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KOKKUVÕTE
Sillamäe linn, Vaivara vald, Ida-Viru maavalitsus, MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit, SA Eesti
Terviserajad ja MTÜ Sillamäe Suusaklubi on algatanud projekti Sillamäe-Sinimäe terviseraja
väljaarendamiseks. Projekti eesmärgiks on luua eeldused aastaringseks aktiivse liikumise
võimaldamiseks ning tervislike eluviiside harrastamiseks eelkõige Ida-Virumaa
elanikkonnale, kuid ka piirkonda külastavatele ja siin peatuvatele turistidele. Eesmärgi
täitmiseks ühendatakse Sillamäe spordikompleks “Kalev” ja rajatav Sinimägede
Tervisekeskus liikumisradade võrgustiku kaudu ühiselt hooldatavaks ja aastaringselt
kasutatavaks Ida-Viru terviseradade võrgustikuks.
Käesoleva teostatavus- ja tasuvusanalüüsi (edaspidi TTA) koostamisel on üheks peamiseks
lahendatavaks küsimuseks raja parim võimalik asukohavalik, mis lähtub laiale kasutajate
hulgale kättesaadavuse põhimõttest ning väärtustab raja trassivalikul looduslikku omapära ja
arvestab kasutustraditsioonidega. Kõik alternatiivsed terviseraja asukohavalikud kooskõlastati
eelnevalt Maanteeameti ja maaomanikega.
Parima marsruudi rajamiseks vajaminevad investeeringud,
rahastamisallikad on ära toodud finantseerimise peatükis.

tulud

ja

kulud

ning

Finantsanalüüsile järgneb projektiga saavutavate sotsiaalmajanduslike (sh kvalitatiivse
sotsiaalmajandusliku)- ja keskkonnamõjude hindamine.
TTA riskianalüüsi osas identifitseeritakse võimalikud riskid, hinnatakse nende esinemise
tõenäosust ja avalduva ohu suurust projekti teostamisele. Ühtlasi määratakse riskide
maandamiseks vajalikud tegevused.
Käesolev TTA on koostatud konsultatsioonifirma FK Teenused OÜ poolt Sillamäe
Linnavalitsuse tellimusel ja EAS toetusel.
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1.PROJEKTI
KOOSKÕLA
ERINEVATE
ÕIGUSAKTIDE NING JUHENDMATERJALIDEGA

ARENGUDOKUMENTIDE,

Sillamäe-Sinimäe terviseraja väljaehitamine toimub Sillamäe linna ja Vaivara valla, Ida-Viru
maavalitsuse, MTÜ Ida-Virumaa Spordiliidu, SA Eesti Terviserajad ja MTÜ Sillamäe
Suusaklubi vahelises koostöös, millest tulenevalt peab teostatav projekt olema kooskõlas
mõlema omavalitsusüksuse, Ida-Viru maakonna ja Eesti Vabariigi arengudokumentide ning
õigusaktidega. Täiendavalt peab projekti elluviimine lähtuma Eestis välja töötatud
soovituslikest juhendmaterjalidest terviseraja ehitamiseks. Lähtuvalt eelpooltoodust anname
siinkohal ülevaate Ida-Viru maakonna, Eesti Vabariigi, Sillamäe linna ja Vaivara valla
arengudokumentidest ning õigusaktidest ja Eestis valminud terviseradade juhenditest, millega
teostatav projekt on kooskõlas.
1.1. Ülevaade arengudokumentidest
Järgnevalt antakse ülevaade arengudokumentidest omavalitsusüksuste, maakonna ja riigi
tasandil, mis toetavad projekti elluviimist.
Omavalitsusüksuste tasand
1. Sillamäe linna arengukava 2007-2017 ja arengukava tegevuskava investeeringute,
sündmuste ja projektide rahastamiseks;
2. Tootearenduskava „Sillamäe süda“;
3. Vaivara valla arengukava aastateks 2005–2012;
Maakondlik tasand
1. Ida-Virumaa arengustrateegia 2005-2013;
Riiklik tasand
1. Eesti Riiklik Turismiarengukava 2007-2013;
2. Eesti Regionaalarengu strateegia 2005-2015;
3. Eesti Riiklik arengukava 2004-2006;
4. Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2010;
5. Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030;
1.2. Ülevaade õigusaktidest
Järgnevalt antakse ülevaade õigusaktidest omavalitsuse, maavalitsuse ja riigi tasandil, millega
projekt on kooskõlas.
Omavalitsusüksuste tasand
1. Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. aasta määrus nr 14/27-m „Sillamäe linna
põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“;
2. Vaivara Vallavolikogu 18. mai 2006 nr 11 „Vaivara valla põhimäärus“.
Riiklik tasand
1. Planeerimisseadus (RTI, 09.12.2002, 99, 579);
2. Ehitusseadus (RT I 2002, 47, 297);
3. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1994,12, 200);
4. Riigihangete seadus (RT I 2000, 84, 534);
5. Raamatupidamise seadus (RT I 2003, 88, 588).
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1.3. Ülevaade juhendmaterjalidest
Projekt on kooskõlas Eesti Olümpiakomitee väljatöötatud juhendmaterjaliga „Terviseradade
juhend“.
Kõik käesoleva TTA alusel elluviidavad tegevused kooskõlastatakse
koostööpartnerite vahel sõlmitud koostöölepingus sätestatud korras.

eelnevalt

Tegevuste elluviimise täpne maksumus ja tööde teostajad selgitatakse välja vähempakkumise
korras, kui tööde teostamise maksumus ületab riigihanke piirsumma, siis korraldatakse
riigihange.
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2. PROJEKTI EESMÄRK JA SOTSIAALMAJANDUSLIKU OLUKORRA ANALÜÜS
2.1. Projekti eesmärgid
Projekti üldeesmärk
Projekti eesmärgiks on luua eeldused aastaringseks aktiivse liikumise võimaldamiseks ning
tervislike eluviiside harrastamiseks eelkõige Ida-Virumaa elanikkonnale, kuid ka piirkonda
külastavatele ja siin peatuvatele turistidele.
Projekti otsesed eesmärgid:
1. Välja ehitada Sillamäe-Sinimäe kaheksa kilomeetri pikkune terviserada, mis on
valgustatud Sillamäe poolses osas 2,5 km ja Sinimäe poolses küljes 1,5 km ulatuses;
2. Valminud terviserajal peab olema võimalik liikuda jalgsi, joostes, kepikõndi tehes,
jalgrattaga ja suusatades;
3. Pakkuda terviserajal lisandväärtusena informatsiooni terviseraja äärde jäävate kohalike
vaatamisväärsuste kohta.
2.2. Sotsiaalmajandusliku olukorra analüüs
Sillamäe–Sinimäe terviserada hakkab kulgema Sillamäe linna ja Vaivara valla territooriumil,
millest lähtuvalt on projekti mõju objektiivseks hindamiseks vaja analüüsida mõlemat
omavalitsusüksust puudutavaid sotsiaalmajanduslikke trende.
Sillamäe linna ja Vaivara valla sotsiaalmajanduslike näitajate juures on ühiseid jooni ja
arengusuundi, mis mõjutavad ühiselt mõlema omavalitsusüksuse edasist käekäiku. Üldjoontes
võib need jagada kaheks: a) arengut soodustavateks teguriteks ja b) arengut pidurdavateks
teguriteks.
Sotsiaalmajandusliku olukorra analüüsi aluseks on Sillamäe linna arengukava 2007-2017 ja
Vaivara valla arengukava aastateks 2005-2012 ning omavalitsusüksuste koduleheküljed.
2.2.1. Arengut soodustavad sotsiaalmajanduslikud näitajad
Mõlemas omavalitsuses on tugevad sportlikud traditsioonid. Sillamäel asub maakonna üks
suurimaid spordikomplekse „Kalev“, välja on kujunenud tugevad sporditraditsioonid, eriti
kergejõustikus ja ujumises. Lisaks on moodustatud arvukalt spordiklubisid, nt Kohtla-Järvel
tegutseb 58, Jõhvis 16, Narvas üle 70, Sillamäel 21 ning Vaivara vallas 3 spordiklubi. Enamus
nendest klubidest on omaalgatuslikud, st neid ei ole asutanud linna- ega vallavalitsus või
spordikool.
Asukoht Tallinn-Narva maantee ääres, mida mööda liigub aastas sadu tuhandeid eestlasi ja
välismaalasi. See loob soodsad eeldused möödasõitvate inimeste teenindamiseks vajalike
asutuste tekkeks (toitlustus- ja majutusettevõtted, poed), tagab piirkonna tuntuse Eestis ja
väljaspool ning hea ühenduse Eesti peamiste tõmbekeskustega (Tallinn, Tartu).
Mõlemad omavalitsusüksused asuvad Ida-Viru maakonna suurematest linnadest lühikese
autosõidu kaugusel. Sillamäe-Jõhvi vaheline kaugus on 24 km, Sillamäe-Narva 25 km ja
Sillamäe-Kohtla-Järve 30 km.
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Toimiv bussiühendus suuremate linnadega (Tallinn, Tartu, Narva, Rakvere, SanktPeterburg) ja Ida-Virumaa suuremate linnadega (Kohtla-Järve, Jõhvi, Narva). Piirkonda
on lihtne külastada (nii maakonna elanikel kui ka turistidel), mistõttu huvitavate objektide ja
vaatamisväärsuste väljaarendamisega ning korraliku eksponeerimisega on võimalik
omavalitusüksuste külastatavust tõsta.
Olemasolevad turismiobjektid ja vaatamisväärsused1. Siinkohal tuuakse välja ainult
mõned olulisemad piirkonna turismiobjektid ja vaatamisväärsused, mis meelitavad külastajaid
ligi ning mõjutavad positiivselt kohalikku (sh terviseraja) külastatavust.
Sillamäe linnas asuvad järgmised üldsusele tuntud vaatamisväärsused:
1. Linnamuuseum;
2. Keskväljak;
3. Linnavalitsuse hoone;
4. Kultuurikeskus;
5. Mere puiestee;
6. Kino ja klubihoone „RODINA“;
7. Pommivarjendid;
8. Linnapark;
9. 60-ndate aastate linnaarhitektuur;
10. 80-ndate aastate linnaarhitektuur;
11. Sillamäe rand.
Vaivara valla territooriumil paiknevad järgmised vaatamisväärsused:
1. Rannaäärse „heinamaa“ kooslus;
2. Luited (ranna ja mandri);
3. Luitetaimestik;
4. Rootsi vall ja Rootsi kants;
5. Vaivara sõjaajaloorada;
6. Tornimägi ja Sinimäed;
7. Vaivara sõjaajaloomuuseum.
Sillamäe sadam. Reisisadam andis tõuke turismi ja sellega kaasneva teenindussektori
arenguks kogu Virumaal. Reisijate arv Sillamäe-Kotka liinil suurenes 2007. aasta III
kvartali jooksul võrreldes 2006. aastaga 1,5 korda2, mistõttu on kohaliku arengu huvides
otstarbekas liinil Sillamäe-Kotka reisilaeva liiklus taastada. Reisijateveo teenuse osutamise
vastu on huvi üles näidanud soomlaste firma Stella Lines.
Sadama teenuseid kasutavate tootmis- ja teenindusettevõtete areng tagab omakorda neid
ettevõtteid teenindavate ettevõtete arengu, mis omakorda stimuleerib tarbimist ja uute
töökohtade teket kohapeal. Eelkõige tähendab see linna ja regiooni jaoks töökohtade valiku
suurenemist, vajadust uute spetsialistide ning teenindajate järele ning töötajate sissetulekute
kasvu3. Ohuks sadama arengule on (kvalifitseeritud) tööjõupuuduse tekkimine, mida näitab ka
tööturusurve indeksi pidev kahanemine.

