirmude kõrval suurimaks
ettevõtlusaktiivsuse tagasihoidjaks kartus ebaõnnestuda.
Ettevõtluse arendamisel ja uusettevõtluse tekkimisel on peale riiklike toetusvõimaluste ka
võimalikud hoovad kohalike omavalitsuste käes läbi tööstusmaade planeerimise, taristu rajamise ja
tööjõuvajaduse kaardistamise ning koolituste. Samuti on võimalik aidata kaasa piirkonnasisesele
koostööle ning võrgustike tekkele ettevõtete vahel, julgustada ja teavitada ettevõtlus- ning
investeerimisvõimalustest. Eestis on omavalitsuste kaasamisega, investorteeninduse algatamisel ja
võimekuse tõstmisel omavalitsustes Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium alates aastast
2011. Koostöö selles valdkonnas jätkub läbi Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku.
Majanduslikult seob piirkonda ühine huvi ettevõtluse, eriti just väike- ja keskmise suurusega
ettevõtluse arendamiseks, loomaks kvaliteetseid ja tasuvaid töökohti ja toetades ettevõtluse teket
ja arengut, säilitades samal ajal olemasolevat elukeskkonda. Sektoritevahelise piirkondliku koostöö
tulemusena tõuseb konkurentsivõime ja paraneb ressursside kasutus. Taoliste protsesside
tulemusena on reaalne ettevõtlusaktiivsuse tõus ja tulevaste ettevõtjate asetumine loodud
võrgustikesse.

4.3. Ettevõtluskeskkonna analüüs
Ühiskonna ja riigi jätkusuutlik areng eeldab mitmekülgset kuid stabiilset ettevõtluskeskkonda, milles
on olemas erinevad ettevõtlusvormid. Ettevõtted saavad tegutseda sõltuvalt ressurssidest ja
konkurentsieelistest
mitmekülgsetel
tegevusaladel
ja
neile
on
tagatud
võrdsed
konkurentsivõimalused. Selles kontekstis võib turismiettevõtluse toodangut pidada osaliselt
luksuskaubaks, mille turg sõltub ühiskonna hetkeseisust ja valmidusest. Mitmete hinnangute põhjal
loobutakse turismist kui tootest kui majanduses toimuvad kiired muutused halvemuse poole või on
toote tarbimine takistatud või ebamugavaks muutunud. Käesolev tervishoiukriis on antud faktidele
otseseks tõestuseks.
Eesti ettevõtluskeskkonda on hinnatud väga heaks, olles atraktiivsuselt ühes grupis näiteks
Saksamaa, Suurbritannia ja kõigi Põhjamaadega olles nii siinse regiooni kui ka kogu maailma
ettevõtluskeskkondade tipus (Tammiste, 2019). Eesti väiksus toetab vajadusel kiireid muutusi ja
kohanemist, toetab rahvusvahelist ambitsiooni (ekspordi osakaal on suur), arenenud on e-teenused
ja kõrge investeeringuturvalisus. Ettevõtluskeskkonda toetab ka kasumi reinvesteerimisel
nullportsendiline tulumaks ja lihtne ning ühetaoline maksusüsteem tervikuna.
Vaatamata Eesti väiksusele saab negatiivsele poolele asetada mõnes kohas tehnilise taristu
kvaliteedi, mis suurendab aeg-ruumilisi vahemaid ja turismisektori seisukohalt ka peamistest
keskustest eemalejäävate piirkondade vähese tuntuse. Viimastel aastatel on ka ettevõtjate poolt
äramärkimist leidnud tööjõupuudus mõnes valdkonnas.
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Joonis 2. Ettevõtete arv Viljandi, Mulgi ja Tõrva vallas.
Allikas: Statistikaamet, Märkus: Alates 2018 kajastatud majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv.

Mulgimaa omavalitsustes on Statistikaameti andmetel 31.12.2018.a seisuga esitanud
majandusaruande (st. tegutsevad reaalselt) 1985 ettevõtet. See on orienteeruvalt kolm korda
vähem registreeritud ettevõtetest.

