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Sissejuhatus

Vara valla üldplaneeringu koostamine algatati vallavolikogu otsusega nr 12 20. 
aprillil  2004.  a.  Üldplaneeringu  koostamise  konsulteerimiseks  sõlmis  Vara 
Vallavalitsus  lepingu  31.  jaanuaril  2005.  a.  OÜ  Hendrikson  &  Ko’ga. 
Üldplaneeringu ülesandeks on saavutada kõiki osapooli ja huvigruppe võimalikult 
palju  rahuldav  maa-  ja  veealade  kasutamine  10-15  aastast  perspektiivi 
arvestades. Üldplaneeringu protsessi jooksul viidi läbi mitmeid avalikke arutelusid 
ning  tööseminare,  et  välja  selgitada  võimalikult  laiapõhjaline  konsensus  valla 
perspektiivsest maakasutusest. 

Üldplaneeringu  koostamine  algas  olemasoleva  olukorra  kohta  andmete 
kogumisest ning algandmetele tuginedes olemasoleva olukorra analüüsist. Teises 
etapis  töötati  välja  laiapõhjalise  huvigruppide  koostöö  osavõtul  valla  soovitud 
tuleviku  visioon,  arengustrateegia  kui  pikaajaliste  eesmärkide  ja  nende 
saavutamiseks  vajalike  tegevuste  kogum  ning  neile  tuginedes  üldised 
maakasutuspõhimõtted. 

Üldplaneeringuga  tutvumise  ning  kasutamise  hõlbustamiseks  on  planeering 
jaotatud neljaks köiteks: 

Esimene  köide  kannab  pealkirja  „Vara  valla  üldplaneeringu  lähteandmestiku 
analüüs“ ning kujutab endast Vara valla hetkeolukorda (2005. a kevade seisuga) 
käsitlevaid  andmeid  ja  hinnanguid  sisaldavat  koondmaterjali,  mis  annab aluse 
valla üldplaneeringu ja teiste strateegiliste arengudokumentide väljatöötamiseks. 
Lähteandmestiku  analüüsis  on  välja  toodud  teemavaldkondade  arengu 
sõlmpunktid  ning  territoriaalsed  vajadused,  millega  tuleb  arvestada 
planeerimisettepaneku väljatöötamisel.

Teine,  käesolev  köide  pealkirjaga  „Vara  valla  üldplaneering  aastani  2015. 
Üldplaneeringu  protsess,  arengustrateegia  ja  ruumilised  arengusuunad“  on 
sisuliselt üldplaneeringu protsessi seminaride seletuskiri,  mis kajastab protsessi 
käigus seni läbiviidud seminare, koosolekuid, nendes kasutatud meetodeid ning 
nende tulemusi kuni arengustrateegia etapi lõpuni.
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Vara valla üldplaneeringu alused 

Õiguslik taust (üleriigilised ja kohalikud õigusaktid)

Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise kohustus 
sätestatud  planeerimisseadusega.  Üldplaneeringu  seadusejärgseteks 
põhiülesanneteks on:

1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle 
alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool 
linnu ja aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6) miljööväärtusega hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, maastike ja 
looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning 
liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks 
määramine teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 
565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11) puhke- ja virgestusalade määramine;
12) ranna ja kalda ulatuse ning ehituskeeluvööndi täpsustamine ranna ja kalda kaitse 
seaduses (RT I 1995, 31, 382; 1999, 95, 843; 2001, 50, 290; 2002, 61, 375; 63, 387) 
sätestatud korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja 
üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla 
võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise 
otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise 
otstarbega maa-alade piiride täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks 
planeerimise kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja 
ehitustingimuste kajastamine planeeringus. 

Lisaks  üldplaneeringu  põhiülesanded  määratlevale  planeerimisseadusele   tuleb 
üldplaneeringu koostamisel lähtuda muudest seadusandlikest aktidest. 

Kohaliku  omavalitsuse  arengu  kavandamisel  omavad  olulist  tähtsust  ka 
kõrgemalseisvad arengudokumendid. Olulisemad  arvestatavad Eesti riiklikud ja 
regionaalsed sektorarengukavad on järgmised:

→ Riiklik keskkonna tegevuskava;
→ Tartumaa üldhariduse strateegia;
→ Tartumaa arengustrateegia;
→ Eesti põllumajanduse arengustrateegia;
→ Riiklik Transpordi arengukava aastateks 1999-2006;
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→ Üleriigiline Jäätmekava.

Euroopa Liidu ruumilist arengut suunavad baasdokumendid

Euroopa ruumilise arengu baaspõhimõtted sätestab Euroopa Ruumilise Arengu 
Perspektiiv  (European Spatial  Development  Perspective  -  ESDP).  ESDP 
kohaselt  on  ruumilise  arengu  üldeesmärgiks  Euroopa  Liidu  territooriumi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Täiendatud versioonis (1998.a. detsember) 
on  määratletud  konkreetsemad  eesmärgid,  kusjuures  olulist  tähelepanu  on 
pälvinud maaliste alade ning linnade vahelised suhted, mis on äärmiselt oluline ka 
Vara  valla  kontekstis.  Esmaseks  eesmärgiks  loetakse  maa-linn  suhetes  uue 
kvaliteedi loomist. Märgitakse, et EL' kõikide regioonide majanduslik potentsiaal 
realiseerub ainult juhul, kui pööratakse senisest enam tähelepanu polütsentrilise 
asustusstruktuuri arendamisele. Saavutamaks uut kvaliteeti maa–linna vahelistes 
suhetes  ning  muutes  linnasüsteemi  polütsentrilisemaks  on  välja  toodud 
muuhulgas järgmine abinõu:

→ Linnade ja maapiirkondade vaheline partnerlus;
→ Mahajäävate  maapiirkondade  maakasutusstrateegiate  väljatöötamine 

koostöös lähedalasuvate linnadega;
→ Maapiirkondades  asuvate  väikeste  ja  keskmise  suurusega  linnade 

teeninduse miinimumtaseme säilitamine;
→ Olemasoleva arengupotentsiaali toetamine nendes piirkondades.

       (ESDP 1998)
ESDP käsitleb ka võimalikke muudatusi seoses EL laienemisega. Eraldi tuuakse 
välja  asjaolu,  et  nüüdseks  uute  liikmesriikide  maapiirkonnad  on  majandusliku 
transformatsiooniperioodi eriti valusalt läbi elanud; valitseb suur ebavõrdsus, mis 
kombineerituna  töökohtade  vähenemise ja  halvas  seisukorras infrastruktuuriga 
võib  viia  massilise  väljarändeni  ning  põhjustada  seega  ruumilise  struktuuri 
purunemise.  Seetõttu  on  välja  toodud  vajadus  lülitada  nüüdseks  uued 
liikmesriigid  ja  nende  ruumiline  ja  regionaalpoliitika  keskse  punktina  Euroopa 
Liidu ruumilise arengu dokumentidesse.

1992.a  augustis  pandi  alus  ühisdokumendi "Visioonid  ja  Strateegiad 
Läänemere regioonis 2010" ("Visions and Strategies around the Baltic 
2010/ VASAB 2010") väljatöötamisele  ja  algatati  seega Läänemere regiooni 
ruumilise  arengu  alane  koostöö.  Eesmärgiks  on  võetud  Läänemere  piirkonna 
identiteedi  tugevdamine  ning  ruumiliste  struktuuride  väljatöötamine, 
konkureerimaks globaalses majanduses teiste regioonidega.  Samuti  pööratakse 
tähelepanu  ühtsete  koostööstruktuuride  leidmisele  ning  koostöövõimalustele, 
vältimaks stiihilist tegutsemist ning ressursside raiskamist.
1994 aastaks valmis ühine kontseptsioon - "Common Vision of Strategic Spatial 
Development  of  the  Baltic  Sea  Region".  Visioonis  kirjeldatakse  ruumilisi 
struktuure  läbi  kolme  põhielemendi:  linnade  ja  linnaliste  asulate  süsteem 
(pärlid/pearls), linnu ja asulaid omavahel ühendavad infrastruktuuri võrgustikud 
(nöörid/strings) ning teatud maakasutusega alad (lapid/patches). 
Läänemere regiooni kirjeldavad aastal 2010 järgmised jooned:

→ Rahvusvahelise tähtsusega linnavõrgustik (pärlid/pearls);
→ Efektiivsed ja säästlikud linnadevahelised ühendused (nöörid/strings);
→ Dünaamilisust, tasakaalukust ja elukvaliteeti toetavad alad(lapid/patches);
→ Funktsioneeriv ruumiline planeerimine (süsteem).