1

Ida-Viru matkaradade kontseptsiooni ja http://www.spordilinn.ee/idaviru/ andmetel
Sillamäe Sadama kodulehe andmetel
3
Sillamäe linna arengukava 2007-2017
2
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Raudtee olemasolu. Siiamaani on raudteed kasutatud põhiliselt erinevate kaupade
vedamiseks liinil Tallinn-Narva-Tallinn (kaupade vedu Venemaale ja Venemaalt Eestisse),
reisirongiliiklus on väike. Raudtee tagab töökohad paljudele piirkonna elanikele ja soodustab
suuremahuliste tööstuste väljaarendamist (omavalitsusüksuste territooriumid on ühtlasi hästi
varustatud gaasi- ja elektrienergiaga). Turismiobjektide, atraktsioonide ja vaatamisväärsuste
väljaarendamine koosmõjus Sillamäe sadama reisilaeva liikluse taastamisega loob eeldused
reisirongi liikluse elavnemiseks liinil Tallinn-Vaivara-Tallinn (Sillamäel raudteejaama ei ole).
Võimalik on ka reisirongi liikuma panek otse Sillamäe sadamast, sest ühendus Tallinn-Narva
raudteega on olemas.
Vene keelt kõnelevate elanike suur osakaal rahvastikust. Elanikkonna hea vene keele
oskus, sarnane kultuuriruum ja omavalitsusüksuste lähedus Venemaale muudab piirkonna
huvitavaks ja kasulikuks sihtkohaks Venemaa turistidele ja ärimeestele.
Terviseraja rajamist toetavad ja piirkonna arengut soodustavad tegurid võib põhimõtteliselt
jagada kaheks: a) kohalikult (maakondlikult) tasandilt lähtuvad tegurid ja b) ülejäänud Eesti ja
välismaa jaoks olulised tegurid.
Kohalikud terviseraja loomist toetavad tegurid on järgmised:
1. Elanike suur huvi spordi ja tervislike eluviiside vastu, mida tõestab olemasolevate
spordiklubide arv ja mitmete sportlike traditsioonide olemasolu;
2. Hea asukoht: terviserada ei jää ühestki suuremast maakonna linnast kaugemale kui 30
km;
3. Hea ligipääsetavus: suuremate maakonna linnade ning Sillamäe ja Vaivara vahel
toimib regulaarne bussiühendus, võimalus on liikuda ka reisirongiga.
Ülejäänud Eesti ja välismaa jaoks olulised tegurid:
1. Hea asukoht: terviserada jääb Tallinn-Narva maantee äärde, tagatud on piirkonna
kõrge külastatavus turistide poolt;
2. Piirkonnas on olemas hulgaliselt vaatamisväärsusi, millest paljud jäävad ka rajatava
terviseraja äärde, mis tingib ka terviseraja suure külastatavuse (turistide poolt)
prognoosi;
3. Hea ligipääsetavus: Sillamäe ja Eesti suuremate linnade vahel toimib regulaarne bussija rongiühendus, mis tagab sise- ja ka välisturistidele lihtsa ligipääsu piirkonnale;
4. Sillamäel on olemas reisisadam, millel reisilaeva liikluse taastamine tooks piirkonda
turistide arvu kasvu;
5. Venemaa turu suurt potentsiaali silmas pidades ei saa alahinnata Sillamäe linna ja
Vaivara valla elanike head vene keele oskust, mis meelitab siin nii puhkama kui ka äri
ajama Venemaa kodanikke - tõuseb piirkonna (sh terviseraja) külastatavus.
2.2.2. Arengut pidurdavad sotsiaalmajanduslikud näitajad
Mõlemas omavalitsusüksuses rahvastik väheneb, iive on negatiivne ning tööturusurve
indeks on alla ühe ja näitab jätkuvat languse tendentsi.
Vaatamata nendele negatiivsetele näitajatele on igal aastal eelpooltoodud kahe omavalitsuse
eelarve tulud suurenenud, peamiselt laekuva üksikisiku tulumaksu arvelt. Sillamäe linna
eelarvesse on 2007. aasta novembrikuu seisuga võrreldes kogu 2006. aastaga laekunud
üksikisiku tulumaksu ca 30% rohkem. Vaivara valla eelarvesse laekus perioodil 01.01-
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30.11.06 võrreldes perioodiga 01.01-30.01.07 ca 35,3% enam üksikisiku tulumaksu4.
Suurenev tulubaas võimaldab teha omavalitsustel rohkem investeeringuid ja kasvatab
laenuvõimet, millele omakorda mõjub pärssivalt inflatsioon ning hindade ja palkade jätkuv
kasv.
Piirkonna õpilaste hulk on vähenenud, millest tulenevalt võib tulevikus kaduda Vaivara
vallast põhikool ning kohalikud lapsed peavad hakkama käima koolis Sillamäel või Narvas.
Lähiaastatel vajab ka Sillamäe linna koolivõrk optimeerimist, mida tingib: õpilaste arvu
vähenemine, olemasolevate õpphoonete amortisatsioon, majanduslikud kaalutlused ning
suurenenud nõudluse eestikeelse hariduse järele.

1
16
49

7
16
56

8
16
67

16
80

6

1
16
90

1,2

0,8
0,6

15
72

15
80

15
83

0,4

Tööturusurve indeks

1

15
82

18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

15
85

Rahvaarv

Tööturusurve indeksi jätkuv langus tähendab tulevikus tekkivat tööjõupuudust (kümne aasta
perspektiivis), mis kujutab endas ohtu senini hoogsalt kulgenud ja suurt positiivsest
majanduslikku mõju toonud arendustegevustele (Sillamäe sadama edasiarendamine).
Rahvastiku ja tööturusurve indeksi muutuste illustreerimiseks kasutatakse järgmist joonist:

Rahvaarv Sillamäe
Rahvaarv Vaivara
Tööturusurve indeks Sillamäe
Tööturusurve indeks Vaivara

0,2
0
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Allikas: Statistikaamet

Joonis 1. Rahvastiku ja tööturusurve indeksi muutused Sillamäe linnas ja Vaivara vallas.

Piirkonna elanikkonna suhteliselt nõrk eesti keele ja võõrkeelte oskus. Mõjub negatiivselt
eelkõige piirkonnas pakutavale teeninduskvaliteedile, mis annab ennast tunda nendes
ettevõtetes, kus igapäevaste tööülesannete hulka kuulub turistidega suhtlemine. Viimastel
aastatel on läbiviidud ja käimasolevatest ümberõppeprogrammidest ja keelekursustest
tulenevalt olukord nii keeleoskuse kui ka teeninduskvaliteedi osas muutunud positiivsemaks.
Piirkonna elanike nõrk keeleoskus on tõenäoliselt tingitud piirkonnas elavate rahvaste
koosseisu mitmekesisusest. Domineerivateks rahvusgruppideks on venelased, ukrainlased ja
valgevenelased, mistõttu kasutatakse igapäevases suhtlemises vene keelt.
Rahvuslikku koosseisu Sillamäe linnas ja Vaivara vallas kirjeldavad järgmised joonised.
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Vaivara valla kodulehekülg
9

Joonis 2. Rahvuslik koosseis Sillamäel (rahvastikuregistri andmetel 02.04.2007.a seisuga).
Venelane
Ees tlane
Andmed puuduvad
Valgevenelane
Uk rainlane
S oomlane
Tš uvaš
S ak s lane
Lätlane
Leedulane
Armeenlane
Türk meen
Tatarlane
Poolak as
Mari
Mordvalnane
Karjalane
Udmurt
Rumeenlane
Moldovlane
Korealane
Kas ahh
Juut
Gagauus

Joonis 3. Rahvuslik koosseis Vaivara vallas (rahvastikuregistri 02.11.2007. a seisuga).

Narva-Line OÜ peatas 19.10.2007 reisilaeva liikluse liinil Sillamäe-Kotka, kuid kui võtta
aluseks Sillamäe sadama statistika (kuni oktoobrikuuni), võib ütelda, et Sillamäe piirkonna ja
lähiümbruse vastu oli huvi suur (sadama reisijate arv suurenes 1,5 korda), mida tuleb
turismimajanduse huvides ära kasutada. Soomlaste firma Stella Lines on üles näidanud huvi
panna liinile käima oma laev (eeldatavalt toimub see 2008. aastal). Halb kohaliku elanikkonna
keeleoskus on aga oht, nii siseturistide, kui ka välisturistide huvi raugemiseks Sillamäe ja
Vaivara piirkonna vastu.
Terviseraja valmimine lõigul Sillamäe-Sinimäe aitab kaasa piirkonna arengut pidurdavate
sotsiaalmajanduslike tegurite kõrvaldamisele, sest:
1. Tänu parematele sportimisvõimalustele paraneb piirkonna maine, mis muudab
mõlemad omavalitsusüksused atraktiivsemaks elukohaks eelkõige noorematele
perekondadele;
2. Atraktiivsem elukoht aitab kaasa piirkonna tööjõupuuduse vähenemisele, iibe kasvule
ja laste arvu vähenemise pidurdamisele koolides;
10

3. Terviseraja loomine ja sellest tulenev piirkonna suurem külastatavus tekitab nõudluse
teenindava iseloomuga töökohtade järele, mis omakorda kasvatab vajadust hea eesti ja
võõrkeele oskustega inimeste järele ehk teisisõnu tööturg motiveerib inimesi rohkem
õppima eesti keelt ja võõrkeeli.
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3. SIHTGRUPI ANALÜÜS
3.1. Projekti sihtgruppide analüüs
3.1.1. Projekti otsesed sihtgrupid
Sillamäe-Sinimäe terviseraja peamiseks sihtgrupiks on Ida-Virumaa elanikud (172 303
inimest, 01.01.2007 a seisuga)5, kes saavad käesoleva projekti teostumise järel aastaringse
vaba aja veetmise ja liikumisharrastusega tegelemise koha. Rajataval terviserajal on võimalik
tegeleda nii kõndimise/jalutamisega, kepikõnni, jalgrattasõidu, jooksmise kui ka
suusatamisega – see annab mitmekülgsed võimalused oma vaba aega sisustada.
Peamisest sihtgrupist tõusevad teistest tugevamini esile kindlasti Sillamäe linna ja Vaivara
valla elanikud. Sillamäe linnas elas Statistikaameti andmetel 01.01.2007.a seisuga 16 491 ja
Vaivara vallas 1572 elanikku. Terviserada on suunatud enamasti liikuvateks harrastusteks
nagu kõndimine/jalutamine, kepikõnd, jooksmine, jalgrattaga sõitmine ja suusatamine.
Lähtuvalt sellest on tõenäoliselt suuremaks terviseraja kasutajaskonnaks kahe
omavalitsusüksuse elanike hulgas inimesed vanuses 7-64, keda on Sillamäe linnas ja Vaivara
vallas kokku 13 681 (01.01.2007 a seisuga)6.
3.1.2. Projekti mõju otsestele sihtgruppidele
Projekti mõju ülalnimetatud sihtgruppidele avaldub järgmiselt:
1. Tekib juurde koht aastaringseks vaba aja veetmiseks ja liikumise harrastamiseks;
2. Esineb vähem tervisehädasid, paraneb inimeste tervislik seisund;
3. Parem tervislik seisund tõstab inimeste töövõimekust ja parandab nende töö kvaliteeti;
4. Tõuseb inimeste sportlik võimekus, võistlustel saadakse paremaid tulemusi, mille läbi
paraneb ka piirkonna maine;
5. Tekib parem ülevaade oma kodukandi vaatamisväärsustest;
6. Pärast terviseraja lõplikku valmimist paranevad piirkonnas võimalused osalise
töökoormusega töö saamiseks (varustuse renditeenuse pakkumine, raja koristus vms).
Kokkuvõtvalt võib ütelda, et terviseraja ehitamine avaldab otsesele sihtgrupile positiivset
mõju.
3.1.3. Projekti kaudsed sihtgrupid
Kuigi definitsiooni kohaselt ei ole terviserada mõeldud turistide ligimeelitamiseks, vaid
kohalike elanike tervisliku olukorra parandamiseks, siis tegelikkuses hakkavad rajatavat
Sillamäe-Sinimäe terviserada kasutama kindlasti ka turistid ja see muutub ligitõmbavaks
atraktsiooniks, seda kolmel peamisel põhjusel:

5
6

Statistikaameti andmetel
Statistikaameti andmetel
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1. See on kõige mugavam, kiirem ja turvalisem marsruut liikumiseks jalgsi ja jalgrattaga
Sillamäelt-Sinimägedesse;
2. Rajatavat terviserada pidi on hea ja mugav liikuda mööda mereäärt ning tutvuda
kohaliku looduse eripäraga (luited, taimed, linnud jms);
3. Raja äärde jäävad huvitavad vaatamisväärsused, nt Rootsi vall;
4. Mööda rajatavat terviserada pääseb hõlpsasti rahvusvahelisele matkamarsruudile E9 rajatav terviserada ühendab senini Pimestiku oja juures looduslike olude tõttu sisuliselt
katkenud matkaraja E9 selle ülejäänud osadega ühtseks tervikuks ja parandab
matkaraja läbitavust tunduvalt.
Tulenevalt eelpooltoodust antakse siinkohal ka ülevaade projekti kaudsetest sihtgruppidest.
Projekti kaudseid sihtgruppe on analüüsitud põhjalikult juba Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt
2006. aastal koostatud uuringu tulemusena valminud tootearenduskavas „Sillamäe süda“.
Uuringu läbiviimist rahastas EAS.
Projekti „Sillamäe süda“ eesmärk on välja kujundada terviklik turismitoode, mis koosneb
põhielementidest, st peamistest turismimagnetitest, miljööväärtust kujundavatest elementidest,
nagu rannapromenaad või linnasüdame planeering ja arhitektuur ning toetavatest meetmetest,
kuhu alla kuuluvad matkaradade, rattateede ja suusaradade kompleks Sõtke jõe ja veehoidla
ääres, mis peab olema seostatud naaberomavalitsuste vastavate objektidega.
Ida-Virumaal plaanitakse marsruudil Jõhvi-Kohtla-Järve–Ahtme–Ontika–Toila-Kukruse
rajada kergliiklustee, mille üheks osaks on ka rajatav Sillamäe-Sinimäe terviserada. Sellest
tulenevalt on Sillamäe-Sinimäe terviserada osa Ida-Virumaa terviseradadest ja seega pakub
võimalusi tutvuda jalgrattaga või jalgsi Ida-Virumaaga.
Lähtuvalt eelpooltoodust võib ütelda, et Sillamäe-Sinimäe terviseraja väljaarendamine
täiendab tootearenduskava ”Sillamäe süda”, mistõttu ühtivad ka osaliselt nende sihtgrupid,
jagunedes kaheks: välismaalastest turistid ja siseturistid.
Välismaalastest turistid.
Kõige paremini kirjeldab Ida-Virumaa võimalikke sihtturge välismaal alljärgnev jooni

Allikas: Uuring „Sillamäe süda“

Joonis 4. Ida-Virumaa sihtturgude analüüs.