Tabel 4. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv
2017

2018

Tõrva vald

278

305

Mulgi vald

335

346

Viljandi vald

1295

1334

KOKKU

1908

1985

Ettevõtete arv Mulgimaal on olnud vaatamata vähenevale elanike arvule, pidevalt tõusuteel (Joonis
2). Vaatamata muutustele andmete esitamises ei ole alust arvata, et omavalitsuste ühinemine või
mõned muud majandusest tulenevad tegurid senist ettevõtlusaktiivsuse kurssi muudaks.
Ettevõtlusvormide lõikes on seni levinuim ettevõtlusvorm valdavalt üksi töötav FIE (sh. talu), kuid
alates 2009. aastast on FIE-de arv hakanud tasapisi vähenema ja OÜ-de hulk tõusma. Alates 2013.
aastast on OÜ-de hulk ületanud FIE-de arvu. Muutused on toimunud eelkõige kolmel põhjusel:
1. Muudatused Äriseadustikus on OÜ-de asutamise teinud lihtsamaks ja vastutuse
selgepiirilisemaks;
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2. Edukalt majandanud FIE-d on oma ettevõtte ümber kujundanud osaühinguks;
3. Mitu aastat majandustegevuseta FIE-sid on Maksu- ja Tolliamet asunud registrist kustutama.
Ettevõtluse arengutaset riigis või piirkonnas seostatakse haridustasemega, kohaliku kultuuriga,
geograafilise asukohaga, võrgustike ja teiste ettevõtlussektorite olemasoluga, toetavate teenuste
kättesaadavusega jne. Hüppeline ettevõtete arvu kasv 2009-2013 joonisel 2 kinnitab teooriat, et
majanduses toimuvad tagasilöögid ja töökoha kaotus toob kaasa ettevõtlusaktiivsuse tõusu. Taolist
kasvu võib nimetada ka vajaduspõhise ettevõtluse tekkeks (vt. Eesti Arengufond, 2013; 23-33), mis
toimus suure majanduskriisi ja -languse ajal.
Kohaliku omavalitsuse majanduskeskkonna üheks hindamise määraks on ettevõtlusaktiivsuse
võrdlemine (Joonis 3). Selleks mõõdetakse ettevõtete arvu 1000 inimese kohta. Mulgi ja Tõrva vallas
on see näitaja võrdlemisi samasugune (vastavalt 46 ja 50). Viljandi valla vastav näitaja on pea kaks
korda suurem (97). Eeldatavasti on antud näitaja seotud linnalähedaste asulate suurema
ettevõtlusaktiivsusega. Varasemates uuringutes on Mulgimaal selgelt eristunud 2012. aasta
andmetel selgelt valla näitaja, mis olles sarnane tänasele Viljandi valla vastavale arvule (Mulgimaa
Arendusprogramm).
Registreeritud ettevõtjate hulgas on absoluutses ülekaalus alla 10 töötajaga mikroettevõtted.
Olemasolevatel andmetel Mulgimaal üle 250 töötajaga suurettevõtted puuduvad. Piirkonna
ettevõtluskeskkonna paindlikkuse ja kohalike tootmis- ning koostöövõrgustike loomise seisukohalt
on olemas tänu väikeettevõtetele head eeldused, sest väiksemad ettevõtted suudavad teha
omavahel koostööd, mitte ei kuulu ühe suurema ettevõtte allhankijate võrgustikku. Võrgustike teke
ja toimimine aitab majanduskeskkonda tasakaalustada ja koostöö tulemusel jääb suur osa
ettevõtete tulust kohapealseteks investeeringuteks. Mõne piirkonna spetsialiseerumine ja võimalik
klastrite teke toob kaasa kohaliku kompetentsi ja teadmiste kasvu ning loob aluse piirkonda
tugevdavateks arenguteks.
Üheks piirkonna majandusliku võimekuse indikaatoriks on keskmine palgatöötaja brutotulu ühes
kuus. Statistikaamet kogub palgatulu kantide kaupa ja see võimaldab anda väga täpse ülevaate
erinevustest Mulgimaa piirkondade vahel. Kui Eesti keskmine brutotulu ühe palgatöötaja kohta oli
2020 aastal 1448 eurot, siis Viljandimaa töötaja aasta keskmine tulu oli 1188 eurot kuus. Mulgimaa
kantide andmete järgi on kõige suurem sissetulek Päidre kandis (Mulgi vald) 1611 eurot. Talle
järgnevad Pikasilla, Mustla ja Rimmu. Kõige madalamad sissetulekud on Jeti ja Rulli kandis (Tõrva
vald), kus keskmine sissetulek jääb veidi alla 1000 euro. Vaatamata suuretele erinevusele on
keskmise brutotulu osas toimunud mõõdukas kasv pea kõikides omavalitsustes alates 2014 aastast.