Koostööd  jätkatakse  VASABi  täiendamise,  erinevate  pilootprojektide,  ruumilise 
planeerimisega tegelevate institutsioonide koostöö ning koolitusprojektide kaudu.
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Ülevaade Eesti, Tartu maakonna, Vara valla ja valla lähialade 
kehtivatest arengudokumentidest

Eesti  Vabariigi  arengusuunad  sätestab  ja  seob  maakasutusega Üleriigiline 
Planeering  Eesti  2010. Planeeringu  üldiste  sihiseadetena  on  määratletud 
järgmised aspektid:

→ Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine
→ Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja 

edasiarendamine
→ Asustuse ruumiline tasakaalustamine
→ Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga
→ Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine

Nimetatud  sihtidest  lähtuvalt  käsitletakse  ruumilist  arengut  viie  peamise 
komponendi – asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline võrgustik 
- kaupa.
Asustuse arengul  lähtutakse  suures  osas  maakonnakeskuste  tugevdamist 
rõhutavast strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi territooriumil hästi 
kättesaadavate  tugevate  keskuste  võrk.  Keskusi  täiendavad  läbi  kaug-  ja 
kodustöötamise ning heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad. Eestis 
tervikuna on seatud eesmärgiks, et iga maakonnakeskus ja ka väiksemad linnad 
leiaksid  oma spetsialiseerumisala,  millega  võiks  rahvusvaheliselt  konkureerida. 
Lisaks üksikute keskuste tugevdamisele viidatakse vajadusele keskuste koostööks 
vastastikuse  täiendamise  alusel  ehk  võrgustumisele.  Siinkohal  on  Vara  valla 
arendamisel äärmiselt oluline Tartu linna lähedus. Riigi asustussüsteemi mõjutab 
ka üleriigilise innovatsioonisüsteemi väljaarendamine. Süsteem hõlmab järgmisi 
sõlmpunkte:

→ haridus ja koolitus;
→ teadus ja tootearendus;
→ ettevõtluse tugisüsteem;
→ välispartnerite kaasamine ja eksporditoetussüsteem

Innovatsioonisüsteemi  kuuluvate  asutuste  võrk  moodustab  intellektuaalse 
infrastruktuuri.  Vara  valla  kontekstis  on  innovatsioonisüsteemi  osadena 
esmatähtsad  gümnaasiumiharidusasutused,  mis  võimaldaksid  ka  täiskasvanute 
täiend- ja ümberõpet ning ettevõtluse tugisüsteemid, mis võimaldavad Vara vallal 
areneda.
Joonis 1. Eesti 2010 asustus

Üleriigilise  planeeringu  transpordistrateegia lähtub  Eesti  "aeg-ruumilise 
kokkusurumise"  (reisiliikluse  kiirendamine  peamistel  ühendussuundadel) 
kontseptsioonist. Lisaks rahvusvaheliste teede väljaehitamisele on esiplaanil kogu 

Vara vald
2005                                                                                                     Töö nr. 622/05 

7



Vara valla üldplaneering aastani  2015, arengustrateegia ja ruumilised arengusuunad

territooriumi  kättesaadavuse  parandamine,  märgitakse  säästliku  arengu  ühe 
komponendina üleriigilise ja kohaliku ühistranspordi eelisarendamise vajadust.
Energeetika ruumstruktuuri osas on ümberkujundamise eesmärkidena välja 
toodud  ökonoomsus;  kooskõla  säästva  arengu  põhimõtetega  ning  ühekülgse 
energeetilise  välissõltuvuse  vältimine.  Praegusest  enam  hajutatud 
energiavarustuse  ruumistruktuuri  peab  tekitama  energeetika  järk-järguline 
ümberorienteerimine loodusliku gaasi ning taastuvate energiaallikate suuremale 
kasutamisele, soojuse ja elektri koostootmisele ning Eesti ühinemine Läänemere 
piirkonna elektrivarustuse- ja gaasiringidega.
Joonis 2. Eesti 2010 transport

Üleriigilise planeeringu  rohelise võrgustiku kontseptsioon rõhutab eluslooduse 
ja  maastiku  kaitse  orgaanilist  sulatamist  keskkonnakujundusse  ning  vajadust 
esile  tõsta,  väärtustada  ja  sihipäraselt  kasutusele  võtta  kaitsealuste  ning 
looduslikus  või  looduslähedases  seisundis  alade  laias  mõttes  keskkonda 
kujundavat  mõju.  Rohelise  võrgustiku  planeerimisega  taotletakse  järgmisi 
eesmärke:

→ keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine;
→ väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine;
→ looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning 

looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;
→ väärtuslike maastike säilitamine;
→ asustuse ning maakasutuse suunamine. 

Üleriigilise  planeeringuga  on  määratletud  peamised  tuumalad  ja  koridorid. 
Tuumalaks  on  arvatud  kompaktsed,  vähemalt  15  km2 pindalaga  loodusalad. 
Rohealad omavad väga tähtsat rolli  ka Vara vallas, seda eriti  Emajõe Suursoo 
looduskaitseala Vara valda jääv osa. Oluliseks ülesandeks on võrgustiku pidevuse 
säilitamine  kohtades,  kus  peamised  raudtee-  ja  maanteetrassid  lõikuvad 
suurtesse tuumaladesse.
Joonis 3. Eesti 2010 roheline võrgustik
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Tartumaa  maakonnaplaneeringu eesmärgina  on  märgitud  korraldada 
Tartumaa keskkond nii, et siin oleks tegutsemisruumi tartumaalastele, paik oleks 
ahvatlev  mujalt  tulnutele  oma ettevõtmiste  realiseerimiseks  ja  et  järeltulijatel 
poleks põhjust ette heita elamist nende elukeskkonna arvelt.
Maakonnaplaneering sätestab maakonna üldise territoriaal-majandusliku arengu 
strateegia ja kontseptsioonid ning seda nii, et kohalikud ja riiklikud huvid oleksid 
tasakaalus.  Maakonnaplaneering  paneb  aluse  kestva  ja  säästva  arengu  aluste 
kujundamisele ja selle sidumisele territoriaalmajandusliku arenguga ning ühendab 
majandusliku  ja  territoriaalse  planeeringu.  Maakonnaplaneeringus  toodud 
arengusuunad on toodud vastavate teemavaldkondade käsitlustes.
Tartumaa  maakonnaplaneeringu  rahvastiku  prognoos  on  koostatud  neljas 
variandis Tartu linna arvestamata:

→ I - madal prognoosivariant. Eeldatakse, et sündimus ei lange allapoole 
1993/94 aasta taset. Summaarne sündimuskordaja 1,50. Keskmine eluiga 
(meestel 63,5 ja naistel 74,0 aastat) ei muutu. Elanike arv väheneb 4% 
võrra aastaks 2014. 

→ II – keskmine prognoosivariant. Eeldatakse, et 1990.aastate esimesel 
poolel  edasilükatud  sünnitused  realiseeruvad  aastail  1995-2000. 
Summaarne sündimuskordaja 2,0. Keskmine eluiga ei muutu. Elanike arv 
väheneb  1%  võrra  aastaks  2010  ja  jõuab  2014.aastaks  1994.aasta 
tasemeni. 

→ III – kõrge prognoosivariant. Realiseeruvad edasilükatud sünnitused ja 
tõuseb  keskmine  eluiga  meestel  66  ja  naistel  76  aastani.  Summaarne 
sündimuskordaja 2,3. Elanike arv suureneb 2010.aastaks 3% võrra. 

→ IV  –  keskmine  koos  migratsiooni  arvestamisega. Sündivuse 
mõningane  tõus  kombinatsioonis  sisserände  kasvuga  annab  suurima 
rahvaarvu.  Tegemist  pole  ainult  puhtmehaanilise  juurdekaksvuga,  sest 
migrantide nooremast vanusstruktuurist  lähtuvalt  on oodata ka muutusi 
sündimuses.

Olulisi tähelepanekuid prognoosist:
→ kõigi prognoosivariantide järgi maakonna rahvastik vananeb;
→ laste osatähtsus rahvastikus väheneb ja seeläbi väheneb ka ülalpeetavuse 

indeks; 
→ “kriis”  haridussüsteemis  jõuab  kätte  2010.aasta  paiku,  mil  õpilaste  arv 

moodustab 1993/1994.aasta tasemest 64-71%;
→ tööealiste  arv  maakonnas  ei  vähene,  kuid  toimub  tööealise  rahvastiku 

noorenemine, seda võib muuta ainult väljaränne;
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→ eakate inimeste arvus on muutused väikesed;
→ aastaks  2010  suureneb  elanike  arv  loomuliku  iibe  teel  ainult  Laeva, 

Luunja, Tähtvere ja Ülenurme vallas. Teised omavalitsused peavad elanike 
arvu kasvuks inimesi ligi meelitama rände teel. Madal sündimus ja elanike 
ebasoodne  vanusstruktuur  avaldavad  suurimat  mõju  Piirissaare, 
Peipsiääre, Meeksi ja Alatskivi valla ning Kallaste linna elanike arvule. 

Tartumaa maakonnaplaneeringuga on määratud tiheasustusalad.
Tiheasustusega alade määramise põhimõtted:

→ elanike arv asulas;
→ asula arengupotentsiaal;
→ miljööväärtus;
→ omavalitsuse heakskiit.