Üldjoontes toetab seda ka Jõhvi ja Narva Turismiinfokeskuste statistika, millest annab
ülevaate alljärgnev joonis (välja ei ole toodud kõik külastajate päritoluriigid, kuid protsent on
arvutatud 2006. aastal teenindatud klientide/külastajate koguarvust).
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Narva ja Jõhvi TIK kliendid 2006. aastal
Prantsusmaa

25%

Suurbritannia

3% 3%
4%
4%
5%

Hispaania
Taani
Tšehhi

5%

Itaalia

6%

Läti
Venemaa

18%
13%

Rootsi

14%

Saksamaa
Soome

Allikas: www.visitestonia.com

Joonis 5. Narva ja Jõhvi turismiinfokeskuste kliendid 2006. aastal.

Erinevalt eelmisest joonisest tuleb välja ka lätlaste, itaallaste ja inglaste küllaltki suur osakaal
Ida-Virumaa külastajate arvus. Kahe joonise tulemuste erinevuse põhjus seisneb kindlasti ka
erinevates andmete allikates (tootearenduskava „Sillamäe süda“ uuringus kasutati andmete
allikana turismifirmade hulgas läbiviidud küsitluste tulemusi). Samas ei teki kahtlust, et
peamiseks neljaks sihtturuks on Soome, Saksamaa, Rootsi ja Venemaa.
Uuringu „Sillamäe süda“ käigus selgitati välja ka peamiste välismaalaste sihtgruppide huvid
Ida-Virumaal, mis olid järgmised:
1. Ajaloo- ja kultuuriturism – Saksamaa, Rootsi, Venemaa, Soome;
2. Linnaturism – Venemaa, Soome, Rootsi;
3. Äri-, koolitus- ja konverentsiturism – Rootsi, Venemaa;
4. Meelelahutusturism – Venemaa, Soome;
5. Rannaturism – Venemaa, Soome;
6. Loodusturism – Venemaa, Rootsi, Saksamaa, Soome;
7. Aktiivne puhkus/ seiklusturism – Venemaa, Rootsi, Saksamaa.
Rajatav Sillamäe-Sinimäe terviserada pakub pärast lõplikku valmimist järgmisi võimalusi:
Tabel 1. Sillamäe-Sinimäe terviserajal pakutavad võimalused.
Pakutav võimalus

Seos sihtgruppide huviga

Sihtturg

Viibimine looduses

Loodusturism

Venemaa, Rootsi,
Saksamaa, Soome

Kaunis maastik: mererand, luited,
Sinimäed, jõeäär

Loodusturism

Venemaa, Rootsi,
Saksamaa, Soome

Mereranna lähedus

Rannaturism

Venemaa, Soome

Aktiivne vabaaja veetmine, sh
võimalus rentida varustust, riietuda ja
pesta

Aktiivne puhkus, seiklusturism

Venemaa, Rootsi, Saksamaa
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Kohvik

Linnaturism

Venemaa, Soome, Rootsi

Sõjaajalugu, sõjaajaloo matkarada,
sõjaajaloomuuseum, koos seda
ümbritseva sõjaajaloolise
teemapargiga

Ajaloo- ja kultuuriturism

Saksamaa, Rootsi,
Venemaa, Soome

Välismaalaste sihtgrupi analüüsi kokkuvõtteks võib ütelda, et loodav Sillamäe-Sinimäe
terviserada pakub pärast lõplikku valmimist võimalusi kõikidele suurematele Ida-Virumaa
sihtturgudele välismaal ning kaetud on peaaegu kõik sihtgruppe huvitavad tegevused ja
teemavaldkonnad va äri-, koolitus- ja konverentsiturism.
Siseturistid
Üldised Eesti siseturismi trendid7.
Võrreldes 2006. aasta suvega kasvas siseturism olulisel määral. Eestlased reisivad rohkem kui
mitte-eestlased, suurema sissetulekuga inimesed rohkem kui väiksema sissetulekuga
inimesed, noored rohkem kui vanemad inimesed ning kõrgema haridusega inimesed rohkem
kui madalama haridusega inimesed (viimane näitab kasvutendentsi, suurenes võrreldes 2006.
aastaga 8%).
Endiselt tehakse kõige sagedamini 1–2 ööbimisega reise sugulaste või tuttavate
külastamiseks, kõige rohkem reisitakse juulis ja eelistatuimad sihtkohad on Tallinn, Pärnu,
Saaremaa ja Ida-Virumaa. Keskmine ööbimiste arv sisereisil oli 2,6 ööd ehk umbes sama
mis eelmistel aastatel.
Osavõtt erinevatest tegevustest sisereisidel on püsinud aastate kaupa enam-vähem stabiilne.
Endiselt on ülekaalukalt kõige levinumaks tegevuseks Eesti-sisestel reisidel sugulaste või
tuttavate külastamine (neid külastati 51 protsendil reisidest), teisel kohal on rannamõnude
nautimine (35% kõikidest reisidest); järgnevad peaaegu võrdselt olulistena looduslike
vaatamisväärsustega tutvumine (21%) ning perekondlikud ja muud isikliku eluga seotud
üritused (20%), neljandal kohal oli ajaloo ja kultuuriga seotud vaatamisväärsustega
tutvumine (17%) ja viiendal kohal festivalide ja kontserdite külastamine (14%). Käesoleva
projektiga seotult võib välja tuua veel: muu aktiivne harrastus (9%), muuseumide või näituste
külastamine (9%), jalgsi matkamine (8%), matkamine märgitud või tähistatud matkarajal
(5%) ja jalgrattasõit (4%).
Kokkuvõtvalt võib ütelda, et Ida-Virumaa on siseturistide seas populaarne sihtkoht ja
eelistatud turismi arendamise suunad peaksid lähtuvalt Eesti sisestest trendidest olema:
1. rannaturism;
2. loodusturism;
3. ajaloo- ja kultuuriga seotud turism;
4. meelelahutusturism;
5. linnaturism;
6. aktiivne puhkus ja seiklusturism.
Väljatoodud võimalikud turismi arendamise suunad ühtivad ka tootearenduskavas „Sillamäe
süda“ välja tooduga.
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Lähtuvalt üle-eestilistest trendidest hindame Sillamäe-Sinimäe terviseraja poolt pärast
lõplikku valmimist pakutavate võimaluste kasutamise osatähtsust piirkonda külastavate
siseturistide tegevuste hulgas, millest annab ülevaate tabel 28.
Tabel 2. Sillamäe-Sinimäe terviseradade pakutavate võimaluste kasutamise osatähtsus.
Pakutav võimalus

Seos sihtgruppide huviga

Osakaal 2007.
sisereiside põhjal

a

suviste

Viibimine looduses

Loodusturism

21%

Kaunis maastik: mererand, luited,
Sinimäed, jõeäär

Loodusturism

21%

Mereranna lähedus

Rannaturism

35%

Aktiivse vabaaja veetmine, sh
võimalus rentida varustust, riietuda ja
pesta**

Aktiivne puhkus, seiklusturism

26%**

Kohvik

Linnaturism

Tugiteenus teistele tegevustele,
kasutajad võivad olla kõik
piirkonna külastajad.

Sõjaajalugu, sõjaajaloo matkarada,
sõjaajaloomuuseum, koos seda
ümbritseva sõjaajaloolise
teemapargiga

Ajaloo- ja kultuuriturism

17%

** Kokku on liidetud muu aktiivne vaba-aja veetmine, jalgsi matkamine, matkamine tähistatud rajal ja jalgrattasõit.

Vanusegruppide järgi jagunevad terviserajast huvitatud piirkonna siseturistid tegevuste kaupa
protsentuaalselt järgmiselt:
Tabel 3. Sillamäe-Sinimäe terviserada kasutavad siseturistid vanusegrupi järgi.
Sihtgrupi vanuserühm

15-19
(%)

20-29
(%)

30-39
(%)

40-49
(%)

50-59
(%)

60-74
(%)