Tabel 5. Kuukeskmine brutotulu kantide järgi 2019 aastal.
Päidre

1611

Paistu

1170

Puide

1073

Pikasilla

1564

Leebiku

1157

Holdre-Koorküla

1059

Mustla

1401

Hummuli

1146

Vana-Kariste

1059

Rimmu

1350

Riidaja

1145

Õisu

1053
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Karksi-Nuia

1294

Uue-Kariste

1125

Tuhalaane

1047

Suislepa

1239

Taagepera

1110

Jõgeveste

1039

Helme

1221

Halliste

1108

Mõisaküla linn

1036

Kärstna

1216

Lilli

1103

Abja

1033

Heimtali

1204

Soe

1097

Abja-Paluoja linn

1030

Polli

1200

Linnaküla

1094

Mõisaküla

1008

Tõrva linn

1194

Karksi-Nuia linn

1089

Väluste

1006

Sudiste

1187

Lõve

1074

Jeti

991

Karksi

1181

Holstre

1073

Rulli

957

Allikas: Statistikaamet

4.4. Mulgimaa turismimajanduse analüüs
Kogu maailmas peetakse turismisektorit majandusarengu oluliseks osaks. Enne COVID-19 poolt
põhjustatud kriisi oli kogu sektor pidevas kasvus. Eesti majanduses täidab turism olulist rolli, olles
seotud teiste majandussektoritega. Turismimajanduse osatähtsus nii SKP-s kui tööhõives on koos
kaudsete mõjudega umbes 8 protsenti (2019). Lähedus peamistele sihtturgudele ja head
ühendusvõimalused koos Eesti hinnatasemega annavad seetõttu olulise panuse Eesti
ekspordituludesse.
Turismi arendamine toetab konkurentsivõime kava “Eesti 2020” eesmärkide saavutamist,
kasvatades Eesti eksporti, tööhõivet, vähendades noorte tööpuudust ning aidates kaasa
rahvusvaheliste transpordiühenduste loomisele. Seega on Eesti turismipoliitika põhieesmärk
suurendada Eesti turismi rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tagada turismiteenuste ekspordi ning
siseturismi arendamisega jätkusuutlik majanduskasv. Turismimajandus omab ka olulist
regionaalpoliitilist tähendust - umbes veerand majutuses ja toitlustuses hõivatutest töötab maaasulates. (Eesti riiklik…, 2013). Käesoleval ajal võib siseturismis näha ka võimalust elada üle
keerulised ajad ning siseturismi arengutest ja võimalikest piirangute jätkumisest välisturismile
tulenevalt on reaalsed eeldused ja võimalused regionaalse osatähtsuse kasvuks.
Eesti siseturismi seirega ja uurimisega on viimastel aastatel pidevalt tegeletud (vt. puhkaeestis.ee),
kuid üldjuhul on hinnatud kampaaniate mõju või erinevate turismiliikide (nt. loodusturism)
valdkondi. Seetõttu ei ole neis uuringutes sageli välja toodud sihtkohti nimeliselt, veel vähem
kultuuripiirkondi või üksikobjekte. Küll saab uuringute põhjal tuvastada, et siseturismi olulisus on
tulenevalt pandeemiast ja piiride suletusest kasvamas (Kampaania…, 2020). Ühelt poolt toetab see
kodumaiseid ettevõtjaid, teisalt eeldab valmisolekut koos võimaliku kiire reageerimisega erinevate
toodete ja teenuste väljapakkumiseks.
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Kodumaises turismivaldkonnas on loodud teenuseid igale sihtrühmale. Siinkohal tasub arvestada, et
kasvamas on mitte-eestlaste poolt korraldatavad siseturismi retked (Kampaania…, 2020). Mitteeestlaste puhul on tegemist suure sihtgrupiga, kellel puudub ka sageli suvekodu või teine kodu ja on
seetõttu kindel maaturismi sihtgrupp. Samas võib antud sihtgrupil olla eestlaste sihtgruppidest
erinevad huvid ning eesmärgid. Uuringute põhjal ei ole ka ohtu, et piirkonna ja atraktsioonide
reklaam ning info ei jõua sihtgrupini. Info puuduse tõi välja üksnes 3% vastanutest.
Valk jt (2021) on välja toonud Eesti erinevate piirkondade kultuuripärandi paiknemise, mille käigus
toodi välja pärandiregioonid. Antud uuringu järgi on Mulgimaa selgelt eristuv eraldiseisev
pärandipiirkond. Siinjuures väärib esiletõstmist, et turismisektoriga kokkupuutuvate inimeste
hinnangul põhineb lähenemistasand üldjoontes ajaloolisel, 20. sajandi alguses kehtinud
maakonnajaotusel, kuid erandina saab käsitleda Mulgi kultuuripiirkonda ühtse tervikuna. Seda ka
vaatamata tõsiasjale, et Mulgimaa on läbi aegade olnud jagatud erinevate maakondade vahel
(Pärnu, Viljandi, Valga). Uuringus on välja toodud Mulgimaa hea turundamine (lk 60), kuid antud fakt
annab oskusliku juhtimise korral suurepärase stardipositsiooni ja võimalused senisest edukamaks
turismiarenguks.
Turismistatistika kogumine Mulgimaa omavalitsuste kohta nõuab eraldiseisvat andmekogumist,
mida käesoleval hetkel Statistikaamet ei tee. Seetõttu on analüüsitud andmeid maakondade
põhiselt. Põhjusel, et Viljandimaal mõjutab tulemusi Viljandi linna suur osakaal turismisektoris ja
Valgamaal on oluliseks ning aastaringseks turismimagnetiks Otepää (vt. Saarmann, 2016), ei saa
nende andmete põhjal teha eraldiseisvat analüüsi Mulgimaa võimaluste ja olukorra kohta.

Tabel 6. Majutusasutuste statistika Valga ja Viljandimaal (2015-2019)
VoodiTubade kohtade
Majutus
Voodi- täitumus täitumus, Maju-kohad
Toad kohad , %
%
tatud