Vara vald: Koosa ja Vara külad 

Avalikult  kasutatavate  supelrandade  paiknemiskohad  määratakse  valla/linna 
üldplaneeringutes. Oluline on jälgida, et neile oleks tagatud vaba juurdepääs ning 
parkimisvõimalus.  Linnaümbruse  veekogude  kallaste  puhkeotstarbelise 
väärtusega maad on Vasula järve, Kabina endise karjääri ja kujuneva Aardlapalu 
karjääriveekogu ääres. 
Tabel 1. kasutamistingimused
Avalikult kasutatavad
Tüüp Kasutustingimused Puhkeviis Ettepanek
Kaitsealad Määratud  kaitstavate 

loodusobjektide  seaduse,  kaitse-
eeskirjade ja põhimäärustega

Puhkuse  veetmiseks  vajalike 
ehitiste  (majutusettevõtete, 
puhkemajade  jms.)  alad  peavad 
reeglina  jääma  väljaspoole 
kaitsealade piire.

Lühiajaline  ja 
organiseeritud

Varem  määratletud 
maastikukaitse-
aladel  moodustada 
seadusekohased 
kaitsealad  maa 
jätmisega  riigi 
omandusse

B. Riigimetsad Tulenevalt  Metsaseadusest  ja 
metsakorralduskavast

Ehitustegevus piiratud

Lühiajaline  ja 
organiseerimata

Tartu linna ümbruse 
metsad (kuni 10 km 
raadiuses  linnast) 
tuleks  va  muuta 
kaitsemetsadeks

C.  Munitsipaal-
omanduses 
haljasalad, pargid

Kasutuspiirangud  tulenevad 
seadustest ja konkreetse ala kohta 
kehtivatest õigusaktidest

Kaitsealuste  objektide  puhul 
fikseeritud  kaitsekohustuse 
teatises

Lühiajaline, 
vabaõhuüritused,
turism

Piiratult kasutatavad
D.  Eravalduses 
puhkealad: 
turismitalud,  Rendi- 
või 
üürisuvemajadega 
puhkealad

Määrab omanik.
Ehitustegevus  lubatud  vastavalt 
Planeerimis-  ja  ehitusseaduses 
sätestatule

Põhiliselt 
majutuspuhkus

Planeeringu ettepanekud:
→ Tartu linna lähialade riigimetsad määrata hoiu- ja kaitsemetsadeks
→ Omavalitsustel  piirata  raielubade  väljastamist  kõrget 

rekreatsiooniväärtust omavate puhkepiirkondade metsades.
→ Peipsi  järve,  Võrtsjärve  ja  Saadjärve  äärne  piirkond  kehtestada 

detailplaneeringukohustusega  alaks.  Piirid  täpsustatakse  valla 
üldplaneeringus.
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Vara valla üldplaneering aastani 2015, arengustrateegia ja ruumilised arengusuunad

Tartumaa  teemaplaneeringu  „Asustust  ja  maakasutust  suunavad 
keskkonnatingimused“ koostamine toimub lähtuvalt erinevatest metoodikatest 
ja  püstitatud  ülesannetest  kahe  suurema  alateemana,  milleks  on  „Tartumaa 
roheline võrgustik“ ja „Tartumaa väärtuslike maastike määratlemine“.
Nende kaudu määratakse maakonna teemaplaneeringuga maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused  väärtuslike  maastike  säilimiseks  ning  rohelise  võrgustiku 
toimimiseks,  kõrge  loodusväärtusega  maa-alade  säästvamaks  kasutamiseks, 
kõrge  rekreatiivse  väärtuse  ja  suurema inimkoormusega  puhke-  ja  haljasmaa 
ning mullaviljakuselt väärtusliku põllumaa säilimiseks.
Väärtuslike  maastike  määratlemisel  kasutatakse erinevaid kriteeriume – mingil 
piirkonnal võib-olla kultuurilis-ajalooline, esteetiline, loodus-, rekreatiivne ja/või 
identiteedi  väärtus.  Väärtuslikeks  maastikeks  peetakse  alasid,  kus  nimetatud 
väärtused on koondunud, paremini säilinud ja/või eksponeeritud, oluline on ka 
kohalike  elanike  arvamus.  Väärtuslike  maastike  määratlemisel  on  oluline 
praktiline  roll,  kuna  alates  aastast  2005  praegusest  laiemalt  rakendatav 
põllumajanduslik  keskkonnatoetus  annab  võimaluse  saada  toetust  ametlikult 
määratletud  väärtuslikel  maastikel  maastikuhoolduskava  alusel  hooldustööde 
teostamiseks.  Samuti  makstakse  väärtuslikel  maastikel,  nagu  ka  Natura  2000 
aladel,  mitmete  tegevuste  (keskkonnasõbralik  majandamine, 
mahepõllumajandus,  pool-looduslike  koosluste  majandamine,  kiviaedade 
rajamine, taastamine ja hooldamine) puhul 15 % täiendavat makset.  Seetõttu 
tuleks väärtuslike maastike määratlemisel muu hulgas silmas pidada, kas antud 
piirkonnas  on  piisavalt  teotahtelisi,  elujõulisi  inimesi,  kes  maastikuhooldusega 
tegeleksid. 
Kultuurmaastikku saab kaitsta vaid sihipärase hooldusega, väärtuslike maastike 
kaitseks on vajalik maastikuhoolduskavade koostamine, see on toetuste saamise 
eelduseks.  Prioriteediks  on Vara vallas  pool-looduslike  koosluste  taastamine ja 
hooldamine,  sellega  ühtlasi  säilitatakse  traditsiooniline  maakasutus  ja  selle 
struktuur, kohalik omapära ja tavad, avatakse vaated, tõstetakse ala esteetilist, 
rekreatiivset, looduskaitselist ja identiteedi väärtust.

Joonis 4. Maakonna teemaplaneering Roheline võrgustik

Vara vald
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Vara valla üldplaneering aastani  2015, arengustrateegia ja ruumilised arengusuunad

Rohelise võrgustiku põhielementideks maakonna tasandil on tugialad ja koridorid. 
Tugialade  sobiva  suuruse  määratlemisel  on  peamine  kriteerium  minimaalne 
suurus,  mis  tagab  tuumala  täisväärtusliku  ökoloogilise  funktsioneerimise. 
Tugialad  moodustatakse  massiivsetest  looduslikest  aladest,  kaitsealadest  sh 
Natura 2000 alad (ajutise  piiranguga alad),  looduskaitsealustest  ja  väärtuslike 
objektide (väikealade) kogumikest ja muudest keskkonnakaitseliselt väärtustatud 
aladest.  Koridorid  toetavad  ökosüsteemide  ja  liikide  kaitset,  samuti  nende 
ökoloogilist funktsioneerimist ja terviklikkust ning seesmist seotust. Koridoridena 
toimivad  tavaliselt  maastiku  joonelemendid  –  võsaribad,  jõeorud,  samuti 
suuremad või väiksemad omavahel ühendatud metsaosad, mis võimaldavad nii 
taime- kui ka loomaliikidel (aga ka konkreetsetel isenditel) jõuda ühelt tuumalalt 
teisele.  Vara  valda  jääb  rahvusvahelise  tähtsusega  rohevõrgustiku  tuumala 
Emajõe Suursoo.
Üldplaneeringu  puhul  on  oluline  rohelise  võrgustiku  tagamine  regionaalsel  ja 
kohalikul  tasandil.  Koridoride  loomiseks  rohelise  võrgustiku  tuumalade  vahel 
võetakse  regionaalsel  tasandil  arvesse  kõik  üle  5  ha  suurused  ribakujulised 
metsad, võsastikud, sood, looduslikud rohumaad ja veekogud ning reguleerimata 
ojad ja jõed koos nende piiranguvöönditega. Kohalikul tasandil arvestatakse neile 
lisaks  kõiki  alla  5  ha suurusi  looduslikke  ja  poollooduslikke  kooslusi,  nagu ka 
puuderivisid,  hekke,  kiviaedu  ja  -kuhilaid  jne.  Tegemist  on  peamiselt  samade 
maastikuelementidega,  millele  on  eelnevalt  juba  tähelepanu  pööratud  nii 
põllumajandusmaastike loodushoiul kui väärtuslike maastike hooldamisel. 

Tartu  linna  üldplaneeringu  teemaplaneeringu  „Tartu  linna  jalgrattateede 
arenguskeem“ eesmärk on linna üldplaneeringus toodud jalgrattateede skeemi 
täpsustamine  jalgrattateede   trassivalikute,  märgistuse  ühtlustamise  ning 
marsruutide kavandamise põhimõtete osas. Lisaks tuuakse välja linnas ja selle 
lähiümbruses vaba aja veetmise võimalused.
Teemaplaneering järgib jalgrattateede  rajamise järjekorra osas radiaalset  ehk 
kodarjat  skeemi,  mille  eesmärk  on parandada  liikumistingimusi  suunaga  linna 
piir-kesklinn-linna  piir.  Kodarjas  võrk  tagab  jalgrataste  aktiivse  kasutamise 
võimalused  nii  igapäevase  asjaajamise  eesmärgil  kui  ka  puhkeotstarbelise 
kasutamise.  Jalgrattateede  võrgu  arendamise  üks  peamisi  eesmärke  on olnud 
muuta  jalgratturite  liikumisvõimalused  ohutumaks  olemasoleva  tänavavõrgu 
parema ärakasutamisega. Selleks on suunatud jalgratturite liiklus kõnniteedele ja 
väikesema liikluskoormusega tänavatele.
Vara valla kontekstis on oluline märge, et seoses Eurovelo projekti realiseerimise 
vajadusega  on  võrreldes  üldplaneeringus  tooduga  otstarbekas  reorganiseerida 
pääsu kesklinnast Narva suunas. 
Tartu-Kallaste ja Tartu-Jõhvi maanteed on teemaplaneeringus märgitud Eurovelo 
trassidena.
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Vara valla üldplaneering aastani 2015, arengustrateegia ja ruumilised arengusuunad

Joonis 5. Väljavõte Tartu linna jalgrattateede arenguskeemist

Vara valla arengukava, mis on vastu võetud vallavolikogu 11. oktoobri, 2002. 
aasta otsusega nr 7. ning täiendamisele  pandud arengukava 04. märtsi  2004. 
aasta otsusega nr 7, sätestab valla visiooni ning üldised arengueesmärgid.