Loodusturism

21

19

23

21

17

26

Rannaturism

37

40

39

32

25

28

Aktiivne puhkus,
seiklusturism

33

24

27

29

21

22

Linnaturism

-

-

-

-

-

-

Ajaloo- ja kultuuriturism

14

15

18

16

19

24

KOKKU

105

98

107

98

82

100

Sihtgrupi huvi

Kokkuvõtvalt võib ütelda, et kõige populaarsemaks pakutavaks võimaluseks SillamäeSinimäe terviserajal siseturistide jaoks kujuneb tõenäoliselt rannaturism, millele järgneb
aktiivse puhkuse ja seiklusturismi võimalus.
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Terviseraja poolt kasutatavaid teenuseid hakkavad prognoosi kohaselt kasutama kõige rohkem
30-39 - aastased siseturistid, kellele järgnevad 15-19 - aastased ja üllatuslikult kolmandana
60-74 - aastased siseturistid.
3.1.4. Külastatavust mõjutama hakkavad Ida-Virumaa turismiobjektid
Kuna Sillamäe-Sinimäe terviserada jääb otseselt turistide liikumisteele, mille külastatavust
hakkab mõjutama järgnevate Ida-Virumaa tuntuimate objektide külastamine: Purtse kindlus,
Valaste juga, Ontika-Toila pankrannik, Oru park ning Narva Hermanni linnus, siis tuleb
vaadelda ka nimetatud objektide külastatavust.
Ida-Virumaa objektide külastatavus 20039:
1. Purtse kindlus 19 600 inimest;
2. Valaste juga 40 700 inimest( hinnanguline, 2002 läbi viidud loendus);
3. Oru park – 100 000 inimest(2001. a Ida-Virumaa turismiarengukava andmetel);
4. Hermanni linnus 75 000 inimest.
Nimetatud turismiobjektide külastatavus aastas on kokku 235 300 inimest, kuid arvestades
andmete vanust ja asjaolu, et Eesti-sisene siseturism on aastast-aastasse kasvanud, siis 2007.
aastaks on nende objektide külastatavuse arvud kindlasti suurenenud, mis avaldab SillamäeSinimäe terviseraja väljaarendamisele aga positiivset mõju (suurem potentsiaalsete raja
kasutajate arv).
3.1.5. Projekti mõju kaudsetele sihtgruppidele
Projekti mõju kaudsetele sihtgruppidele avaldub kokkuvõtvalt järgmiselt:
1. Saksamaa, Rootsi, Venemaa, Soome ja Eesti siseturistidele on avanenud võimalus
veeta kombineeritult aktiivset ja ajaloolis-looduslikult-kultuuriliselt harivat puhkust
Sillamäe-Sinimäe terviserajal;
2. Terviseraja kasutamise tulemusena paraneb turistide tervislik seisund ja enesetunne;
3. Terviserada pakub liikumisvõimalust ka siseturistidest vanemaealistele inimestele, kes
on analüüsist lähtuvalt potentsiaalsed terviseraja kasutajad;
4. Sillamäe-Sinimäe terviseraja arendamise tulemusena paraneb Sillamäe ja Sinimäe
piirkonnas pakutavate atraktsioonide valik ja kvaliteet;
5. Mööda terviserada pääseb hõlpsasti matkarajale E9 ning valmiv terviserada parandab
tunduvalt E9 matkaraja läbitavust;
6. Terviseraja lõplikku väljaehitamine aitab kaas kohaliku teeninduskvaliteedi
parandamisele.
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Tootearenduskava „Sillamäe süda“ andmetel.
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4. ALTERNATIIVID
4.1. Alternatiivsete terviseradade marsruutide kirjeldus
Sillamäe-Sinimäe terviseraja ehitamiseks koostati neli võimalikku raja kulgemise marsruuti,
skeem on lisatud käesolevale teostatavus- ja tasuvusanalüüsile (lisa 2). Ida-Virumaal
plaanitakse
marsruudil
Jõhvi-Kohtla-Järve–Ahtme–Ontika–Toila-Kukruse
rajada
kergliiklustee, mille üheks osaks on ka rajatav Sillamäe-Sinimäe terviserada. Kõik
alternatiivsed rajamarsruudid täidavad selle tingimuse, st on osaks Ida-Virumaa
planeeritavatest kergliiklusteedest.
Kõik neli rada saavad alguse Sillamäe linna spordikompleksi „Kalev“ lähedal asuvast Mere
pargist ja kulgevad Narva suunas, kuni linnapiirini ühtselt, kus toimub esimene hargnemine.
Kolm võimalikku terviseraja trassi kulgevad esialgu paralleelselt Soome lahega ning
pööravad pärast Pimestiku oja ületamist Sinimägede poole. Enne Tallinn-Narva maanteed
ühtivad kõik kolm trassi rahvusvahelise matkarajaga E9. Siit alates jätkab teine võimalik
terviserada kulgemist mööda E9 marsruuti, ületab koos sellega Tallinn-Narva maantee ja
ühineb ülejäänud kolme alternatiivse terviserajaga Tornimäe läheduses.
Kolmas ja esimene alternatiivne terviserada pööravad peaaegu vahetult enne Tallinn-Narva
maanteed Narva poole ja kulgevad paralleelselt sõiduteega, misjärel ületab Tallinn-Narva
maantee kõigepealt kolmas alternatiivne terviserada ja seejärel esimene.
Neljas alternatiivne terviseraja trass pöörab linna lõppedes kagusse ja kulgeb piki Sillamäe
linna piiri kuni Tallinna maanteeni, ületab selle ja võtab seejärel suuna Sinimägede poole.
Kokku saavad kõik neli alternatiivset terviserada Tornimäe läheduses ja lõppevad Sinimäe
staadionil.
4.2. Alternatiivisete lahendusvariantide analüüsiks tehtud eeltööd
Neli võimalikku marsruuti esitati hindamiseks Maanteeametile, sest planeeritud marsruudid
ületavad Tallinn-Narva maanteed (I klassi maantee, E 20). Maanteeamet aktsepteeris kõik
lahendusvariandid, misjärel korraldati 23.11.2007. aastal Vaivara vallavalitsuses projekti
partnerite ja maaomanike vaheline koosolek. Protokolli lõppjäreldus on, et maaomanikud ei
olnud põhimõtteliselt ühegi alternatiivi vastu, kuid puudusid ka selged eelistused. Lepiti
kokku, et maaomanikele edastatakse elektrooniliselt raja tehnilised tingimused ja skeemil raja
kulgemise variandid (koosoleku protokoll lisa 3). Projekti teostamiseks vajalike maaomandi
ja maa kasutamise kokkulepete kohta vaata ka punkti 5.1. „Finantseerimise allikad“.
4.3. Alternatiivsete lahendusvariantide analüüs
Teine alternatiivne terviserada - lahendusest loobuti, sest vastavalt Eesti Olümpiakommitee
poolt välja töötatud juhendile „Terviseradade rajamine“, peab rada lähenema ristumiskohale
sõiduteega diagonaalis ja liikuma sellega enne ristumist paralleelselt umbes 50-100 meetri
ulatuses. Nimetatud raja ristumine Tallinn-Narva maanteega ei vasta aga nimetatud
tingimusele. Teiseks oluliseks puuduseks on, et rada ühtib suures osas rahvusvahelise
matkaraja E9 marsruudiga, millest tulenevalt muutuks tulevikus raskeks matkaraja eristamine
terviserajast ja vastupidi.
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Neljas alternatiivne terviserada - lahendusest loobuti, sest raja sellise marsruudi puhul jääks
kasutamata ca 2,5 km olemasolev asfalttee lõik, mille mustkate on küll lagunenud, kuid
teepõhi heas seisukorras, mis võimaldab hõlpsalt nimetatud lõigus läbi viia teekatte vahetuse.
Lisaks kulgeb nimetatud rada ca 1,5 km pikkuses linna lähedal, mis ei võimalda
tervisesportlasel puhata linna mürast ja nautida värsket õhku. Lisaks tekkis selle
lahendusevariandi puhul vastuolu tingimusega, et rada peab lähenema sõidutee ristumiskohale
diagonaalis ja liikuma sellega enne ristumist paralleelselt. Nimetatud raja äärde ei jää
erinevalt ülejäänud kolmest alternatiivist erilisi piirkonna vaatamisväärsusi. Raja plussiks on
otsetee Sinimäelt-Sillamäele, mida saaksid kohalikud elanikud kasutada argipäevaseks
liiklemiseks kas jalgsi või jalgrattaga, kuid see asjaolu ei tohi olla terviseraja loomise puhul
primaarne.
23.11.2007.a toimunud koosolekul Vaivara vallas pakuti välja ka teise ja neljanda alternatiivi
ühendamine, et Sillamäelt alustanutel oleks võimalik ringliiklus ja võimalus valida, kas sõita
Sinimäele või ringiga tagasi. Selle alternatiivi miinuseks on tee rajamise maksumus, sest sel
juhul tuleb rajada kaks ülesõitu I klassi maanteest ja sellega seoses raja pikkus suureneb.
Esimene ja kolmas alternatiivne terviserada - esimese ja kolmanda alternatiivi peamine
erinevus seisneb selles, et peaaegu vahetult enne Tallinna-Narva maanteele jõudmist pöörab
kolmas terviserada metsa sisse (Narva poole) ja jätkab liikumist paralleelselt maanteega,
esimene rada liigub aga veel ca 200 m edasi (maantee poole) ja hakkab seejärel paralleelselt
Tallinn-Narva maanteega kulgema mööda metsa äärt Narva suunas. Esimene ja kolmas
terviserada saavad kokku Pimestiku tee alguses, kust esimene rada jätkab liikumist Narva
poole ja enne Sinimäe alevi teeotsa pöörab Sinimägede suunas. Kolmas terviserada aga ületab
Pimestiku teeotsa juures maantee ja võtab suuna läbi metsa Sinimäe staadioni poole.
Esimese ja kolmanda alternatiivi vahel valiku tegemisel tuleb lähtuda eelkõige raja lõpuosa
erinevustest.
Esimese alternatiivse terviseraja marsruuti eelistati kolmandale järgmistel põhjustel:
1. Liikudes paralleelselt maanteega, paikneb rada metsa ääres – raja ehitamisel tuleb
langetada vähem puid ja raietööde maht on väiksem;
2. Esimene alternatiivne terviserada ei läbi eraomanikule kuuluvat Kaldapealse
kinnistut, ära jäävad võimalikud vastuolud mullatööde, võsa ja puude langetamise
suhtes erametsas/eramaal;
3. Negatiivne on, et rada läbib Tallinna-Narva maantee ääres Kivisõrdi kinnistust, kuid
samas säilib võimalus, et terviserada rajatakse võimalikult lähedale transpordimaale
või maantee kaitsevööndisse (vajalik on Maanteeameti eelnev luba), mis ei koormaks
katastriüksuse omanikku;
4. Esimene alternatiivne terviserada läbib väiksemas ulatuses Susipuu kinnistut,
kulgedes sellel peaaegu võrdses ulatuses ülejäänud 2. ja 4. alternatiiviga;
5. Kolmanda alternatiivse terviseraja ehitamisel tuleb teostada mulla- ja raietöid
erametsas/eramaal, Susipuu kinnistul, mis võib tekitada omaniku vastuseisu;
6. Rada on ca 2 km pikem kui kolmas rada, pakkudes tervisesportlasele suuremat
väljakutset;
7. Sinimäel ühtib terviserada juba olemasolevate terviseradadega, mis loob sportlastele
veelgi huvitavamaid võimalusi. Tegemist on kombineeritud terviseraja marsruudiga.
Kokkuvõtvalt valiti parimaks rajamarsruudiks esimene alternatiiv, mille täiustamiseks tehti
ettepanek muuta rajamarsruut lineaarsest kombineerituks, lisades raja algusesse ja lõppu
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ringid – Mere parki (talveperioodil suusatajatele; suveperioodil käijatele, kepikõnni
harrastajatele, jalgratturitele ja jooksjatele), „Kalevi“ staadionile (suveperioodil käijatele ja
jooksjatele) ja Sinimäe staadionile. Ühtlasi tehti ka ettepanek, et I terviseraja marsruut võiks
natuke varem ületada Tallinn-Narva maanteed, nii et see ei läbiks Vana-Jaama kinnistut.
Eraomanike võimalikult väikest koormamist tuleb siinkohal pidada olulisemaks
otsustuskriteeriumiks, sest nagu selgub ka TTA lisast 3 ei ole maaomanikud mitte sugugi
täiesti üksmeelsed terviseraja võimaliku kulgemise osas.
4.4. Sillamäe-Sinimäe terviseraja rajamine
Sillamäe-Sinimäe terviserada on mõeldud kõndimiseks/jalutamiseks, kepikõnniks,
jooksmiseks, jalgrattaga sõitmiseks ja talvel suusatamiseks, raja pikkuseks on ca 8 km.
Sillamäe-Sinimäe terviserada on kergesti ligipääsetav, sest rada algab ja lõppeb asulas, kus on
olemas toimiv teedevõrk ja parkimisvõimalused.
Sillamäe-Sinimäe terviseraja kasutuskoormus ei ole tõenäoliselt piisavalt suur, et rajada
ühesuunaline terviserada täies ulatuses, mistõttu on rada planeeritud põhiosas
kahesuunalisena. Ühesuunaline liikumine nähakse ette Mere pargis ja staadionitel. Sinimäel
ühtib terviserada juba olemasolevate terviseradadega, mis loob sportlastele veelgi
huvitavamaid võimalusi. Tegemist on kombineeritud terviseraja marsruudiga. Terviserajal
liikumine peab olema kõigile arusaadav – Sillamäele ja Sinimäele paigaldatakse suured
infostendid koos rajaskeemi (mõõtmed 1,5*2 m) ja lühiinfoga raja äärde jäävate
vaatamisväärsuste kohta, nt Rootsi vall; rajale on mõeldud ka kolm kahepoolset suurt
suunaviita (nr 634, suurusgrupp II), mis paigutatakse trassi keerulisematesse kohtadesse –
rajaskeemilt (TTA lisa 2) punktid 7, 9 ja 11; täiendavalt püstitatakse seitse väiksemat A3
suurust infotahvlit rajale - kas vaatamisväärsuste juurde (nt Rootsi valli, Sinimägede juurde)
või planeeritava lõkkeplatsi ja istumiskohtade lähedusse. Infotahvlitele kantakse tekst koos
piltidega ning samuti näidatakse kätte suund edaspidiseks liikumiseks. Olenevalt infotahvli
asukohast kirjeldab see kas vaatamisväärsust või annab juhendeid looduses käitumiseks.
Terviseraja laius peab olema piisav, et samas suunas liikuvad inimesed saaksid teineteisest
mööduda. Näiteks rattasõidul on soovitatavaks raja laiuseks ca 3-4 m, vabatehnikas
suusatamiseks tasasel maastikul 3-5 m ja järskudel tõusudel soovitatakse raja laiuseks 4-6 m.
Arvestades, et Sillamäe-Sinimäe terviserada on mõeldud erinevateks tegevusteks ning et rajal
ei esine järske tõuse, siis võiks raja laius olla vähemalt 4 m kogu raja ulatuses, vt ka raja
tüüplõige lisa 4 joonis 1.
Maastikul kulgev rajapõhi tuleb ette valmistada nii, et rada on võimalik kasutada
aastaringselt. Liigniisketele ja halva kandevõimega aladele tuleb rajada drenaažikraavid ja
kasutada rajakattena graniitsõelmeid, nagu seda kirjeldab lisa 4 joonis 2. Graniitsõelmeid
tuleb käesoleva projekti puhul kasutada rajaskeemi punktides 7-13 (TTA lisa 2). Hea
kandevõimega ja kuivadel aladel on mõttekas kasutada tervisesportlasele sõbralikke
pinnakatteid, nt saepuru, vt ka lisa 4 joonis 3. Täiendavalt graniitsõelmetele tuleb saepuru
kasutada rajaskeemi punktides 11-13 (TTA lisa 2). Raja põhja ettevalmistamisel kasutatakse
ka freestraktorit. Rajapõhja ettevalmistamistöid tuleb teha ca 5,5 km pikkusel lõigul. Rajale
drenaaži paigaldamisel nõlval või orus tuleb järgida lisa 4 jooniseid 4 ja 5.
Raja alguses olev ca 2,5 km asfalttee amortiseerunud lõik tuleb renoveerida, mille tulemusena
lisandub rajale veel üks funktsioon – rulluisutamine. Asfaltkatte renoveerimistööd (vana katte
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eemaldamine ja uue paigaldamine) tuleb teha rajaskeemi punktides 1-7 (TTA lisa 2).
Asfaltkattega terviseraja ehitust kirjeldab lisa 4 joonis 6.
Eesti Olümpiakommitee juhendis „Tervisradade rajamine“ soovitatakse terviseraja ristumisel
üldkasutatava teega kasutada tunneleid või sildu. Sillamäe-Sinimäe terviseraja ristumine
Tallinn-Narva maanteega projekteeritakse Maanteeameti poolt kahetasandilisena (maantee
ehituse projekteerimise käigus 4- rajaliseks, eelprojekti hakatakse koostatama 2008. aasta
lõpus ja valmib eeldatavalt 2010. aastal). Eelpool tulenevast ei käsitle käesolev TTA TallinnNarva maanteest ülesõidu rajamise kulusid, sest esiteks nt maanteesilla ehitamine praegu võib
osutuda hilisemal maantee laiendamisel segavaks faktoriks (maanteeameti kiri lisatud lisa 6)
ja teiseks on Maanteeamet näidanud valmisolekut oma kuludega nimetatud kahetasandiline
ristmik valmis ehitada. Küll arvestatakse kahtetasandilise ristmiku valmimist projekti ajakava
ja tegevuste planeerimisel.
Juhuslike peokohtade tekke vältimiseks ning mõeldes seejuures ka jalgratturitele,
kepikõndijatele ja jooksjatele, kes soovivad rajal pikemaid puhkepause teha, luuakse raja
äärde vähemalt üks lõkkeplats, kus on laud koos istepinkidega ja rattaparkla. Laud lisa 5
joonis 1, lõkkekoht lisa 5 joonis 2, rattaparkla lisa 5 pilt 1. Kõik nimetatud objektid tuleb
paigaldada maa külge kohtkindlalt. Lõkkeplats planeeritakse rajaskeemi punkti 4 lähedusse
(siinkohal tuleb arvestada, et valitud asukoht ei asuks linnast liiga kaugel, sest muidu kaotaks
rajatav lõkkeplats oma mõtte (juhuslike peokohtade vältimine)).
Eelkõige puuetega inimestele ja vanuritele paigaldatakse raja äärde ca kilomeetriste vahedega
istepingid (7 tk) lisa 5 pilt 2, samuti pannakse iga pingi juurde prügikastid (7 tk,V= 40 cm3 )
lisa 5 pilt 3. Nii pingid kui ka prügikastid tuleb vandalismi vältimiseks kinnitada
betoonkannude või ankrutega maa külge.
Terviserada peab olema aastaringselt valgustatud, eriti tähtis on see sügisesel ja talvisel ajal.
Finantsprognooside koostamisel võetakse aluseks, et valgustus põleb sügis- ja talvekuudel (6
kuud) kuus tundi päevas, kella 16.00-st kuni kella 22.00-ni ja kevadkuudel (3 kuud) neli tundi
päevas kella 18.00-st kuni kella 22.00-ni. Valgustus planeeritakse projektiga 2,5
kilomeetrilisel lõigul (Mere pargist kuni Pimestiku ojani) ja Sinimäe staadionilt kuni TallinnNarva maanteeni, lõigu pikkus on ca 1,5 km, sest need on tulevikus ilmselt kõige enam
kasutatavad rajalõigud. Rajaskeemilt vastavalt punktid 1-7 (TTA lisa 2) ja 11-13 (TTA lisa 2).
Sillamäe-Sinimäe terviserada kulgeb suures osas mööda heinamaid, metsaääri ja metsi,
millest tulenevalt vajab rada pidevat hooldamist. Heinasel maastikul ja põõsastikes peab rada
olema pidevalt niidetud 2-3 m ulatuses raja mõlemast servast. Metsas tuleb puude oksad
lõigata ära vähemalt 4 m kõrguselt, et talvine lumi ei vajutaks oksi vastu maad ja ei takistaks
liikumist. Rada kulgeb metsas ja metsa ääres rajaskeemi punktides 8-12. Talvist suusarada
tuleb hooldada iga päeva lõpus või hommikul, puhastades raja maha langenud okstest ja
prahist. Ühtlasi tuleb päeva lõpus taastada suusaraja sõidurajad ja raja põhi.
Planeeritav terviserada ületab kolmes kohas veekogusid, mistõttu nähakse rajale ette kolm
silda/purret, laiuse ja pikkusega ca neli meetrit. Purde materjaliks kasutatakse betoonpaneele,
millele ehitatakse juurde käsipuud. Purded ehitatakse rajaskeemi punktidesse 4, 7 ja 8.
Vajalikest töödest rajalõikude kaupa annab ülevaate TTA lisa 2.
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5. FINANTSEERIMINE
5.1. Finantseerimise allikad
Käesolevat projekti on plaanis rahastada Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa
Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna 4
„Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetmest „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine“. Meetme rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).
Sillamäe linnal ja Vaivara vallal on plaanis investeeringute abikõlbulikest kuludest katta 15%
omaosalusena (vastavalt 7,5% ja 7,5%), mis vastab programmi oma- ja/või
kaasfinantseeringu piirmäärale.
Enne rahataotluse esitamist peavad Sillamäe linn ja Vaivara vald täitma Regionaalministri 22.
oktoobri 2007. aasta määruse nr 7 Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
tingimused paragrahvist 5 lõikest 5 punktidest 1 ja 2 tulenevad nõuded, mille kohaselt
investeeringud äriühingute, tulundusasutuste või eraisikute omandisse või valdusse
kuuluvatesse objektidesse on abikõlbulikud matkaradade, vaatlustornide ja –platside, vaadete
avamise, jalgratta- ja juurdepääsuteede puhul järgmistel tingimustel:
§5 lg 1 p 1
maa omanikuga peab olema sõlmitud avaliku kasutuse kokkulepe vähemalt viieks aastaks
projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates;
§5 lg 1 p 2
jalgratta- ja juurdepääsuteede puhul peab olema seatud servituut taotleja kasuks vähemalt
viieks aastaks projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.
Samuti tuleb arvestada taotlejatel eelpool nimetatud määruse paragrahvi 8 lõikest 3 punktist
7 tulenevate tingimusega, mis ütleb, et riigi omandis oleva maa ja ehitiste puhul peab olema
kohaliku omavalitsuse üksuse ja riigi vahel sõlmitud kokkulepe, kus muuhulgas on sätestatud
kohustus säilitada projekti raames loodud, renoveeritud või korrastatud objekti projektis
toodud otstarbel vähemalt viie aasta jooksul, arvates projekti abikõlblikkuse perioodi
lõppemisest.
Teisisõnu peavad Sillamäe linn ja Vaivara vald enne taotluse esitamist seadma enda kasuks
servituudid vähemalt viieks aastaks, sama pikaks perioodiks tuleb sõlmida ka maa kasutamise
kokkulepped riigiga.
Käesolevaga juhitakse tähelepanu ka asjaolule, et käesoleva projektiga terviseraja ja
valgustuse ehitamise jaoks toetuse taotlemisel EAS-ist on vajalik tehnilise projekti olemasolu,
mis vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a. määruse nr 70
„Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavatele ehitusprojektile“ nõuetele (nõue tuleneb
Regionaalministri 22. oktoobri 2007. aasta määruse nr 7 meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ tingimused paragrahvi 9 lõikest 4 punktist 6).
Finantseerimisallikatena on käesoleva projekti elluviimisel täiendavalt võimalik kasutada
järgmisi fonde ja finantseerimisvõimalusi (juhul kui projekt ei leia nimetatud meetmest
rahastust või kui seda rahastatakse osaliselt):
1. Euroopa Komisjoni erinevad finantsmehhanismid;
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2. Sillamäe linna ja Vaivara valla omavahendid;
3. Laenuvahendid.
5.2. Sillamäe-Sinimäe terviseraja finantsanalüüs
Sillamäe-Sinimäe terviseraja ehitamine läheb aastatel 2008-2010 maksma kokku
hinnanguliselt 6 318 000 krooni 2007. aasta hindades (koos käibemaksuga). Lisaks on ette
nähtud erinevad turundus- ja teavitustegevused, mille maksumuseks kaheksa aasta peale on
planeeritud 180 000 krooni (esimese aasta turundus- ja teavitustegevuse kulud loodetakse
katta toetuse arvelt). Hindadele lisandub projekti administreerimise kulu. Projekti
administreerimise kulud moodustavad erinevad halduskulud, visuaalse identiteedi kulud ja
projekti auditeerimiskulud. Nimetatud kulud liidetakse taotlussummale, kui need kulud on
vastavas finantseerimisprogrammis abikõlbulikud. Kui neid kulusid taotlussummale lisada ei
saa (kui need pole abikõlbulikud), kaetakse need lisakulud projekti partnerite rahalistest
vahenditest („Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist“ on nimetatud kulud
abikõlbulikud 7% ulatuses projekti abikõlbulikest kuludest).
Lisaks on kuludena planeeritud rajatavate objektide hooldus- ja halduskulud (1 933 798
krooni kaheksa aasta jooksul). Ühe võimaliku tuluallikana kasutajamakset Sillamäe-Sinimäe
terviseraja puhul käesoleva arendustegevuse etapis rakendada ei saa, sest praeguse projektiga
ei looda kohvikuid, renditeenust, parklat vms. Ühtlasi on tegemist peamiselt
looduskeskkonnas oleva terviserajaga, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Terviseraja
kõrvale jäävad erinevad ajaloolis- ja loodus- või kultuuriväärtusega objektid, mille eest ei ole
tasu võetud või vastasel juhul on tegemist objektidega, mis ei ole otseselt loodava
terviserajaga seotud.
Järgnevas tabelis on kuludena toodud investeeringud ehitustegevuseks, teavitus- ja
turundustegevuse kulud, haldus- ja hoolduskulud (objektide heakord). Tuludena on
prognoositud vahendid linna ja valla eelarvest (investeeringute omaosalus jm), tulumaksu
laekumise kasv (läbi loodud töökohtade arvu suurenemise ja palkade tõusu), muud tulud
(reklaam, sponsorlus). Lisaks on välja arvestatud objektide väärtus perioodide (aastate) lõpus
- amortisatsioonimääraga 5% aastas. Nende tulude-kulude põhjal on arvestatud kokku projekti
rahavood ning toetusevajadus.
Täpsem finantsanalüüs
tasuvusanalüüsi lisas 1.