Majutatut
e
ööbimised

Ö/p
keskm.
hind,
eurot

1417

2375
4

58072

44

35

3112143 5781870

35

95

997

2837

24

19

84917

164219

24

Viljandi 64

723

2263

18

15

44137

74489

21

1454

2450
3

59471

45

37

3324914 6228128

35

94

981

2866

25

20

77119

156107

23

Viljandi 62

739

1984

21

16

42258

79460

21

1500

2522
2

61663

46

37

3544932 6509299

38

92

957

2790

24

19

74501

24

2015 Eesti
Valga

2016 Eesti
Valga

2017 Eesti
Valga

16

148527
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Viljandi 63

671

2006

24

15

46628

1535

2498
3

61193

46

37

3591495 6630315

39

85

942

2645

26

20

76095

157987

23

Viljandi 66

693

2083

25

17

47995

92231

22

1424

2516
8

60957

47

38

3789955 6967047

39

85

918

2594

31

23

95962

187093

26

Viljandi 62

644

1897

27

20

52237

99499

25

2018 Eesti
Valga

2019 Eesti
Valga

80203

23

Allikas: Statistikaamet

Vaatamata 2020. andmete puudumisel saab Tabeli 6. põhjal järeldada majutuskohtade täitumise
aeglast kasvu, samas kui majutuskohtade arv on väikeses languses. Kriisaegsed kiired muutused ja
tagasilöögid annavad aluse järeldada, et mõlema maakonna turismimajanduses on toimunud suured
tagasilöögid. Nii näiteks on Statistikaameti andmetel 2020. aasta neljanda kvartali ööbimiste arv
vähenenud kogu Eestis võrreldes 2019. aastaga 35,7%. Iseäranis kiiret langust kirjeldatakse 2020.
aasta märtsikuus. Mõningast leevendust pakkus 2020. aasta suvi tänu hoogustunud siseturismile (vt.
Statistikaameti blogi).