Vara valla arengukava on koostatud aastateks 2002-2010 ning oma olemuselt on 
tegu valla arengu aluseks oleva tegevusjuhisega. See on ühine kokkulepe sellest, 
mis suunas liikuda, kuidas saavutada paika pandud eesmärke. Samas kirjeldab ta 
valla üldist olukorda valdkonniti, tuues välja peamised probleemid ning pakkudes 
lahendusi.

Arengukava strateegilised eesmärgid:
→ Valla maine kujundamine seoses turismi arendamise ja elamumajanduse 

võimaliku loomisega.
→ Hea  elukeskkond  paneb  aluse  ka  kõigi  ülejäänud  valdkondade  sujuvalt 

paika minemisele
→ Traditsioonidele  aluse panemine valla  ühisürituste  ja  kooskäimiste  näol, 

mis tekitaks ühtsustunde rahva seas
→ Olemasolevate  eraettevõtete  ja  valla  allasutuste  säilitamine, 

uusettevõtluse  loomise  soodustamine  ja  potentsiaalsete  ettevõtlike 
inimeste koolitamine

→ Konkurentsivõimeline infrastruktuur
→ Konkurentsivõimelise põhihariduse jätkuv kindlustamine

Vara vald
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Vara valla üldplaneering aastani  2015, arengustrateegia ja ruumilised arengusuunad

Ülevaade  Vara  valla  strateegilise  planeerimise 
protsessist

Vara valla strateegilise planeerimise protsessi kõige laiem eesmärk on kindlaks 
määrata  omavalitsuse  pikaajaline  arengupotentsiaal  ja  võtmeressursid,  saada 
ülevaade oma omavalitsuse arenguprotsessidest nüüd ja tulevikus ning mõjutada 
neid soovitud suunas, et tagada  tasakaal ning põhjendatud jätkusuutlik areng. 
Omavalitsusüksuse  strateegiline  planeerimine  on  tegevuste  programm,  mis 
määrab  ära  organisatsiooni  pikaajalised  eesmärgid,  koondab  eesmärkide 
saavutamiseks  vajalikud  ressursid  ning  annab  organisatsioonile  ühtse 
eesmärgistatud  tegevussuuna.  Eesmärgistatud  tegevussuundade   praktiliseks 
rakendamiseks  juhitakse  selliseid  tegevusi  detailsemate  arenguplaanide  ja  
-kavadega,  mille  eesmärgiks  on  konkreetsete  tegevuste  ehk  projektide 
arendamine.
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Vara valla üldplaneering aastani 2015, arengustrateegia ja ruumilised arengusuunad

Üldplaneeringu protsess

Vara valla üldplaneering algatati vallavolikogu määrusega nr 12, 20.04.2004. 
Valla  arengut  määravate  probleemide  ja  arengueelduste  väljaselgitamiseks, 
korrektse  avaliku  protsessina,  määrati  vallavanema  22.  veebruari. 
2005.korraldusega  nr  29.  üldplaneeringu  koordinaator ning  komplekteeriti 
omavalitsuse ametnikest planeeringu juhtrühm.

Üldplaneeringu koordinaatoriks 
määrati:

→ Ülo Must - Valla ehitusala 
korraldaja 

Üldplaneeringu koordinaatorile 
tehti ülesandeks : 

→ korraldada planeeringu-
protsessi  ning  selle 
graafikujärgset  ja  seadusekohast 
kulgu,  nt.  planeeringuprotsessiga 
seotud  dokumentatsiooni 
sisseseadmist  ja  haldamist, 
koosolekute  protokollide 
koostamist,  etappide  lõpus 
vahekokkuvõtete tegemist.

→ koordineerida planeeringus
osalejate  tööd  ja  jälgida,  et 
informatsioon  kulgeks  protsessi 
osapoolte (juhtgrupp, huvigrupid, 
töörühma  liikmed,  konsultandid 
jt)  vahel  tõrgeteta  ning 
informeerida  juhtrühma  ja 
töörühma  saabunud 
ettepanekutest  ning  vastuvõetud 
otsustest.

→ jagada igapäevaseid ülesandeid.
→ koguda  kokku  planeeringu  lähtematerjale  ja  valmistada  need  ette 

juhtrühma aruteludeks;
→ korraldada suhtlemist meedia ja avalikkusega, valmistada ette planeeringu 

avalikud arutelud.

Juhtrühma liikmeteks määrati korraldusega:
→ Lea Saul – arendustöö projektijuht
→ Kristi Kull – keskkonnaspetsialist
→ Arno Verbu – maanõunik
→ Andres Kärp – vallavanem.

Planeeringu  juhtrühma  ülesandeks  on  planeeringu  koostamise  koordinaatori 
vahetu abiliste ring, kelle ülesanne on välja töötada sisulisi lahendusi ja vajadusel 
langetada  otsuseid.  Juhtrühma  töö  tulemusena  kujuneb  olemasoleva  olukorra 
analüüs  ja  hiljem  planeeringulahendus.  Juhtrühma  ülesanne  on  juhtida 
planeeringu koostamist. Juhtrühma tähtsaim töövorm on regulaarsed koosolekud, 
millega vajadusel liituvad eksperdid ja arvamusliidrid.

Vara vald
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Valla olemasoleva olukorra analüüs

Valla süstemaatiliseks ruumiliseks planeerimiseks ning tuleviku kujundamiseks on 
vajalik  strateegiliste  pikaajaliste  eesmärkide  ja  nende  saavutamiseks  vajalike 
tegevuste  ja  põhimõtete  teadvustamine  ning  sõnastamine.  Pikaajaliste 
eesmärkide  aluseks  on  põhjalik  olemasolevate  ja  perspektiivsete  ressursside 
analüüs ning ressurssidele optimaalseimate kasutusviiside leidmine.
Üldplaneeringu  protsessi  esimeseks  ülesandeks  oli  valla  olemasoleva  olukorra 
faktiliste  andmete  ning  olukorda  kirjeldavate  andmete  ajaliste 
trendide/muutumiste koondamine.
Koondatud  olemasolevate  andmete  analüüsimisel  selgusid  nii  erinevad 
hetkeolukorras tunnetatavad kitsaskohad ja probleemid, kui ka arenguvajadused 
ja  võimalused,  mis  annavad  aluse  valla  üldplaneeringu  ja  teiste  strateegiliste 
arengudokumentide väljatöötamiseks. Lähteandmestiku analüüsis on välja toodud 
teemavaldkondade  arengu  sõlmpunktid  ning  territoriaalsed  vajadused,  millega 
tuleb arvestada planeerimisettepaneku väljatöötamisel.
Vaata köide: „Vara valla üldplaneeringu lähteandmestiku analüüs”

Üldplaneeringu  esimese  etapi  käigus  koostati  planeeringu  tugiplaan,  mis  on 
planeeritava ala hetkeolukorda ja maakasutust väljendav kaart. Üldplaneeringu 
protsessi kavandamise etapis püstitatud töö üldeesmärkide saavutamiseks koguti 
planeeritava piirkonna kohta mitmeid erinevaid infokihte, mis on hetkeolukorra 
analüüsi aluseks ja millele planeerimislahendus põhineb. Planeeringu aluskaardiks 
valiti Eesti põhikaart 1:10 000. Tugiplaan on oma ülesehituselt üldiselt sarnane 
planeeringu  maakasutusplaaniga  ning  selle  koostamisel  kasutati 
keskkonnaministeeriumi juhendmaterjalis „Planeeringute leppemärgid“ soovitatud 
maakasutuse juhtfunktsioonide definitsioone ja leppemärke.
Olulisemad infoallikad käesoleva planeeringu koostamisel olid järgmised:

→ Väärtuslikud  maastikud  ja  rohevõrgustik  –  Tartu  maakonna 
teemaplaneering  “Asustust  ja  maakasutust  suunavad 
keskkonnatingimused”;

→ Kaitsealad  ja  kaitstavad  looduse  üksikobjektid,  IBA-alad  – 
Keskkonnaministeeriumi  Info-  ja  Tehnokeskus  (EELIS),  Tartumaa 
keskkonnateenistus;

→ Potentsiaalsed  Natura  alad   -   Keskkonnaministeeriumi  Info-  ja 
Tehnokeskus (EELIS);

→ Ürglooduse  mälestised  -  Keskkonnaministeeriumi  Info-  ja  Tehnokeskus 
(EELIS);

→ Muinsuskaitse objektid – Muinsuskaitseamet; 
→ Tartu  maakonnaplaneering  –  Tartu  maavalitsuse  arengu–  ja 

planeeringuosakond;
→ Pärandkooslused – Pärandkoosluste ühing;
→ Ehitatud  keskkond  (teedevõrk,  sidevõrk,  elektrivõrk,  kanalisatsiooni-  ja 

veevarustuse võrk, soojusvõrk ) – Vallavalitsus ja võrkude haldajad, Eesti 
põhikaart 1:10 000;

→ Maa korraline hindamine 2001, Tartu maakataster;
→ Üldplaneeringu teemaplaneering „Tartu linna lähialade ja linna vahelised 

territoriaalsed seosed“;
→ Katastripiirid ja sihtotstarbed – Eesti Maa-amet.