on

toodud

Sillamäe-Sinimäe

terviseraja

teostatavus-

ja
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Tabel 4. Finantsanalüüsi eeldused.
Kulud
Investeeringud
Turundus ja teavitustegevus

2008
250 000*
0

2009
2578000
15 000

2010
3475000
15 000

2011
0
50 000

2012
0
25 000

2013
0
25 000

2014
0
25 000

2015
0
25 000

Hooldus- ja halduskulud

0

0

81 510

303400

333740

367115

403825

444208

Kulud kokku

250 000

2 593 000 3 571 510 353 400

358 740

392 114

428 826

469 208

Tulud
Vahendid omavalitsuste eelarvetest

250 000

177 000

605 510

338 400

343 740

377 115

413 825

454 208

sh. tulumaksu kasv
0
Muud tulud (sh reklaam, sponsorlus) 0

11 900
15 000

12 700
15 000

13 600
15 000

14 600
15 000

31 500
15 000

33 390
15 000

36 601
15 000

Tulud kokku
Kavandatud struktuurifondi toetus
Investeeringu väärtus perioodi
lõpus

192 000
620 510
353 400
2 416 550 2 966 500

358 740

392 114

428 826

469 208

250 000

0
Projekti rahavoog ilma toetuseta
Projekti rahavoog koos toetusega 0
*Tehnilise projekti koostamise kulud.

2 449 100 5 621 450 5 318 800 5 016 150 4 713 500 4 410 850

4 108 200

-

-

0

48 100

2 670 450 5 318 800 5 016 150 4 713 500 4 410 850

0

0

0

0

4 108 200

Investeeringu kuludena on prognoositud kulutusi, mis tehakse terviseraja projekteerimiseks,
valgustuse ja raja ehitustöödeks, pinkide, prügikastide paigaldamiseks ning lõkkeplatsi
rajamiseks. Ühtlasi kajastatakse investeeringute all kulud, mis tuleb teha infostendide ja
viitade valmistamiseks ja püstitamiseks. Investeeringu kulukomponente kirjeldab täpsemalt
alljärgnev tabel. Tabelis kajastatud kulude suurused on hinnangulised ning on prognoositud
varasemate teostatud projektide põhjal. Investeeringu täpne maksumus selgub pärast
riigihanke korraldamist.
Tabel 5. Investeeringu kulukomponendid.
Investeering
Raja tehniline
projektiga

Ühiku hind (kr)

Kogus

Kokku (kr)

250 000

1 tk

250 000

Vana asfaltkatte eemaldamine ja teepõhja tööd
Uue asfaltkatte paigaldamine
Valgustuse paigaldamine (Sillamäe poolne
lõik)
Raja põhja ettevalmistamine ja freestratktori
töö
Purrete ehitamine

400 000
450 000

2,5 km
2,5 km

1 000 000
1 125 000

500 000

2,5 km

1 250 000

300 000
49 000

5,5 km
3 tk

1 650 000
147 000

Valgustuse paigaldamine Sinimäe lõik
Prügikastid

500 000
1 800

1,5 km

750 000

7 tk

12 600

Istepingid

2 950

7 tk

20 650

Lõkkekoht koos grillrestiga

6 950

1 tk

6 950

Rattaparkla

4 000

1 tk

4 000

Laud koos istepinkidega

12 000

1 tk

12 000

3 tk

33 900

Suunaviidad
kahepoolne*

nr

projekt

634;

koos

II

valgustuse

suurusgrupp, 11300
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Infostendid 1,5*2 m (Sillamäele ja Sinimäele)

18000

Väiksemad infostendid A3 (rajale)

700

Turundus- ja teavitustegevus

15 000

2 tk

36 000

7 tk

4 900

1a

15 000
6 318 000

KOKKU

*Rajal liikujate kiirus jääb alla 30 km/h, mistõttu peaks olema kasutatava suunaviida suurusgrupp 0, kuid kuna eesmärk on
iga ilma korral märk nähtavaks teha, siis valiti projekti tarbeks suunaviidad suurusgrupiga II.