5. Turismi arendamise võimalikud valdkonnad Mulgimaal
Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO) on kirjeldanud ja analüüsinud käesolevat kriisiperioodi
ning välja toonud olulisemad muudatusi iseloomustavad märksõnad. Iseloomulik on ühe
majandusharu majandusnäitajate ülikiire kukkumine kuid ka turismiuuringutes kajastuv optimism
endise olukorra taastumise asjus. Tänast (2021 aasta) ja lähiaja olukorda iseloomustavad märksõnad,
mida saab rakendada Mulgimaa turismiarengus:
• Lähemale - Siseturism on paljudel turgudel näidanud positiivseid trende, kuna inimesed reisivad
kodumaal või kodule lähemal.
• “Põgenemine” - Loodus, maaturism ja maanteereisid (Road Trip) on tõusnud populaarseteks
reisivalikuteks reisipiirangute ning vabaõhuelamuste otsimise tulemusena.
• Uued mured - Tarbijate peamisteks probleemideks on tõusnud tervise- ja ohutusmeetmed ning
ettearvamatus (nt. reiside tühistamine).
• Viimane hetk - viimase hetke broneeringud on pandeemiaga seotud sündmuste muutlikkuse ja
reisipiirangute tõttu suurenenud.
• Nooremad reisijad - Muutused demograafias: reiside taastumine on olnud nooremate
segmentide seas tugevam.
• Vastutustundlikkus - Jätkusuutlikkus, autentsus ja kohalikkus: reisijad pööravad suuremat
tähelepanu kohalikele kogukondadele ja kasvab soov autentsuse järele. (UNWTO koduleht)
17
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Veel on tähelepanu juhitud võimalustele reisida naaberriikidesse, sest ahel on naabrite vahel mõned
piirangud leebemad. Nii kasvav siseturism kui huvi autentsuse järele on käesoleval ajal võimalus,
mida saab rakendada Mulgimaa kontekstis. Põhjusel, et Mulgimaa on küll kultuuriliselt eristava ei
ole regioon piisavalt rakendanud oma potsentsiaali ja võimalusi. Kuigi siseturismi turg on piiratud nii
uute elamuste kui turu suurusega, siis on ilmselge, et Mulgimaa saab ennast tutvustada uute
elamuste pakkumisega.
Eesti riiklikus turismiarengukavas 2014-2020 on välja toodud erinevaid valdkonnapõhised
arenguvõimalusi. Pühendamata siinkohal olulist tähelepanu kavas väljatoodud sihtgruppidele saab
kirjeldada Mulgimaa võimaliku turismiarengu eristuvaid tegurid, millele on võimalik rajada uusi
tooteid. Enamik väljatoodud võimalusi ei ole leidnud märkimist turismiarengukavas või on
nimetatud sihtkohad, vaatamisväärsused ja atraktsioonid käsitletud liiga üldiselt:
1. Valk jt (2021) on välja toonud võimalused mõisakultuuri tutvustamiseks (Heimtali, Õisu, Kärstna,
Hummuli, Holstre, Taagepera ja Riidaja mõis ning Barclay de Tolly mausoleum). Enamus
mõisahooneid on korrastatud, avalikus halduses ja kasutuses. Mõisate baasil on võimalik välja
mõelda uusi turismiatraktsioone. Tasub ka hinnata siinkohal nimetamata mõisakomplekside
erinevate hoonete turismimajanduslikku väärtust ja võimalusi.
2. Siiani on vähe käsitletud taluhoonete võimalusi turismiarengus. Mulgimaa taluhäärberid