Üldplaneeringu algatamisest teavitamise järel avalikus meedias saadeti laiali ka 
lähtetingimusi  paluvad  kirjad  erinevatele  organisatsioonidele  ning 
naaberomavalitsustele:
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Tartu Maaparandusbüroo
Kooli 13
50409 Tartu

Tehnilise järelvalve inspektsioon
Aru 10
10317 Tallinn

Alatskivi vallavalitsus
Alatskivi vald 
Tartumaa

Peipsiääre vallavalitsus
Peipsiääre vald 
Tartumaa

Mäksa vallavalitsus
Mäksa vald
Tartumaa

Luunja vallavalitsus
Luunja vald 
Tartumaa

Tartu vallavalitsus
Tartu vald
Tartumaa

Tähtvere vallavalitsus
Tähtvere vald
Tartumaa

Tartu maavalitsus
Majandusarenguosakond
Riia 15
51014 Tartu

Muinsuskaitseameti Tartu 
Järelvalveosakond
Riia 15b
51010 Tartu

Eesti energia As jaotusvõrgu
Tartumaa piirkond
Ilmatsalu 5
51014

Tartu teedevalitsus
Veski 23
51005 Tartu

Pala vallavalitsus
Pala vald
Jõgevamaa

Tartumaa keskkonnateenistus
Aleksandri 14
51004 Tartu

Eesti Vabariigi 
kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn

Eesti Vabariigi Siseministeerium
Pikk 61
15065 Talinn

Tartumaa Päästeteenistus
Aleksandri 14
51004 Tartu

Tulundusühistu Kaarli
Vara küla
Vara vald
Tartumaa

OÜ Vara Saeveski
Vara vald
Vara küla 
Tartumaa

RMK Vara metskond
Alajõe küla
Vara vald
Tartumaa

As Vinnal
Särgla küla
Vara vald 
Tartumaa

Saare vallavalitsus
Saare vald
Jõgevamaa

Tabivere vallavalitsus
Tabivere vald
Jõgevamaa

Veeteede amet
Valge 4
11413 Tallinn

Kivi forellipüük OÜ
Vara vald
Kauda küla
Tartumaa

Vara vald
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Strateegia koostamine
Arengustrateegia visioon ning üldised eesmärgid töötati välja arenguseminaride 
käigus strateegilise planeerimise metoodikat järgides. Arenguseminaridel toimusid 
rühmatööd  piirkondade  ja  teemavaldkondade  kaupa.  Teemavaldkondade 
arengusuundumuste  väljatöötamiseks  moodustati  lisaks  juhtgrupile  järgnevad 
töögrupid:

→ Tehnilise infrastruktuuri, majanduse ja ettevõtluse töörühm.
→ Looduskeskkonna, turismi ja muinsuskaitse töörühm.
→ Sotsiaalsfääri, hariduse, kultuuri, spordi ja vaba aja töörühm.

Vastavalt  koostatud  seminaride  ajakavale  ja  tööprogrammile  toimusid 
arengustrateegia seminarid:

Arengustrateegia seminaride ajakava

TÖÖPROGRAMM

I seminar (juhtgrupp + teemarühmad) (orienteeruv kestvus 2,5 h)       13.04.2005.

 Üldise töökorralduse ja töörühmade tutvustus, töörühmade juhtide tutvustus ja ülesanded
 Seminaride kava tutvustus
 Ajagraafiku täpsustamine

→ I ülesanne – visiooni sõnastamine - (ei lähtuta oma töörühma teemavaldkonnast)
→ II ülesanne – valla üldine SWOT analüüs ja pririteetide hindamine
→ III ülesanne – valla võtmetegurite kaardi koostamine 

 Kodune ülesanne - üle vaadata Hendrikson & Ko poolt koostatud üldplaneeringu lähteandmestiku 
koondid  ning  muud  olemasolevad  materjalid  lähtuvalt  oma  teemavaldkonna  võimalikust 
tulevikuvisioonist ning eritähelepanu vajavatest asjaoludest.

H&Ko koostab piirkonna tulevikku käsitleva üldvisiooni algversiooni  ja teeb kokkuvõtted SWOT’ist  ja 
võtmetegurite kaardist.

II, seminar (3 piirkondlikku seminari)  (orienteeruv kestvus 2,5 h)          19-22.04.2005.

 Lühike  üldvisiooni  ja  üld-SWOT’i  tutvustus  (eelmise  seminari  käigus  väljatoodud  piirkonna 
arenguaspektidele ning valla üldplaneeringu I etapile tuginedes),

→ Piirkondlikud töörühmade täiendused arengueeldustele ja kitsaskohtadele  ning eritähelepanu 
vajavatele aspektidele. Piirkondlik SWOT ja arengutegurid.

→ SWOT’i tegurite olulisusjärjestuse koostamine.
→ Piirkondlik võtmetegurite kaardi täiendamine

H&Ko koondab piirkondlikest seminaridest saadud informatsiooni.

III seminar  (juhtgrupp+teemarühmad) (orienteeruv kestvus 2,5 tundi)   26.04.2005.

 Üldvisiooni, üldiste strateegiliste eesmärkide ning piirkondlikke strateegiliste eesmärkide tutvustus 
ja arutelu.

→ Teemarühmade  töö  võtmetegurite  kaardiga,  konfliktalade  ja  teemade  määramine  ning 
töörühmade kesksed strateegilised eesmärgid.

→ Vastavalt  juhtgrupi ning teemarühmade liikmete võimalustele ning erinevate teemade lõikes 
üleskerkinud aspektidele edaspidises seminaride ajakavas kokkuleppimine.

Edaspidised juhtgrupi strateegia seminarid vastavalt vajadusele 



3.1.1.1 Visioon, SWOT analüüs ja küsimustikud.

Vara  valla  olukorrale  hinnangu  andmiseks  ja  arengueelduste  selekteerimiseks 
koostati valla olukorra SWOT-analüüs ja individuaalsed valla üldiste suundumuste 
visioneerimise sõnastamine ja piirkondlikud küsimustikud, et igal inimesel oleks 
võimalus personaalselt  anda hinnang olukorrale kogu valla ning oma piirkonna 
kohta ning tuua välja arenguvõimalused ja eeldused. 

Visioon
Vara valla edasise arengu üldiseks sihiks on valla tulevikuvisioon. Tulevikuvisioon 
sätestab soovitava tulevikunägemuse (situatsiooni kirjeldus), mille saavutamisele 
on suunatud valla arengustrateegia. 

Pilt 1. Valla arengueelduste sõnastamine
Vara  valla   visiooni  sõnastamise 
ajurünnakust  koondatud  piirkonna 
tulevikku  määravad  kõige  enam 
nimetatud aspektid:

→ Väärtuslik looduskeskkond
Vara  vald  kui  inimsõbralik  ja 
looduskaunis   elupaik.  Vara  vallas 
olevad  looduskaitsealad  annavad 
võimaluse vääriselupaikades elada.

→ Hinnatud rahulik elupaik 
Tartlastele

Vara  vald  on  hinnatud  ja  tuntud 
ökoloogiliselt  puhas,  loodushoiule 
suunatud keskkond elamiseks

→ Kõrge elukvaliteediga elupaik
sotsiaalselt  turvaline  elukeskkond  –  elanikele  on  tagatud  toimetulek,  arstiabi, 
sotsiaalteenused  ja  muud  toimetulekuks  vajalikud  (sotsiaal-)teenused. 
Mitmekesiseid  võimalusi  on  sportimiseks,  puhkamiseks  ja  aktiivseks  vaba  aja 
veetmiseks,  mistõttu  vald  on  tuntud  kui  spordisõbralik  ja  tervislikke  eluviise 
propageeriv omavalitsus. 

→ Atraktiivne turismipiirkond
vald on tuntud puhke- ja turismikohana, kus toimivad mitmekesiseks võimalused 
puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks

→ Innovatiivne, keskkonnasäästlik ja kohalikel ressurssidel põhinev 
ettevõtluskeskkond

Vara vald kui põllumajandus, metsandus ja tööstuspiirkond. Vara vallas olevad 
keskused annavad võimaluse tööstust arendada (Koosa). Head põllud ja metsad 
aga põllumajandust ja metsandust arendada.

→ Nooreneva, elujõulise elanikkonnaga omavalitsus
Käiku on läinud, õigemini tööle hakanud külakeskused – Koosal ja Varal. Sobiva 
töö olemasolu ja kättesaadavus, töö turvalisus, kohaliku tööturu kasv, töötuse 
madal tase.