Teavitus- ja turundustegevuse kulud hõlmavad endas voldikute kujundamise, trükkimise ja
kojukande kulusid (viiakse inimestele postkastidesse). Lisaks terviseraja kodulehe
valmistamise, selle haldamise ja hooldamise kulusid. Teavitus- ja turundustegevuste kulude
planeerimisel on arvestatud raja järk-järgulise valmimisega – teavitus- ja turundustegevusega
alustatakse juba paralleelselt ehitustööde teostamisega ning tegevus muutub intensiivsemaks
(hüppeliselt) raja osalise (ilma maantee ülesõiduta) valmimise järgsel 2011. aastal, pärast seda
toimub stabiliseerumine. Alljärgneva tabelis toodud kulud on prognoositud varasemalt
teostatud projektide kulude põhjal. Tööde lõplikud maksumused selguvad pärast
hinnapakkumiste võtmist.
Tabel 6. Turundus ja teavitustegevuse kulukomponendid.
Tegevus
Kodulehekülje
valmistamine
(ühiku hind)
Kogus (tk)
Hind kokku (kr)
Kodulehekülje hooldamine
(tarkvara uuendamine, tõrgete
eemaldamine) (ühiku hind)
Kogus (kuud)
Hind kokku (kr)
Kodulehekülje haldamine (info
uuendamine) (ühiku hind)
Kogus (kuud)
Hind kokku (kr)
Tutvustava voldiku kujundamine ja
trükkimine A4, sisaldab teksti,
fotosid ja rajakaarte- volditud
kolmeks (ühiku hind)
Kogus (tk)
Hind kokku (kr)
Kodukanne (ühiku hind)
Kodukande kogus (tk)
Hind kokku (kr)
Tutvustava voldiku kujundamine ja
trükkimine A3 sisaldab teksti,
fotosid ja raja kaarte, piltevolditud kolmeks (ühiku hind)
Kogus (tk)
Hind kokku (kr)
Kodukanne (ühiku hind)
Kodukande kogus (tk)
Hind kokku (kr)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10000
1
10000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

500
12
6000

500
12
6000

500
12
6000

500
12
6000

500
12
6000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

500
12
6000

500
12
6000

500
12
6000

500
12
6000

500
12
6000

0
0
0
0
0

2,24
2000
4480
1,17
2000
2340

2,24
2000
4480
1,17
2000
2340

2,24
4000
8960
1,17
2205*
2580

2,24
2000
4480
1,17
1500
1755

2,24
2000
4480
1,17
1500
1755

2,24
2000
4480
1,17
1500
1755

2,24
2000
4480
1,17
1500
1755

0
0
0
0
0
0

2,5
2000
5000
1,61
1975
3180

2,5
2000
5000
1,61
1975
3180

2,5
5000
12500
1,61
2460
3960

2,5
2000
5000
1,61
1096
1765

2,5
2000
5000
1,61
1096
1765

2,5
2000
5000
1,61
1096
1765

2,5
2000
5000
1,61
1096
1765

KOKKU (kr)
0
15000
15000
50000
25000
25000
25000
25000
*Kõiki voldikuid ei viia inimestele koju kätte, vaid osad jagatakse laiali koolidesse, spordikoolidesse ja viiakse
turismiinfopunktidesse (Jõhvi, Narva), selle tegevusega ei kaasne märkimisväärset kulu.
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Raja hooldus- ja halduskulud sisaldavad endas järgmisi kulusid:
1. Valgustuse hooldus ja korrashoid (ca 100 valgustit, mis põlevad sügisesel-talvisel ajal
6 kuud, iga päev ca 6h ja kevadisel ajal 3 kuud, iga päev ca 4 h);
2. Rajatraktori teenuse kulu (talvisel perioodil ca 4 kuud, töökoormusega ca 2 h päevas,
arvestatud on ca 100 võimaliku tööpäevaga);
3. Terviseraja äärest heina niitmise kulusid (ca 4 kuu kohta);
4. Prügi koristamist, okste lõikamist ja mahalangenud puude eemaldamist
(aastaringselt).
Planeerimisel arvestati raja järk-järgulise valmimisega, mis suurendab (hüppeliselt) raja
hooldus- ja halduskulusid aastal 2011. ja 2012 (valmib kahetasandiline maantee ülesõit),
ülejäänud aastatel kasutatakse kulude suurenemise prognoosimisel 10% kasvu. Kindlasti tuleb
arvestada, et täpsed kulutused selguvad pärast raja esimest töö-aastat. Paljuski mõjutavad
hooldus- ja halduskulude suurust ilmastikuolud- tormide ja külma talve korral võivad
kulutused olla prognoositust suuremad, kuid soojade ja tuulevaiksete ilmade puhul jälle
oodatust väiksemad.
Tabel 7. Raja hooldus- ja haldamiskulu komponendid.
Tegevus

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Valgustuse hoolduskulu ja
elektrikulu (5 km lõigul)
Rajatraktori teenus (4 kuud)
Heina niitmine (4 kuud)

0
0
0

0
0
0

19220
48000
0

57660
160 000
28 580

63426
176 000
31438

69769
193 600
34582

76745
212 960
38040

84420
234 256
41844

Prügi koristamine, okste
lõikamine, maha langenud puude
eemaldamine (12 kuud)

0

0

14290

57 160

62 876

69 164

76 080

83 688

KOKKU (kr)

0

0

81510

303400

333740

367115

403825

444208

5.3. Projekti ajakava
Sillamäe-Sinimäe terviseraja ehitamine teostatakse III etapina, pärast seda järgneb
terviserajale lisandväärtuse andmise etapp (parklate, rendivõimaluste ja kohvikute loomine),
mida käesolev TTA põhjalikult ei käsitle. Küll pannakse paika ligikaudne rajale
lisandväärtuse andmise ajavahemik. Projekti teostamise strateegilist ajakava kirjeldab
kokkuvõtvalt allpool olev Grantt’i tabel. Projekti ajakava on detailsemalt kuude lõikes
lahtikirjutatud TTA lisas 7.
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Tabel 8. Grantt'i tabel.
Projekti tegevused
‘08
I etapp

Tegevus 1
Tegevus 2
Tegevus 3

Tutndus- ja teavitustegevus

II etapp
Tegevus 4

III etapp
Tegevus 5
IV etapp

Toimuvad projekti ettevalmistavad
tegevused: projekteerimine, projekti
kooskõlastamine ja maaomanikega
kokkulepete sõlmimine
Raja tehniliste projektide koostamine ja maa
kasutamise kokkulepete sõlmimine riigiga
ning vajalike servituutide seadmine
Rahastustaotluse koostamine ja esitamine
Hankedokumentatsiooni koostamine ja
riigihanke väljakuulutamine
Toimuvad ehitustööd mõlemal pool TallinnNarva maanteed
Terviseraja ehitustööde teostamine, sh
istepinkide, prügikastide, infotahvlite ja
viitade paigaldamine ning telkimisplatsi
rajamine
Terviserada ühendatakse Maanteeameti poolt
kahetasandilise ristumisteega ühtseks
tervikuks
Jõhvi-Narva maantee ehitus (kahetasandilise
ristumistee valmimine)
Toimub terviserajale lisandväärtuse
andmine (ei ole käesoleva TTA objekt)

‘09

‘10

Aasta
‘11

‘12

X

X

‘13

‘14

X

X

X
X

X
X

X

X
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6. MÕJUD
6.1. Sotsiaalmajanduslik mõju
Sotsiaalmajanduslikust aspektist lähtudes annab Sillamäe-Sinimäe terviserada Ida-Virumaa
elanikele ja külastajatele võimaluse veeta aktiivset ja/või ajaloolis-kultuuriliselt harivat
puhkust Sillamäe linna ja Vaivara valla piirkonnas, kuna raja äärde on planeeritud pärast
lõplikku valmimist erinevad teenustepakkujad (kohvik, spordivarustuse rent).
Terviseraja kasutamisega paraneb kohalike inimeste ja turistide tervislik seisund, väheneb
nende tervisehädade hulk, mis suurendab töövõimet ning parandab tehtava töö kvaliteeti.
Terviserada on planeeritud marsruudile, mille äärde või lähedusse jäävad juba olemasolevad
turismiobjektid ja vaatamisväärsused nt Rootsi vall, Sinimäe sõja-ajaloomuuseum koos sõjaajaloolise teemapargiga, sõjaajaloo matkarada või rahvusvaheline matkarada E9. SillamäeSinimäe terviseraja arendamise tulemusena paraneb Sillamäe ja Sinimäe piirkonnas
pakutavate atraktsioonide valik ja kvaliteet.
Arendustööde tulemusena paraneb Sillamäe linna, Vaivara valla ja nende läbi ka kogu IdaVirumaa tuntus ning maine. Paranevad võimalused piirkonna edasisteks arendustegevusteks
ja omavalitsusüksuste (sh ka teiste maakondade omavalitsusüksuste) vaheliseks jätkuvaks
koostööks. Tuntuse ja hea maine abil on uusi rekreatsioonialasid, loodavaid matkaradasid,
turismiobjekte ja üritusi kergem reklaamida, mille tulemusena on lihtsam meelitada piirkonda
maakonna elanikke, turiste, tervisesportlasi ja spordiürituste sarju.
Suurenev külastajate arv (nii turistide kui ka Ida-Virumaa elanike poolt) parandab ettevõtjate
võimalusi oma tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks, mis omakorda aitab kaasa tööhõive
paranemisele. Tööhõive paranemine ja töökohtade lisandumine loob piirkonnale positiivse
imago, misläbi kasvab rahvaarv ja suureneb iive. Leevendatakse ühte peamist piirkonna
sotsiaalmajanduslikku probleemi (vt ka peatükk 2.1).
Senisest suurem rõhuasetus teenindava sektori arendamisele sunnib kohalikke elanikke
rohkem tegelema keeleõppega ja ennast arendama, mis aitab kaasa teiste probleemide
lahendamisele (toimetulek, integreerumine ühiskonda, konkurentsivõime tööturul jne).
Sillamäe-Sinimäe terviseraja väljaehitamise ja teiste piirkonna atraktsioonide,
turismiobjektide ja vaatamisväärsuste väljaarendamine koosmõjus Sillamäe-Kotka liinil
reisijateveo taastamisega loob eeldused reisirongi liikluse elavnemiseks liinil Tallinn-VaivaraTallinn (Sillamäel raudteejaama ei ole) või Vaivara-Narva-Vaivara.
Projekti negatiivseks sotsiaalmajanduslikuks mõjuks on keskkonna reostumise võimalus –
prügi hulga suurenemine, mürareostus, lõkete tegemine, telkimine ja autode ning ATV-dega
sõitmine selleks mitte ette nähtud kohas. Samuti võib suurenenud külastajate hulk häirida
kohalike elanike turvalisust ja rahu.
Kokkuvõtvalt omab projekt nii Sillamäe linna, Vaivara valla kui Ida-Viru maakonna jaoks
positiivset sotsiaalmajanduslikku mõju.
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6.3. Keskkonnaalane mõju
Koordineerimata ja reguleerimata inimtegevus vabas õhus avaldab kindlasti negatiivset mõju
keskkonnale, mistõttu Sillamäe-Sinimäe terviseraja väljaehitamise üheks peamistest
eesmärkidest on inimeste liikumise suunamine mööda kindlaid liikumiskoridore. Terviseraja
väljaehitamise käigus luua ka peatuspaiku ning prügiurne, mis vähendaks stiihilisi lõkke- ja
peoplatside tekkimist ning prügi metsa alla vedelema jätmist.
Eelnevast
eesmärk:
1.
2.
3.

tulenevalt on Sillamäe-Sinimäe terviseraja väljaehitamisel ka keskkonnaalane
olemasoleva looduskeskkonna kaitsmine;
inimtegevuse suunamine keskkonda kahjustamata;
keskkonda hoidvate ja säästvate eluviiside propageerimine.