ilmestavad vaatamata nõukogudeaegsele hävitustööle ka tänaseid pärandmaastikke. Peale
visuaalse efekti vajab laiemat tutvustamist mulgi talude kujunemine, uue eluviisi (ja elustiili)
liikumine maale. Peale tänaseks turismimajanduse seisukohalt rakendust leidnud häärberite
saab luua arhitektuuri tutvustavaid pakette ja marsruute.
3. Rahvakultuuri osas on tugevuseks mulgi kultuuri sellised osad nagu toit ning eripärased ja
arhailiste joontega rahvarõivad. Teatud piires on võimalik eristuda käsitöötoodetega ning
siseturismi osas ka keeleliselt.
4. Tuleb nõustuda Valk jt (2021) väljatooduga, et Mulgi kultuuri uurimine ja tutvustamine kogub
jõudu, jääb vajaka välisturistidele suunatud teemapakettidest:
4.1. Lisaks mõisakultuurile vääriksid tähelepanu Põhjasõja suurlahing Hummuli mõisa
juures, Väikese-Emajõe lahingud.
4.2. Eraldi teemakompleksi moodustavad Helme linnus koos kiriku ja keskaegse kabeli
varemetega ning Karksi linnuse varemed. võiksid moodustada keskaja
teemakompleksi, Helme lisaväärtus siinjuures on ohvriallikad, koopad, Orjakivi ja
koduloomuuseum. Karksi linnuse oluline maamärk on viltuse torniga kirik.
4.3. Karksi-Halliste pärimusele annavad värvingu vanapaganatest loodushiiud (Valk jt,
2021), aga ka kõik kohapealsed legendid ja uskumused, mis olid väga elujõulised veel
sajand tagasi ja püsivad rahva mälus siiani;
4.4. Koostööst maakonnakeskustega võiks eelkõige välja tuua võimalused, mida toob
kaasa Viljandi kui UNESCO käsitöö ja rahvakunsti linna staatus.
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4.5. Läbikäimisest naabritega on Mulgimaal võimalik luua lugusid eesti-läti suhete
teemadel. Ka saab turismiarengusse kaasata Mulgimaa kui keskaegse Poola riigi
põhjapiiri teemavaldkonna (vt. Valk jt, 2021).
4.6. Valk jt (2021) on kirjeldanud ka Viljandimaad tervikuna kui võimalust ristisõdade ja
keskaja teemapaketiks. Siin on olulised nii Helme, Tarvastu kui Karksi linnused kui ka
kirikud (Helme, Paistu, Halliste, Tarvastu, Karksi).
4.7. Vaatamata valmivale Mulgimaa keskusele (Sooglemäe) on vajalik kunagiste
vallakeskuste ja muude oluliste kohtade järgi mõelda varasemates arengukavades
väljatoodud Mulgimaa Väravate kontseptsiooni edasiarendamisele ja võimaluste
leidmine sellise võrgustiku käivitamiseks. Kusjuures siinkohal võiks olla tegevus laiem
ja ulatuda üle Mulgimaa piiride (nt. Kõpu ja Paia teerist);
4.8. Eraldi teemavaldkond ja turismipotentsiaal on Võrtsjärv.
4.9. Kogu maailmas on turismivaldkonna alla ka üha enam liigitumas suvekodude ja teise
kodu temaatika. Tulenevast tervishoiukriisist on maaleliikumine (ehk
vastulinnastumine) hoogustunud. Uute teenuste pakkumine suvekodude omanikele
on küll alles algusjärgus, aga kohapealse teenusepakkuja või toidutootja jaoks võib
see saada oluliseks sissetulekuallikaks.
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