Lähtudes Vara valla  arengueeldustest  ja  asukohaspetsiifikast,  on valla 
tulevikunägemus,  sarnaselt  paljude  teiste  Eesti  maa-omavalitsustega, 
jätkuvalt  madala  sündivuse  ja  rahvastiku  üldise  vananemise  taustal, 



tagada kohalike elanike jäämine valda ning  tingimuste loomine tööealise 
ja töövõimelise elanikkonna sisserändeks. 
Seda  ennekõike  ärakasutades  regionaalse  keskuse  Tartu  lähedust, 
puhast looduskeskkonda, elamumajanduse ja tööstuse elavdamise ning 
arendamise  võimalusi.  Selle  abil  laienevad  võimalused,  läbi  valla 
tulubaasi  suurenemise,  luua  heal  tasemel  sotsiaalsfääri  teenuste 
kättesaadavus ja valla elanike kõrge elukvaliteet.

Vara valla visioon:

Vara  vald  on  jätkusuutlikult  arenev,  elujõulise 
kogukonnaga  omavalitsus,  mille  tagab  soodne  ja 
majanduslikult  mitmekesine  ettevõtluskliima,  atraktiivsed 
puhke- ning turismivõimalused ja kvaliteetne looduskaunis 
elukeskkond.

SWOT analüüs
SWOT analüüsi tulemused on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 1. Analüüsi tulemuse 
erinevad aspektid on reastatud olulisuse järjekorras (vastavalt töörühmade poolt 
antud hindamistulemustele).

Pilt 2. SWOT’i koostamine Pilt 3. SWOT hindamine

Tabel 1.SWOT
TUGEVAD KÜLJED VÕIMALUSED

o Heal tasemel avalike teenuste 
olemasolu (Põhikool, lasteaiad, 
raamatukogud)
o Elav kultuuri- ja seltsitegevus 
(traditsioonid, aktiivne tegevus)
o Väärtuslik loodusmaastik (Peipsi 
järv, Emajõe Suursoo, Emajõgi, mets ja 
vaba põllumaa)
o Soodne asend: lähedus Tartu 
linnaga ja linnas paiknevate töö- ja 
teenindusvõimaluste kättesaadavus
o Olemasolev ja hea teede 
põhivõrgustik ning hea 

o Elamuehituseks ja ettevõtluse 
(tööstus) arenguks vajalike alade 
olemasolu, hea looduslik 
elukeskkond
o Eesti liitumine EL-iga, EL-i 
tõukefondide abi kohaliku arengu 
toetuseks koos sõprusvaldadega
o Loodus- ja ökoturismi teenuste 
tarbimise huvi kasv
o Põllumajanduse, eriti 
mahepõllumajanduse taastumine 
ja nende toodete nõudluse kasv
o Tartu linna kui regionaalse 



ühistranspordiühendus 
o Suur territoorium
o Püsiv ja töötahteline elanikkond, 
tööjõu olemasolu

keskuse jätkuv areng

NÕRGAD KÜLJED OHUD
o Puudulik infrastruktuur (elekter, 
soojamajandus, side, internet, vesi ja 
kanalisatsioon) – väljaarendamata ja 
kaasajastamata
o Elanikkonna vananemine ja noorte 
äravool, sellest tulenevalt töövõimelise 
elanikkonna suhteline vähesus, 
passiivsus, 
o Valla ühtse identiteedi ja 
vallaelanike ühtsuse nõrkus (nõrk 
seltsielu) - Killustunud kogukond (Vara-
Koosa – vallal kaks keskust) (Tartus 
tööl käivad inimesed)
o Valla olemasolev turismipotentsiaal 
on suurel määral kasutamata

o Regionaalpoliitika olematus või 
jätkuv ebastabiilsus
o Jätkuv ääremaastumine, 
tulubaasi vähenemine, ekanikkona 
jätkuv vananemine ja noorte 
äravool tartusse
o Kooli kui kohaliku kultuuri ja 
kodukandi identiteedi kandja 
sulgemine
o Kohaliku identiteedi jätkuv 
nõrgenemine (Tartus tööl käivad 
inimesed) sellest tulenevalt 
süvenev huvipuudus kohalikku 
kultuurielu elavdada

Strateegiline  (SWOT) analüüs  on strateegiliste  otsuste  juures  oluline  element. 
SWOT  analüüsib  organisatsiooni  tugevusi  ja  nõrkusi  ning  väliskeskkonnast 
tingitud võimalusi ja ohte. See on ka hinnang strateegia valikutele võimaldades 
kontrollida,  kas organisatsioon on piisavalt  tugev püstitatud  eesmärke täitma; 
kuidas  vähendada  või  kontrolli  all  hoida  oma  nõrkusi,  kuidas  kasutada  ära 
keskkonnast tulenevaid eeliseid ja võimalusi, millisel moel ennetada ohte.

Vara valla tugevad küljed
Vara  valla  olulisima  tugeva  küljena  on  nähtud  heal  tasemel  avalike  teenuste 
kättesaadavust  (põhikool,  lasteaiad,  raamatukogud)  ning  nende  baasil 
väljakujunenud heal tasemel traditsioonidega kultuuri-, spordi- ja seltsitegevust, 
millesse  on  olulise  panuse  andnud  ka  aktiivne  ja  sihipäraselt  tegutsev  valla 
haldusorganisatsioon. 
Arengueeldus:
Kohaliku identiteedi, kultuuripärandi ja traditsioonide olemasolu on valla elujõu ja 
elukvaliteedi üheks olulisimateks eeldusteks. Koostegemisest ja ühistööst tulenev 
sünergia  võimendab  vallaelanike  identiteeti  ning  soodustab  elukeskkonna 
konkurentsivõime kasvu.

Teise olulise tugevusena on valla looduskeskkond. Vallast suure osa moodustab 
rahvusvahelise  tähtsusega  märgala  Emajõe-Suursoo  looduskaitseala  mis  on 
ühtlasi ka rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Emajõe-Suursoos nähakse olulist 
ekstensiivse  loodusturismi  puhkemajandusliku  potentsiaali.  Vara  valda  läbivat 
Emajõge ja  vallaga piirnevat  Peipsi  järve (riiklikult  laevatatavad veekogud) on 
samuti nähtud kui väga olulise puhkemajandusliku potentsiaaliga turismikoridore. 
Arengueeldus:
Üldise heaolu kasvades kasvab ka nõudlus siseturismi teenuste järele, Vara valla 
teenustesektori  võimaluste  arendamine  ja  ärakasutamine  avaldaks  väga 
positiivset  mõju valla  tööhõivele ja teenindusvõimaluste  kättesaadavusele  ning 
tõstaks seeläbi oluliselt ka valla atraktiivsust elukeskkonnana.  

Kolmanda olulise tugevusena on soodne asend Tartu maakonna keskuse Tartu 
linna naabruses. Tartu linn kui Lõuna-Eesti regioonikeskus, kus paikneb oluline 
osa regiooni töökohti ja teenindusvõimalusi. 



Arengueeldus:
Asukoht  avaldab  soodsat  mõju  nii  valla  tööhõivele  ja  teenindusvõimaluste 
kättesaadavusele  kui  ka  elukeskkonna  arendamise  võimalustele.  Elanikkonna 
töökohtade  olemasolu  Tartu  linnass  stimuleerivad  kohalikke  ettevõtjaid 
investeerima  ettevõtete  arengusse  ka  koha  peal. Majanduse  ning  ettevõtluse 
arengueeldusteks on omakorda hariduse, elamufondi ja tehnilise infrastruktuuri 
poolt pakutavad võimalused.

Vara  valla  olulise  tugevusena  nähakse  ka   infrastruktuuri  põhivõrgustikku. 
Ennekõike  teede  põhivõrgustiku  olemasolu  Jõhvi-Tartu  maantee  kui 
rahvusvaheline arenev transpordikoridor (Via Hanseatica) lähedust ning sellega 
seotud  teedevõrgustik  võimaldavad  tulevikus  luua   enamiku  valla  piirkondade 
sujuva ja kiire ligipääsetavuse Tartu suunalt ja vastupidi.  
Arengueeldus:
Ligipääsetavus  on  oluliseks  eelduseks  valla  kui  elu-  või  ettevõtluskoha 
atraktiivsusele. 

Väliskeskkonna võimalustest tulenevad arengueeldused
Vara  valla  olulisimaks  väliskeskkonna  arengutest  tulenevaks  võimaluseks  on 
maailmas ja ka Eestis arenev turismiturg, ennekõike ökoturismi ja sellel põhineva 
puhkuse veetmise võimaluste  tähtsustumine.  See loob head eeldused ka Vara 
valla  puhkemajanduslikult  atraktiivsete  piirkondade  rakendamise  valla  edasise 
arengu soodustamiseks.