Võimalikule külastajatega kaasnevale negatiivsele keskkonnamõjule lisandub veel ka
Sillamäe-Sinimäe terviseraja ehitamisega kaasnevad ohtlikud keskkonnamõjud, kuid
valdavalt on need lühiajalised ja lokaalsed, st tekivad vaid ehituse teostamise kohas ning
kestavad vaid ehitamise aja.
6.4. Horisontaalsed mõjud
6.4.1. Vaba konkurents
Käesoleval projektil on vabale konkurentsile positiivne mõju, sest terviseraja valmimise
järgselt on oodata piirkonda uute ettevõtete teket, mis sunnib juba tegutsevaid ettevõtteid
parandama enda poolt pakutavate teenuste kvaliteeti, uuendama osutatavaid teenuseid ja
otsima huvitavaid lahendusi.
6.4.2. Projekti mõju keskkonnale
Sinimäe-Sillamäe terviseraja projekti näol on tegemist keskkonnahoidu toetava projektiga.
Keskkonnamõjude olulisuse tõttu käsitletakse neid käesolevas TTA-s eraldi peatükis (peatükk
6.3.).
6.4.3. Projekti mõju võrdsetele võimalustele
Projekt avaldab võrdsete võimaluste arendamisele positiivset mõju, sest projekti lõppedes
tekib piirkonda juurde töökohti, mis pakuvad suuremaid võimalusi ka naistele tööturule
sisenemiseks, nt töökohad raja hooldamiseks, varustuse rentimiseks vms. Loodavad töökohad
ei nõua täiskoormusega töötamist, mistõttu saavad tööturule siseneda ka lastega naised.
Terviserada loob võimalusi liikumiseks ka liikumispuudega või muu kehalise puudega
inimestele, kelle sportimisvõimalused on Sillamäel ja Vaivaras praegu piiratud.
6.4.4. Mõju infoühiskonna edendamisel
Käesoleva projektiga ei viida ellu ühtegi alljärgnevatest tegevustest:
1. infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine (nt tarkvara);
2. infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmine (tööturuteenuste pakkumine läbi
infotehnoloogia);
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3. infoühiskonna tehnilistele võimalustele juurdepääsu tagamine (nt avaliku internetipunkti
rajamine);
4. infotehnoloogia soetamine laiematele huvigruppidele (nt internetil põhinevate
õppevahendite ja –meetodite kasutamine koolides);
5. info- ja sidetehnoloogia arendamine (nt andmekaitse alased arendused);
6. digitaalse teabe tekitamine (nt HIV ennetamise portaal);
7. IKT laialdane kasutuselevõtt erinevates eluvaldkondades nagu nt kultuur, haridus,
tervishoid, tööhõive ja sise-julgeolek;
8. inimeste arvutioskuse tõstmine.
Projekt ei avalda nimetatud tegevustele negatiivset mõju, millest tulenevalt on projektil
neutraalne mõju infoühiskonna arendamisele.
6.4.5. Mõju regionaalsele arengule
Projekt avaldab regionaalsele arengule positiivset mõju, sest paraneb kohalik elukvaliteet:
tekib võimalus aastaringseks aktiivseks liikumiseks looduses, inimeste tervislik seisund
paraneb ja tekib juurde täiendav võimalus oma vaba aja sisustamiseks.
6.4.6. Mõju kodanikuühiskonna arengule
Projekt on otseselt suunatud kodanikuühiskonna arengu edendamisele, sest projekt on
algatatud koostöös Sillamäe linna, Vaivara valla, Ida-Viru maavalitsuse, MTÜ Ida-Virumaa
Spordiliidu, SA Eesti Terviserajad ja MTÜ Sillamäe Suusaklubi poolt. Projekti
ettevalmistamisse on ühtlasi kaasatud ka maaomanikud, mis suurendab kodanikutunnet ja
kodanikuvastutust. Edukas koostöö loob eeldused edaspidisteks ühisettevõtmisteks piirkonna
MTÜ-de, omavalitsuste, maavalitsuse ja sihtasutuste ning ettevõtjate vahel
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7. RISKID
7.1. Riskide juhtimine
Riskide juhtimine (risk management) koosneb kolmest etapist: riskide identifitseerimine,
riskide hindamine ja riskide maandamine.
7.2. Projekti riskide identifitseerimine
Käesoleva projekti hinnangulised riskid on järgmised:
1. Projekti elluviimiseks ei leita piisavalt finantsvahendeid ja rahastusallikaid, toimunud
on eelarve ebaõige planeerimine;
2. Projekti elluviimiseks ei pruugi olla piisavalt inimressursse ja teadmisi, mistõttu venib
projekti õigeaegne elluviimine, aruannete koostamine ja esitamine;
3. Terviseraja väljaehitamisel esinevad tööde teostaja poolsed tahtlikud viivitused, nt ei
edasta õigeaegselt lepinguid, kuludokumente, üleandmis-vastuvõtmisakte;
4. Tööde teostamise lepingud on ebakvaliteetselt koostatud, lepingus esinevad lüngad,
mis tekitab arusaamatusi ja lahkhelisid;
5. Projektijuht ei pea kinni aruannete ja väljamaksetaotluste esitamise tähtaegadest,
esitatud dokumendid ei ole nõuetekohaselt koostatud;
6. Sillamäe-Sinimäe terviseraja valmimise järgselt ei leia see piisavalt kasutamist inimestel puudub huvi atraktsiooni vastu;
7. Sillamäe-Sinimäe terviseraja kasutamine toob endaga kaasa negatiivse keskkonnamõju
- inimesed viskavad loodusesse prügi, telgivad ja teevad lõket selleks mitte-ettenähtud
kohtades jne;
8. Kohalikud elanikud on terviseraja ehitamise vastu;
9. Valminud terviserada on ebarahuldava kvaliteediga ja pakutavad tugiteenused ei vasta
kliendi nõudmistele.
7.3. Riskide hindamise süsteem ja projekti riskide hindamine
Riskide hindamisel tuleb arvestada kahte tegurit: riski mõju ja riski esinemise tõenäosust.
Riskide hindamisel anname identifitseeritud riskidele hindeid viie palli süsteemis.
Riski mõju hindamisel antakse neile hinded vastavalt järgmisele tabelile:
Tabel 9. Riskide olulisuse hindamine.

Hinne
1.

Hinnang
Tähtsusetu

2.

Vähene mõju

3.
4.

Oluline, aga
kontrollitav mõju
Kahjustav mõju

5.

Äärmiselt kahjutoov

Kokkuleppeline tähendus
Riski avaldumisel ei ole käimasolevad ja planeeritavad
tegevused häiritud.
Riski avaldumisel on küll tegevused häiritud, kuid see ei
põhjusta lisaressursside vajadust.
Riski avaldumisel on tegevused oluliselt häiritud, kuid see ei
põhjusta eesmärkide mittesaavutamist.
Riski avaldumisel on tegevused oluliselt häiritud ning
eesmärkide saavutamiseks on vaja oluliselt lisaressursse.
Riski avaldumisel ei ole seatud eesmärke võimalik saavutada.
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Riski esinemise tõenäosuse hindamisel lähtutakse sarnasest tabelist:
Tabel 10. Riski esinemise tõenäosus.

Hinne
1.
2.

Hinnang
Üliharv
Vähetõenäoline

3.

Tõenäoline

4.

Väga tõenäoline

5.

Vältimatu

Kokkuleppeline tähendus
Riski avaldumine on praktiliselt võimatu
Riski avaldumine on teoreetiliselt küll võimalik, aga
praktilisi juhte on üksikuid
Riski avaldumise tõenäosust toetavad mõningad
tõendusmaterjalid*
Riski avaldumise tõenäosust toetavad selged
tõendusmaterjalid
Risk on juba avaldunud või on vältimatu riski avaldumine
tulevikus

*Hindamismetoodika on mõeldud juba avaldunud riskide hindamisel rakendamiseks, kuid
kuna meie projektis tuleb riske hinnata tulevikus, siis lähtume eelnevalt ellu viidud
projektidega omandatud kogemustest ja võimalikest (juba prognoositavatest)
tegutsemisskeemidest.
Kogu riski tõsidus, kus on arvestatud riski olulisust(mõju) ja tõenäosust korraga, väljendub
järgmisel graafikul:

Joonis 6. Riski tõsiduse määramine.

7.4. Projekti riskide olulisuse ja esinemise tõenäosuse hinnang
Alljärgnevas tabelis hinnatakse käesoleva projekti identifitseeritud riskide olulisust ja
esinemise tõenäosust.
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Tabel 11. Identifitseeritud riskide tõsidus.

Nr Identifitseeritud risk
1.
2..

3.

4.

5.

6.
7

8.
9.

Projekti elluviimiseks ei leita piisavalt
finantsvahendeid
ja
rahastusallikaid,
toimunud on eelarve ebaõige planeerimine
Projekti elluviimiseks ei pruugi olla piisavalt
inimressursse ja teadmisi, mistõttu venib
projekti õigeaegne elluviimine, aruannete
koostamine ja esitamine
Terviseraja väljaehitamisel esinevad tööde
teostaja poolsed tahtlikud viivitused, nt ei
edasta õigeaegselt lepinguid, kuludokumente,
üleandmis-vastuvõtmisakte
Tööde teostamise lepingud on ebakvaliteetselt
koostatud, lepingus esinevad lüngad, mis
tekitab arusaamatusi ja lahkhelisid
Projektijuht ei pea kinni aruannete ja
väljamaksetaotluste esitamise tähtaegadest,
esitatud dokumendid ei ole nõuetekohaselt
koostatud
Sillamäe-Sinimäe
terviseraja
valmimise
järgselt ei leia see piisavalt kasutamist inimestel puudub huvi atraktsiooni vastu
Sillamäe-Sinimäe terviseradade kasutamine
toob endaga kaasa negatiivse keskkonnamõju
- inimesed viskavad loodusesse prügi,
telgivad ja teevad lõket selleks mitteettenähtud kohtades jne
Kohalikud elanikud on terviseraja ehitamise
vastu
Valminud terviserada on ebarahuldava
kvaliteediga ja pakutavad tugiteenused ei
vasta kliendi nõudmistele

Olulisus(mõju)

Esinemise
tõenäosus

Keskmine
hinne

5

3

4

5

3

4

4

2

3

4

2

3

5

2

3,5

5

2

3,5

3

4

3,5

2

4

3,5

5

3

4

Tabelist 11. selgus, et kõik identifitseeritud riskid olid tõsised, st sellised, mille avaldumisel
on suur mõju ja esinemise tõenäosus on samuti kõrge.
7.5. Riskide maandamine ja projekti riskidele maandamistegevuste määramine
Riskid hindamisele järgneb maandamistegevuste määramine, kuna kõik riskid, mida
hindasime, on tõsised, siis määrame ettevaatusabinõud/maandamistegevused neile kõigile.
Klassikalised kuus maandamistegevust:
1. Väldi - korraldada konkreetseid protsesse ümber nii, et konkreetne risk oleks välditud;
2. Jaga - jaota osa riski teis(t)ele osapool(t)ele;
3. Siirda - vii kogu risk teis(t)ele osapool(t)ele riskiks;
4. Kontrolli - loo tegevusi/kontrolle, et riski realiseerumiseni viivaid sündmusi
ennetada/avastada, soodustada positiivseid(vastasmõjuga) lahendusi;
5. Hajuta - jaota risk erinevate protsesside peale;
6. Lepi - seda juhul kui maandamise kulu on suurem kui potentsiaalne kahju.
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Tabel 12. Projekti riskide maandamistegevused.

Nr

Maandatav risk

1.

Projekti elluviimiseks ei leita piisavalt
finantsvahendeid ja rahastusallikaid,
toimunud
on
eelarve
ebaõige
planeerimine

2.

Projekti elluviimiseks ei pruugi olla
piisavalt inimressursse ja teadmisi,
mistõttu venib projekti õigeaegne
elluviimine, aruannete koostamine ja
esitamine

.3.

Terviseraja väljaehitamisel esinevad
tööde
teostaja
poolsed
tahtlikud
viivitused, nt ei edasta õigeaegselt
lepinguid, kuludokumente, üleandmisvastuvõtmisakte
Tööde
teostamise
lepingud
on
ebakvaliteetselt
koostatud,
lepingus
esinevad
lüngad,
mis
tekitab
arusaamatusi ja lahkhelisid
Projektijuht ei pea kinni aruannete ja
väljamaksetaotluste
esitamise
tähtaegadest, esitatud dokumendid ei ole
nõuetekohaselt koostatud

4.

5.

6.

Sillamäe-Sinimäe terviseraja valmimise
järgselt ei leia see piisavalt kasutamist inimestel puudub huvi atraktsiooni vastu

7.

Sillamäe-Sinimäe terviseraja kasutamine
toob
endaga
kaasa
negatiivse
keskkonnamõju - inimesed viskavad
loodusesse prügi, telgivad ja teevad lõket
selleks mitte-ettenähtud kohtades jne
Kohalikud elanikud on terviseraja
ehitamise vastu

8.

9.

