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Kahe aastaga
Eesti puhkemajade tippu!

PP
ererahvale endalegi üllatuseks on külalised kahe 
avatud oldud aastaga puhkemaja kenasti üles 
leidnud, tekkinud on püsikliendid, kes juba isegi 
kolmas ja neljas kord taas tulevad. Eks iga ettevõtte 
jaoks on oma teenuste lansseerimisaeg kõige tund-

likum, kuid põhjuseid elukaks käivituseks on mitu. 
Kindlasti on põhjuseks krundi ost Ida-Virumaa Seiklusmaa 

südamesse, kus kiviviske kaugusel on nii Kiviõli Seikluskeskus, 
Aidu veemaa, Kaevandusmuuseum ning Purtse ettevõtlus-
küla. Krundi servapidi voolab Purtse jõgi ning meri on vaid 8 
km kaugusel. Ümbruskaudsete teenusepakkujate abil tekivad 
külalistel puhkusest emotsionaalsed mälestused ja seetõttu 
saavad Karukella külalistest õige pea püsikliendid. 

Samuti on üks osa ka pererahva enda varasematel kompe-
tentsidel. Perenaisel Terjel on alates 2004. aastast kogemus 
turismis ja turunduses. Magistriõpe lisas eelnevale teenuse-
disaini teadmised. Nii sai projekti kavandades arvesse võetud 
võimalikult loogilist majasisest klienditeekonda ja külaliste 

ootusi ühele võimalikult mugavale puhkusele ning niimoodi 
loodigi lõpuni läbimõeldud ja pisiasju arvesse võttev majutus-
teenus.

Peremees Jaanuse töö algas paberi peal juba palju varem 
– tänu oma projekteerimis-, inseneri- ja ehituskogemusele 
sai maja just selline, nagu oma vaimusilmas nägime. Jaanuse 
oskused on teinud Karukellast energiatõhusa mobiilist juhi-
tava nutimaja. Seega ideaalne kooslus koos mõlema poole 
kompetentsidega tegi kogu projekti eduka käivitumise 
võimalikuks.

Avatud oldud 2 aastat langesid küll COVIDi aega, kuid 
sellest hoolimata on 2021. aasta käive kahekordselt ületanud 
2020. aasta oma. 

Pered ja sõpruskonnad on oodatud!
Karukella puhkemaja asub Kiviõli suusamäe vahetus lähe-

duses ja saanud oma püsiklientidelt hellitlevalt nimeks Eesti 
parima alpimaja tiitli. Põhjust selleks on enam kui küll. Tegemist 
on kontaktivaba majaga, kus pererahvaga ei kohtuta, kus lisaks 
viiele privaatsele kaheinimesetoale – kuhu saab panna ka 
5 lisavoodit –, on tagatud helikindlus, kus soe kuumavee-
bassein ning saun lasevad ümbritsevat talve viimaste minutiteni 
nautida, sest kummagi üleskütmiseks ei pea külalised aega 
kulutama – bassein on kogu aeg soe ja sauna saab pererahvas 
kokkulepitud ajaks distantsilt kütte panna. Külalistele pakub 
palju avastamisrõõmu majja peidetud mugavuste kogemine, 
sest kodulehel nende kohta infot pole. Karukella puhkemaja 
renditakse välja terve maja korraga, tubade kaupa müüki ei ole.

Karukella puhkemaja omanikuks on Tertur 
OÜ, kus abikaasad Terje ja Jaanus Rattur 
on seljad kokku pannud ka äris. Karukella 
projekt sündis pererahva III sambaks, et 
pensioniea kätte jõudmisel elukvaliteet ei 
kannataks ning et külaliste teenindamine 
pakuks lõpuks tööd endalegi.
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Hea idee korporatiivklientidele! Eelmiste 
talvede kogemus näitab, et lisaks nädala-
vahetuse eraisikutest külalistele toovad 
korporatiivkliendid nädala sisse oma väiksed 
kahepäevased seminarid, kus esimesel 
päeval tehakse tööd, õhtul sõidetakse 
lumelauda ning teisel päeval tehakse muid 
põnevaid tegevusi. 

Ilusad kohad ja põnevad tegevused vabas 
õhus. Vabas õhus saab peale suusamäe 
pakutavate tegevuste ette võtta Valaste 
joa külastamise, kus soodsa tuule ning 
külmakraadide puhul imetletakse jäist 
ilu, mis ümbritsevatel puudel ja piiretel 
silmailu pakub. Meie külaliste lemmik on 
lumine seiklusmatk, mille käigus ületa-
takse parvega kanal, otsitakse aaret ja 
ületatakse purdeid. Või siis võetakse ette 
Aidus karjäärisafari – imelised vaated, mis 
fotodeks jäädvustatakse, saavad seepeale 
teie Instagramis rekordkoguse laike! Kiviõli 
Seikluskeskuse suusamäel käimine on aga 
meie külaliste põhiline talvine harrastus. 

Teistmoodi tubased tegevused. Talvisel 
ajal on etteteatamisel avatud Purtse pruuli-
koda, kus lisaks muhedale õllejutule ja 
kohapealsele õllede degusteerimisele 
saab kaasa osta tehasehinnaga sauna-
õlut. Või katsetada Kaevandusmuuseumi 
põgenemistoast põgenemist – kes edukalt 
välja pääseb, saab veel ka kaevuri kiir-
kursuse läbida, mille käigus saab sõita 
maa-aluse rongiga ning haugata üks 
mehine kaevurieine koos pitsi viinaga. 

Oleme rõõmuga kliendi teenistuses!
Karukella puhkemaja tellib soovijaile 
transfeeri erinevate objektide vahel, paneb 
kõik teenused ühele arvele ja esitab 
vajadusel ka e-arvena. 
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