Olulise võimalusena nähakse EL regionaalpoliitika ja selle elluviimiseks suunatud 
struktuurivahendite  kasutamist,  mis  võimaldavad  ka  Vara  vallal  rakendada 
täiendavaid investeeringuid,  et parandada füüsilise elu- ja ettevõtluskeskkonna 
kvaliteeti vallas ning  seeläbi tõsta valla üldist konkurentsivõimet. Eesti kuulumine 
EL-i  ühtsesse  majandusruumi  ja  sellest  tulenev  Eesti  kui  investeerimiskoha 
atraktiivsuse  tõus ning  lisaks  Eestis  toimuv  ettevõtete  siirdumine  keskustest 
(Tartu)  väljapoole,  annab  ka  Vara  vallale  võimaluse  luua  valla  territooriumil 
täiendavaid  töökohti,  mille  rakendamise  eelduseks  on  valla  soodne  asend  ja 
tööstustootmiseks ja elamuehituseks sobivate alade olemasolu. 

Vara valla nõrgad küljed ja väliskeskkonnast tulenevad ohud 
Valla  arenguga  seotud  olulisemateks  ohtudeks  on  rahvastiku  jätkuv 
vananemine (negatiivne  loomulik  iive),  mis  suurendab  vajadust  tööealise 
rahvatiku  sisserändeks.  Vananev  rahvastik  suurendab  nõudeid 
sotsiaalhoolekandele  ja  tervishoiule,  mis  omakorda  suurendab  tööealise 
elanikkonna  maksukoormust,  mis  võib  tingida  elukvaliteedi  languse.  Olulise 
ohuna nähakse süvenevat Tartu pendelrände suurenemist, mis põhjustab elanike 
võõrandumise kohalikust keskkonnast. Valla kui elukoha kvaliteeti pärsivad seni 
veel  kaasajastamata tehnilise infrastruktuuri võrgustikud. Ebapiisaval määral on 
kasutamata ka  valla  turismipotentsiaal,  mis  ei  avalda  veel  märkimisväärset 
positiivset  mõju  teenindussfääri  arengule  ja  tööhõivele.  Ohtudena  tuleb  kõige 
enam  välja  regionaalpoliitika  jätkuv  puudulikkus,  mis  põhjustab 
põllumajanduslike maavaldade suurenevat ääremaastumist ja mahajäämust.

Piirkondlikud seminarid
Tagamaks üldplaneeringuga avalikkuse kaasamise vajadust  võimalikult  varases 
staadiumis ning selgemat piirkondlike  erisuste ja arenguvajaduste väljatoomist 
viidi arengustrateegia raames läbi kolm piirkondlikku seminari;  Vara, Koosa ja 
Välgi piirkonnas. Piirkondlik  lähenemine põhineb  väljakujunenud esmatasandi 
teeninduskeskustele  ja  haarab  nende  funktsionaalseid  tagamaid.  Piirkondlike 
arengueelduste  väljatoomine  kohalike  elanike  tasandil  aitab  üldiseid  valla 
arengueeldusi  ja  võtmevaldkondi  täpsustada  ja  lisab  võtmevaldkondadele 
ruumilis-funktsionaalse  aspekti  (sotsiaal-majanduslikud,  logistilised  erisused, 



asustusstruktuuri  paiknemise  aspektid  ja  nendevahelised  vallasisesed 
funktsionaalsed seosed). 

Vara piirkonna seminar
Vara piirkonda  jääb valla  administratiivkeskus  ning  piirkonnale  on iseloomulik 
hea  avalike  teenuste  kättesaadavus  (põhikool,  lasteaed,  raamatukogu). 
Piirkonnas  tegutsevad  tööstus-  ning  teenindusettevõtted.  Vara  külas  on  välja 
arendatud elanike vajadusi rahuldav tehniline infrastruktuur.
Pilt 4 ja 5. Vara piirkonna seminar 

Vara piirkonna arengus on olulisel kohal sisserände suurendamine. Piirkondlikul 
seminaril  osalenud  kohalike  elanike  arvates  võiksid  uued  elamualad  paikneda 
Aovere-Kallaste-Omedu maantee lähistel vahetult Tartu valla piiriga külgneval alal 
ning  Vara  küla  lähistel.  Mõlemale  alale  on  hea  ligipääsetavus  ning  tehnilise 
infrastruktuuri arendamise võimalus.
Tööstusalad peaksid jääma endiselt elamualadest eraldatusse ning raskeveokite 
liiklus tuleks seminaril osalenute arvates suunata ümber asula (Vara küla).
Piirkondlikul seminaril leiti, et valla edasises arengus tuleks rohkem rõhku pöörata 
elanike vaba aja veetmise ning tervisespordiga tegelemise võimalustele. Selleks 
oleks  vaja  Vara  külla  külapidude  korraldamise  ning  spordiürituste  läbiviimise 
kohti.

Välgi piirkonna seminar
Välgi piirkonda iseloomustab (võrreldes ülejäänud Vara vallaga) kõrge keskmine 
vanus ning suurem sotsiaalne läbikäimine. 
Transpordilogistiliselt  jääb  Välgi  piirkond  ülejäänud  valla  suhtes  teatavasse 
eraldusse.  Piirkonda  läbib  Pataste–Välgi–Alatskivi  kõrvalmaantee,  vallasisesed 
teed,  mis  võimaldavad  ühenust  vallakeskuse  Varaga  ning  valla  suurima  küla 
Koosaga, on halvas seisukorras. Välgi piirkonnas on puudus teenindusettevõtetest 
(piirkonnas pole kauplust) ning avalikest teenustest (nt lasteaed).
Pilt 8 ja 9. Välgi piirkonna seminar



Teede halb olukord ning teenuste vähene kättesaadavus on piirkonna eraldatuse 
peamisteks põhjustajateks. Seminaril osalenud kohalike elanike arvates on vajalik 
nende  valdkondade  võimalikult  kohene  arendamine,  sest  see  looks  võimalusi 
piirkonna  üldise  arengu  hoogustumiseks:  aktiveerides  majandustegevust  ning 
suurenades sisserännet.
Välgi piirkonna uued elamualad peaksid seminaril osalenute arvates jääma Välgi 
külast  loode  suunas.  Uue  asustuse  tekkimisel  tuleks  järgida  senist  haljaküla 
asustuse põhimõtteid.
Üldiselt  väärtustavad  kohalikud  elanikud  piirkonna  tasakaalustatud 
looduskeskkonda  ning  soovivad  selle  võimalikult  suures  osakaalus  säilimist. 
Piirkonna  arengueeldusi  nähti  peamiselt  loodusturismis:  Selgise  mõhnastik 
(matka- ja tervisesprodi rajad), Selgise karjäär (krossirada).
Kultuuri- ning seltsielu elavdamiseks on seminaril osalenute arvates vajalik rajada 
Välgi külla avalikult kasutatav hoone, samuti tuleks arendada vabaõhu ürituste 
tarbeks Hiiemäge.

Kosa piirkonna seminar
Koosa piirkonda  iseloomusab  kogukonna  killustatus  ning  vähene  sotsiaalne 
läbikäimine.  Samas  on  Koosa  piirkonna  tugevuseks  valla  kõige  paremad 
sportimistingimused.  Ka  piirkondlikul  seminaril  pöörati  rõhku  just  tervisesporti 
ning vaba aja veetmist puudutavatele aspektidele: matka- ning kergliiklusteed, 
suplus- ja telkimiskohad, lastemänguväljakud. 
Pilt 6 ja 7. Koosa piirkonna seminar

Seminaril  osalenud kohalike inimeste arvates on piirkonna kultuuri-  ja seltselu 
elavdamiseks  vajalik,  et  Koosa  külas  oleks  vastav  üldkasutatav  hoone,  mida 
saaksid huvitegevuseks kasutada nii täiskasvanud kui ka noored.
Koosa küla vahetusse lähedusse jääb Aovere-Kallaste-Omedu maantee, mis omab 
tähtsust  piirkonna  transpordilogistilisuse  seisukohast,  luues  hea  ühenduse  nii 
vallakeskuse  kui  ka maakonnakeskusega.  Piirkonda  läbiv  tugimaantee  loob ka 
eeldusi  majanduselu  arendamiseks ning elanikkonna kasvuks.  Kohalike  elanike 
arvates võiksid uued elamualad paikneda maantee vahetus läheduses, tagades nii 
alale hea ligipääsetavuse ning tehnilise infrasturkuutiga varustatuse. 
Seminaril  käsitleti  põgusalt  ka  piirkonda  jäävat  Emajõe-Suursoo 
maastikukaiteseala, millele võiks kohalike arvates olla suurem tuntus ning parem 
ligipääsetavus (hetkel on kaitseala kohalikele elanikele küllaltki tundmatu). Ning 
Praaga  küla  tuleks  arendada  matkamarsruutide,  looduskoolituse  ja  üldise 
loodusturismi tugipunktiks; sest Praaga pakub huvi ka kohalikele elanikele.