Valminud terviserada on ebarahuldava
kvaliteediga ja pakutavad tugiteenused ei
vasta kliendi nõudmistele

Maandamistegevus
Hajuta - projekti eelarve planeerimisel tuleb arvestada
kõikvõimalike finantseerimisallikatega, nt Euroopa Liidu
struktuurifondid, Sillamäe linna ja Vaivara valla eelarved,
laenuvahendid. Projekt tuleb teostada etapiliselt, mis aitab
vältida ootamatut ehitushindade kallinemist või teiste
kulude ootamatut suurenemist.
Jaga - projekti finantseerimise eest ei pea vastutama ainult
Sillamäe ja Vaivara vald, vaid ka teised projekti partnerid
oma võimaluste piires.
Siirda - projektijuhtimisse tuleb kaasata professionaalseid ja
sarnaste
projektide
elluviimise
kogemusega
konsultatsioonifirmasid.
Hajuta - projekti elluviimiseks tuleb kokku panna
projektimeeskond, mis võimaldab tööülesannete jagamist ja
teadmiste vajaka jäämise korral on võimalik nõu küsida.
Väldi - probleemi ilmnemisel tühistada hanke võitjaks
tunnistanud õigusakt, küsida projektile ajapikendust ja
kuulutada välja uus hange.
Väldi - enne töövõtjaga lepingute sõlmimist tuleb lasta
lepingud linnasekretäril üle kontrollida.
Siirda - projektijuhtimisse tuleb kaasata projektide
elluviimise
ja
aruandluse
kogemusega
konsultatsioonifirmasid / inimesi.
Kontrolli - asutuse juht kontrollib pidevalt tähtaegadest
kinnipidamist.
Jaga - projekti partnerid peavad tegema kõik endast
oleneva, et inimesed oleksid terviseraja olemasolust
teadlikud, kasutama reklaamimiseks oma kogulehekülgi,
korraldama terviserajal oma organisatsioonide üritusi jne, et
tekiks nn suust-suhu leviv reklaam.
Kontrolli – projekti algusest kuni lõpetamiseni tuleb teha
aktiivset turundustegevust ja tegeleda valmiva terviseraja
„müügiga“, turundustegevuse kulud tuleb planeerida
projekti eelarvesse.
Väldi - terviseraja äärde tuleb luua piisavalt kohti
telkimiseks, lõkke tegemiseks, prügi panekuks, et inimestel
ei tekiks tahtmist ettenähtud marsruudist kõrvale kalduda
või rämpsu maha visata.
Lepi - esialgne vastuolu on mõistetav ning tõenäoliselt
möödub see aja jooksul.
Kontrolli - aktiivse turundustegevuse käigus tuleb algusest
peale teavitada ka kohalikke elanikke, kutsuda neid
terviserajale aega veetma ja puhkama.
Väldi - enne terviseraja täielikku valmimist tuleb viia läbi
põhjalikud sihtgrupi analüüsid/küsitlused, hindamaks
potentsiaalsete terviseraja kasutajate huvisid ja ootusi.
Kontrolli - Sillamäe-Sinimäe terviseraja valmimise järgselt
küsida klientidelt regulaarset tagasisidet.
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KASUTATUD MATERJALID
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sillamäe linna arengukava 2007-2017 ;
Vaivara valla arengukava aastateks 2005–2012;
Tootearenduskava „Sillamäe süda“ (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, 2006);
2007. aasta suve siseturism (vaba aja reisid)- (www.visitestonia.com);
Terviseradade juhend (Eesti Olümpiakomitee);
Ida-Viru matkaradade kontseptsioon (Alutaguse Matkaklubi, 2007).
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Lisa 1. Finantsanalüüsi tabel.
Näitaja \ Aasta
1. Kulud
Investeeringud
Turundus- ja
teavitustegevus
Hooldus- ja halduskulud
Kulud kokku

2008

2009

250 000
0
0
250 000

2. Tulud
Omavalitsuste omavahendid 250 000
Muud tulud (reklaam,
sponsorlus)
0
Tulud kokku
250 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 578 000 3 475 000 0

0

0

0

0

15 000
15 000
50 000
0
81 510
303400
2 593 000 3 571 510 353 400

25 000
333740
358 740

25 000
367115
392 115

25 000
403825
428 825

25000
444208
469 208

177 000

605 510

338 400

343 740

377 115

413 825

454 208

15 000
192 000

15 000
620 510

15 000
353 400

15 000
358 740

15 000
392 115

15 000
428 825

15 000
469 208

3. Kavandatud
struktuurifondi toetus

0

2 416 550 2 966 500 0

0

0

0

0

4. Tulud kokku koos
kavandatud toetusega

250 000

2 608 550 3 587 010 353 400

358 740

392 115

428 825

469 208

5. Investeeringu väärtus
perioodi lõpus

0

2 449 100 5 621 450 5 318 800

5 016 150

4 713 500

4 410 850

4 108 200

0

-

-

0

0

0

0

0

48 100

2 670 450 5 318 800

5 016 150

4 713 500

4 410 850

4 108 200

6. Projekti rahavood
Projekti rahavoog ilma
toetuseta *
Projekti rahavoog koos
toetusega (2-1+3+5)
Tulemused
Kumuleeritud rahavoog

0

∑ RV
∑ RV
∑ RV
∑ RV
∑ RV
∑ RV
∑ RV
∑ RV
08+09+10 08+09+10 08+09+10 08+09+10:11 08+09+10:12 08+09+10:13 08+09+10:14 08+09+10:15
Xa%
-

IRR (ilma toetuseta, rida
6.a.)
IRR (koos toetusega, rida
Xc%
6.b.)
*Projekti teostamine ilma toetuseta ei ole võimalik.

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
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Lisa 2. Terviseraja skeem ja tehtavad tööd.

6
1

2

3

7

5
4

8

9
10
11

12
13
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Lisa 2. Terviseraja skeem ja tehtavad tööd.

Vajalikud tööd rajalõikude kaupa
lõik
1-2
2-3
3-4
4
4-5
5-6
6-7
7
7-8
8
8-9
9-10

sild

+

+

valgustus
+
+
+
+
+
+
+
+

+

10-11
11-12

+

12-13

+

teekate
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
killustik
killustik
killustik
killustik

võsaraie

muud tööd

osaliselt
osaliselt

sihi raiumine

killustik
osaliselt killustik,
osaliselt saepuru

osaliselt killustik,
osaliselt saepuru

rajatraktori tööala
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Lisa 3. Maaomanike koosoleku protokoll.

Sillamäe-Sinimäe terviserajada tutvustava koosoleku protokoll
Koosoleku toimumise koht: Vaivara Vallavalitsus, Pargi 2, Sinimäe
Koosoleku toimumise aeg: 23. november 2007 algus 14.00, lõpp 16.00
Osalejad: 11 inimest (registreerimisleht lisatud)
Arutelu:
Vaivara abivallavanem Mati Männisalu avas koosoleku ja tutvustas koosoleku korda. Mati
Männisalu tutvustas Sillamäe-Sinimäe terviseraja ideed ja alternatiivseid rajavariante.
Ida-Virumaa Spordiliidu juhatuse esimees Valdek Murd tutvustas Eesti terviseradade
programmi ja tutvustas terviseradade kasutamise võimalusi.
Tõnis Kalberg selgitas Sillamäe-Sinimäe terviseraja teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamise
protsessi, Maanteeameti seisukohta ja projekti edasisi etappe.
Mati Männisalu tutvustas Sillamäe-Sinimäe tehnilisi tingimusi.
Arne Pilvar tutvustas enda poolt ette valmistatud alternatiivset varianti, mille kohaselt rada
algaks Sillamäelt, kulgeks mere kaldal ja tuleks rannaga risti Sinimäele. Arne Pilvar ei
soovinud rada mööda “Rootsi valli” temale kuuluvatel kinnistutel Sinimäe läheduses.
Jaan Mehis RMK Narva metskonnast arvas, et Arne Pilvari alternatiivne variant võib olla
mitte sobilik keskkonnanõuete tõttu. Osalejad Meelis Kaljurand ja Tõnis Kalberg arvasid, et
“Rootsi vall” vaatamisväärsusena peaks olema ligipääsetav.
Meelis Kaljurand leidis, et kõige lühema variandi (4. alternatiiv) puhul on lisaväärtuseks see,
et Sinimäe elanikud saaksid seda kasutada jalgsi või jalgrattaga otse Sillamäele minekuks.
Arne Pilvar leidis, et tema alternatiivi puhul oleks lisaväärtus Sinimäe elanike võimalus
kasutada rada mere äärde jõudmiseks.
Anna Knjazeva ja Igor Kums pakkusid omapoolse alternatiivina välja 4. alternatiivi ja 2.
alternatiivi ühendamise, et Sillamäelt alustanutel oleks võimalik ringliiklus ja võimalus
valida, kas sõita Sinimäele või ringiga tagasi. Selle alternatiivi miinuseks on majanduslik
kallidus, sest tuleks rajada kaks ülesõitu I klassi maanteest ja raja pikkus suureneks.
Maaomanikud avaldasid soovi saada ka täpsemaid tehnilisi tingimusi, et saada rajast paremat
ettekujutust. Pakutud alternatiivide vastu maaomanikud põhimõtteliselt vastu ei olnud, kuid ei
olnud ka selget eelistust.
Lepiti kokku, et maaomanikele edastatakse elektrooniliselt raja tehnilised tingimused ja
skeemil raja kulgemise variandid.

Mati Männisalu
Juhataja

Tõnis Kalberg
Protokollija
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Lisa 4. Illustreerivad joonised.
(Allikas EOK: „Terviseradade juhend“)

Joonis 1. Valgustatud terviseraja ja suusaraja ristlõige.

Joonis 2. Sõelmetest pinnakattega raja ristlõige halva kandevõimega pinnasel.

Jooni 3. Vetruva pinnaga raja konstruktiivsed kihid hea kandevõimega pinnasel.
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Joonis 4. Drenaaž nõlval.

Joonis 5. Drenaaž orus.

Joonis 6. Asfaltkattega rada külmumiskindlate aluskihtidega.
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Lisa 5. Terviserada täiendavad rajatised (illustreerivad joonised ja pildid).

Joonis 1. Laud koos istepinkidega (otsvaade).

Joonis 1. Laud koos istepinkidega (külgvaade).

Joonis 2. Lõkkekoht.
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Pilt 1. Rattaparkla.

Pilt 2. Paigaldatavad istepingid.

Pilt 3. Paigaldatavad prügikastid.
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Lisa 6. Maanteeameti kiri.
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Lisa 7. Grantt'i tabel lahtikirjutatult kuude lõikes.
Projekti tegevused

Tegevuse kestvus kalendrikuudes

2008. aasta

Jaa

I etapp

Toimuvad projekti
ettevalmistavad
tegevused:
projekteerimine, projekti
kooskõlastamine ja
maaomanikega
kokkulepete sõlmimine

Tegevus 1

Raja tehniliste projektide
koostamine ja maa
kasutamise kokkulepete
sõlmimine riigiga ning
vajalike servituutide
seadmine

Tegevus 2

Rahastustaotluse
koostamine ja esitamine

2009. aasta

X

Rahastustaotluse
koostamine ja esitamine

Tegevus 3

Hankedokumentat-siooni
koostamine ja riigihanke
väljakuulutamine

II etapp

Toimuvad
ehitustööd
mõlemal pool TallinnNarva maanteed

Tegevus 4

Terviseraja ehitustööde
teostamine, sh
istepinkide, prügikastide,
infotahvlite ja viitade
paigaldamine ning
telkimisplatsi rajamine

X

Mä

X

Apr

X

Ma

X

Juuni

Juuli

X

X

Aug

X

Sept

X

Okt

X

Nov

Det

X

X

Jaa

Tegevus 2

Ve

Ve

Mä

Apr

Ma

Juun

Juul

Aug

Sept

Okt

Nov

Det

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kestev tegevus

Teavitus- ja
turundustegevus*

2010. aasta
Tegevus 4

Pidev tegevus

X

Jaa
Terviseraja ehitustööde
teostamine, sh
istepinkide, prügikastide,
infotahvlite ja viitade
paigaldamine ning
telkimisplatsi rajamine
Teavitus- ja
turundustegevus*

X

X

Ve

X

X

Mä

X

X

Apr

X

X

Ma

X

Juun

X

Juul

X

Aug

X

Sept

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Okt

X

Nov

X

Det

X

X

X

X

X

X

2011. aasta või 2012. aasta

III etapp

Tegevus 5

Pidev tegevus

Terviserada ühendatakse
Maanteeameti poolt
kahetasandilise
ristumisteega ühtseks
tervikuks
Jõhvi-Narva maantee
ehitus (kahetasandilise
ristumistee valmimine)
Teavitus- ja
turundustegevus*

2013. aasta - 2014. aasta
IV etapp

Pidev tegevus

Toimub terviserajale
lisandväärtuse andmine
(ei ole käesoleva TTA
objekt)
Teavitus- ja
turundustegevus*

X

Jaa

X

Ve

X

Mä

X

Apr

X

Ma

X

Juun

Juul

Aug

Sept

Okt

Nov

Det

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Teavitus- ja turundustegevuse all ei mõelda siinkohal ainult kodulehekülje valmimist, selle haldamist ja hooldamist, infovoldikute trükkimist ja laialijagamist, vaid ka pidevat meedia
teavitamist (pressiteadete trükkimine, artiklite kirjutamine) ning valla- või linnavõimude poolt suusõnaliselt edastatavat teavet (nn “lobby-tööd”) meediale, valla- ja linnakodanikele.
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