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VAATEPLATVORM LOSSITORNI TIPPU
Eesmärk ja olulisus
Põltsamaa lossitorni avamine annab meie kõige
uhkemale hoonele uue elu ning taastab tähenduse, mis
tal peaks olema. Ühtlasi muudab lossi võimsaks ja
põnevaks ning teeb sellest veelgi tugevama
tõmbekeskuse.
Piirkonna auks ja uhkuseks olev maamärk ärkab taas
uuele elule! Terved põlvkonnad on üles kasvanud seda
torni ainult eemalt imetledes, nüüd lõpuks avaneb
võimalus selle tippu pääseda! Projekti õnnestumine
kingib palju rõõmu kohalikele inimestele!
Käes on ajalooline hetk teha ühisel otsusel teoks
midagi kõrget ja uhket! See oleks edulugu, mis
kõnetaks kogu endist Liivimaad!
***
Põltsamaa Loss on ajaloo- ja kultuurimonument, selle mälestise säilimine on muinsuskaitseline
prioriteet. Lagunemisprotsessi peatamise vajadus on olnud aastakümneid avalikkuse huviorbiidis
– nii riiklikul kui kohalikul tasandil.
2018. aastal läbiviidud valla turismiarengukava küsitlus kinnitas, et just lossikompleks on see,
mille järgi Põltsamaad kõige enam tuntakse. Vastanutest ligi 200 inimest (75% küsitletutest üle
Eesti) pidas piirkonna tugevaimaks märgiks Põltsamaa Lossi.
Lossihoovis tegutsevas Põltsamaa Muuseumis algasid remonditööd juba novembris.
Uuenduskuuri läbinud teenindusruumid ja kaasaajastatud ekspositsioonisaal avatakse
külastajatele 2020. aasta kevadel. Lossitorni konserveerimine ja vaateplatvormi avamine oleks
järgmine oluline samm lossikompleksi kui tervikliku külastuskeskuse väljaarendamisel.
Kirjeldus
Ehitustöö hõlmab konvendihoone 7-korruselise torni müüride konserveerimist, puuduvate
vahekorruste valamist, metalltreppide ja -käsipuude paigaldamist jm tehniliste nõuete täitmist,
mis on vajalikud külastajate ohutuse tagamiseks torni sisemuses ja vaateplatvormil.
Tööde tulemusel on piirkonna ühe kultuuridominandi – lossitorni – lagunemine peatatud ning
torn esteetiliselt eksponeeritud. Külastajad pääsevad nautima vaateplatvormilt avanevaid
kauneid linna- ja maastikuvaateid ning ühtlasi saavad uudistada ka lossivaremete sisemust. Torni
erinevatele korrustele on planeeritud ajalooliste vaadetega pildigalerii.
Projekti elluviimiseks on olemas vajalik dokumentatsioon: restaureerimise ja konserveerimise
eelprojekt, muinsuskaitseeritingimused, ehituse hinnakalkulatsioon ja galeriikontseptsioon.

Sihtrühmad
Lossitorni avamine külastajatele parandab märkimisväärselt Põltsamaa piirkonna atraktiivsust.
Sellest saavad kasu väga erinevad sihtrühmad, nii majanduslikus, geograafilises kui vanuselises
plaanis. Torni avamine tõstab oluliselt kogu lossikompleksi külastusaktiivsust ja laiendab selle
kasutusvõimalusi. Suurenenud turismipotentsiaal elavdab piirkonna ettevõtluskeskkonda.
Projektist saavad kasu erinevad sihtrühmad, näiteks:
o Kohalikud elanikud – piirkonna visiitkaardiks
oleva ehitise seisukorra paranemine
suurendab rahulolu- ja uhkustunnet ning
annab ka koha ja võimaluse uute
traditsioonide tekkeks (laulatused,
koolilõpupildid jm).
o Sise- ja välisturistid – äratab tähelepanu ja
reisimotivatsiooni eri vanuses külastajate
seas, meelitab neid kohale nii lähemalt kui
kaugemalt.
o Kohalikud turismiettevõtjad – atraktiivne
„turismimajakas“ tekitab paiga vastu suurema
huvi ja pikendab turistide piirkonnas viibimise
aega, tänu millele saavad otsest kasu ka
teised kohalikud turismiteenuste pakkujad
(toitlustus- ja majutusasutused, atraktsioonid,
sündmused jne).
o Sündmuskorraldajad – kontserdi-, etendus-,
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pulma-, laada- jms ürituste eestvedajate jaoks
muutub lossihoov oluliselt atraktiivsemaks ja
funktsionaalsemaks sündmuspaigaks.
o Kohalik omavalitsus – külastusaktiivsuse tõus aktiveerib väikeettevõtlust ning tekitab
seeläbi piirkonda ka olulisel määral ettevõtlusvõimalusi ja -tulu.
o Lossikompleks – esteetika ja funktsionaalsuse paranemine avardab lisateenuste
pakkumise võimalusi, millelt teenitav tulu lihtsustab lossikompleksi majandamist ning
võimendab seeläbi ka lossihoovis tegutsevate rentnike vahelist koostöösünergiat.
Eelarve
Kaasava eelarve rahastust (50 000 eur) kasutatakse lossitorni
puuduvate vahelagede valamiseks ning treppide ja ohutuspiirete
paigaldamiseks.
Terviklahenduse kogumaksumus (lossitorni avamine külastusobjektina)
on 95 000 eurot, millest 45 000 eurot tagatakse muudest
rahastusallikatest:
- müüride kindlustamiseks ja teisteks ohutusega seotud töödeks
on esitatud toetustaotlus Muinususkaitseametile;
- Põltsamaa Vallavara OÜ 2020. aasta eelarvesse on kavandatud
vahendid lossikompleksi renoveerimistöödeks;
- toetussummad eraannetajatelt ja sponsoritelt, kelle nimeline
kaasosalus selles ajaloolises kogukonnaprojektis märgitakse ära
lossitorni paigaldataval püsival tänutahvlil.
Projekt viiakse ellu 2020. aasta jooksul.
Ehitushinna eelkalkulatsioon on esitatud taotluse lisana.

Muu oluline info
Lossihoovi ja seal tegutsevaid ettevõtteid külastab aastas hinnanguliselt kokku 30 000 külastajat.
Varasematel edukamatel aastatel on olnud see number veelgi kõrgem. Arvestades, kui palju on
panustanud teised Eesti linnused oma külastuskeskuste väljaarendamisse, neis toimunud
renoveerimistööde ja ekspositsiooniuuenduste mahtu, on äärmiselt oluline tegutseda sama
sihikindlalt ka Põltsamaal – kaasajastada samm-sammult kompleksi ja pakkuda külastajatele uut
avastamisrõõmu. Just tänu atraktiivsuse tõusule kasvab ka külastuste arv, mida kinnitab teiste
linnuste külastusstatistika.
Seni lossikompleksi hallanud sihtasutus lõpetab tegevuse ning alates 2020. aasta jaanuarist tegeleb
lossikompleksi haldamise ja arendustöö eestvedamisega Põltsamaa Vallavara OÜ.
Projekti elluviimisel tehakse koostööd kõigi lossikompleksiga seotud rentnike ja juriidiliste
isikutega:
Põltsamaa Muuseum
Põltsamaa Turismiinfopunkt
Põltsamaa Vallavara OÜ
Põltsamaa lossi ja parkide arendus SA
MTÜ EELK Põltsamaa Niguliste Kogudus
Põltsamaa Veinikelder (Orkla Eesti AS)
Põltsamaa Kunstiselts
Katre Meistrikoda OÜ
OÜ Puuhabe
MTÜ Põltsamaa Käsitööselts
MTÜ Breiktantsu Kodu
Esitaja
Lossitorni taastamise projekti esitavad 2020. aasta Põltsamaa kaasava eelarve rahvahääletusele
ühiselt:
Põltsamaa Muuseum
Põltsamaa Turismiinfopunkt
Põltsamaa Vallavara OÜ
Põltsamaa lossi ja parkide arendus SA
MTÜ EELK Põltsamaa Niguliste Kogudus
Katre Meistrikoda OÜ
OÜ Puuhabe
MTÜ Põltsamaa Käsitööselts
MTÜ Breiktantsu Kodu
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Egle Oja
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