Teemarühmade seminarid 
Lähtuvalt  teemavaldkondadest  moodustati  oma  ala  spetsialistidest  kolm 
töörühma:

→ Tehniline infrastruktuur, majandus, transport ja ettevõtlus
→ Looduskeskkond, muinsuskaitse ja turism
→ Haridus, kultuur, sport vaba aeg ja tervishoid

Noorte ja haritud inimeste suur ränne maalt linna 1990ndatel aastatel kahandas 
maapiirkonna  arengupotentsiaali,  vähendas  oskustööliste  arvu  ja  tööjõu 
kvaliteeti.  Võrreldes  linnapiirkonnaga,  iseloomustab  Eesti  maapiirkonda 
elanikkonna  väike  asustustihedus  ja  kõrge  keskmine  vanus,  vähene  ostujõud, 
kohaliku ühiskonna suurem suletus ja kohatine asotsialiseerumine.
Muutunud  turuolukorra  ja  reformide  tagajärjel  on  kahanenud  põllumajanduse 
suhteline osakaal rahvamajanduses, tööhõives ja maakasutuses, mis on oluliselt 
muutnud maastikku. Kasutusest väljalangenud maad võsastuvad.
Maapiirkonna  arengutasemel  on  kogu  elanikkonna  elu  kvaliteedi  parandamisel 
suur  tähtsus.  Inimeste  suurenevate  võimaluste  (heaolu)  ja  liikuvusega 
kasvab  vajadus  loodus-  ja  traditsioonilise  kultuurikeskkonna  järele, 
mistõttu elanikkond pöördub linnadest maale tagasi. 

Tehniline infrastruktuur, majandus, transport ja ettevõtlus
Töögrupi  ülesanne  oli  määrata  perspektiivsete  äri-  ja  tootmismaade, 
elamumaade,  transpordimaade  ja  peamiste  tehnilise  infrastruktuuri  rajatiste 
paiknemine.

Eelnevalt  toimunud  arenguseminaridel  oli  märgitud  Vara  valla 
tugevustena ja võimalustena regionaalkeskuse Tartu linna lähedus, mis 
loob head võimalused kvaliteetse elu- ja ettevõtluspiirkonna arenguks. 
Elukeskkonna  kvaliteedi  tõstmisel  on oluliseks  kriteeriumiks  töökohtade arvu 
suurendamine  ning  töövõimaluste  mitmekesistamine valla  territooriumil. 
Siin on samuti Vara valla üheks arengueeliseks regionaalse keskuse lähedus, sest 
üldise trendina toimub nii ettevõtluse ja tööpaikade koondumine regionaalsesse 
keskusesse  ning  selle  lähialadele,  kui  ka  tootmisettevõtete  arengu  käigus 
ümberpaiknemine  linna  territooriumilt  linnast  väljapoole,  suuremate 
transpordimagistraalide  ja  liiklussõlmede  lähedusse.  Ettevõtluse  areng  vallas 
sõltub  suurel  määral  selleks  vajalike  sobivate  alade  olemasolust,  kus  on 
suhteliselt  lihtsalt  kättesaadav  vajalik  tehniline  infrastruktuur,  mille 
väljaarendamine  sobivates  paikades  peaks  olema  üheks  valla  edasise  arengu 
prioriteediks. Kohapealse kvalifitseeritud tööjõu vähesust on võimalik leevendada 
vakantse tööjõuga Tartu linnast.

Maapiirkond on riigi jaoks strateegiliselt tähtis (linna)elanikkonna toiduainetega 
varustaja.  Seetõttu  on  oluline  aidata  kaasa  maapiirkondades  põllumajanduse 
edendamisele,  toteerides  investeeringuid  ning  luues  võimalusi  toodangu 
realiseerimiseks.
Maakasutus  on Eestis  viimase  aastakümnega  kahanenud  kolmandiku  võrra. 
Kasutamata maade umbrohtumine ning kaugemas perspektiivis  võsastumine ja 
metsastumine suurendab oluliselt teraviljapõldude umbrohtumist. Omandisuhete 
tõttu  ei  ole  maakasutajal  tihti  võimalik  korraldada  umbrohutõrjet  naabrite 



maadel.  Kasutamata  maadel  kuivavad  mitmeaastased  umbrohud  (heintaimed) 
suurendavad põlengute ohtu ja põlengud võivad levida ka okaspuumetsadesse.

Ebasoodsamad  piirkonnad,  mida  ähvardab  maa  kasutamatajätmine  või  kus 
paikkonna  säilitamine  on  vajalik,  on  looduslike  tootmistingimuste  poolest 
homogeensed põllumajanduspiirkonnad, millel on järgmised omadused:
– madala tootlikkusega ja raskesti haritav maa, mille piiratud tootmispotentsiaali 
on võimalik suurendada ainult ülemääraste kulutustega ning mis sobib peamiselt 
ekstensiivseks loomakasvatuseks,
–  looduskeskkonna  madala  tootlikkuse  tõttu  on  tootmine  põllumajanduse 
majandusliku  suutlikkuse  põhinäitajaid  silmas  pidades  keskmisest  märgatavalt 
väiksem,
–  peamiselt  põllumajandusest  sõltuv  väikesearvuline  või  kahanev  elanikkond, 
mille kiirenev vähenemine ohustaks kõnealuse piirkonna elujõulisust ning edasist 
asustatust.

Valla edasise arengu kavandamisel on oluline määrata, millistel aladel peaks ka 
tulevikus  säilima  põllumajandusmaa  juhtfunktsioon  (tulenevalt  maa 
väärtuslikkusest  põllumajandusliku  tegevuse  arendamisel).  Tavaliselt  on 
maakasutusest  loobumise  põhjused  majanduslikku  laadi  –  kehvemates 
tootmistingimustes ei ole võimalik täiendavate toetusteta konkureerida parematel 
aladel  tegutsevate  tootjatega.  Seetõttu  on  oluline  kasutada  põllumajanduse 
arendamisel võimalusi, mida pakuvad erinevad toetusfondid.
Vähem perspektiivsete alade puhul on otstarbekas kaaluda võimalust põllumaade 
metsastamiseks.

Teemagrupp jõudis seminaril arutelu tulemusel järeldusele, et piirkondade kaupa 
üldistatult peaksid maad vallas jääma metsa- ja põllumajanduslikku kasutusse:

 Välgi piirkond - metsanduslikku kasutusse, madal boniteet (kasutus võib 
üldjoontes jääda samaks)

 Vara  piirkond  –  säilitada  põllumaa  (madala  viljakusega  aladel  võimalik 
põllumaade metsastamine)

 Koosa piirkond – põllumaad võtta taaskasutusse

Valla  majanduselu  seisukohast  on  oluline  tagada  tootmise  ja  kaubanduse 
arenguks  vajalikud  tingimused  olemasolevates  keskustes  ning  soodustada 
ettevõtlusalade arengut intensiivsema kasutuse kaudu. Ettevõtluse arendamisel 
on  oluline  arvestada  teenindussfääri,  eriti  puhkeotstarbelise  teeninduse 
kvalitatiivse ja kvantitatiivse arengu vajadustega. 

Äri- ja tootmistegevuse arendamisel on oluline pöörata tähelepanu aladele, mis 
on  logistiliselt  hea  ligipääsetavusega  ning  millel  on  tagatud  infrastruktuuri  ja 
kommunikatsioonide  kättesaadavus.  Teemagrupp  määratles  antud  valdkonnas 
valla arenguperspektiividest lähtuvalt, millised olemasolevad äri ja tootmismaad 
võiksid laieneda:

 Välgis arendada äritegevust koos kohaliku teenindusvõrgu laienemisega. 
Pöörata rõhku turismiteenuse väljaarendamisele

 Varal  arendada  puidutööstust  olemasoleva  tööstuse  baasil.  Keskasulas 
laiendada  tootmistegevust  põhja  suunas.  Sookaldusel  laiendada 
puidutööstust. Äri- ja kaubandustegevus

 Preedil turismiteenust
 Keressaare turbatööstust mitte laiendada
 Koosal on perspektiivikas tootmistegevus (keskuses), piisavalt tööjõudu ja 

võimalus laieneda Tähemaa poole. 
 Luha  kandis  arendada  jäätmekäitlusjaama.  Endiste  lautade  baasil  võiks 

arendada väikeettevõtlust. Sama Varnja tee ääres



Samast  aspektist  lähtuvalt  määras töögrupp ka potentsiaalsed alad,  kus oleks 
perspektiivne  arendada elamuehitust  (olemasolevate  elamu-alade tihendamine, 
uute elamumaade reserveerimine), pöörates tähelepanu logistilisele paiknemisele, 
infrastruktuuride ning kommunikatsioonide arendamise võimalustele:

 Välgi - logistiliselt halb paik, elamuehitus pole perspektiivikas
 Elamuehitus võiks laieneda Tootsi külla.
 Varal - olemasolevate elamu-alade tihendamine lõuna suunal.
 Elamuehitus Preedil ja Ättel.
 Koosal olemasolevate elamu-alade tihendamine

Maapiirkondades  elanikkonna  kasvu  soodustamiseks  on  oluline  pöörata  rõhku 
sealse  elukeskkonna  kvaliteedi  tõstmisele.  Arendades  tehnilist  ning  sotsiaalset 
infrastruktuuri, pakkudes nii elu- kui töökohti.

Sarnaselt  teistele  Eesti  maapiirkondadele  on  ka  Vara  vallas  tehniline 
infrasturktuur paremini välja arendatud valla suuremates külades (Vara, Koosa). 
Väiksema  asustustihedusega  piirkondades  osutub  ühisveevärgi  ning  –
kanalisatisooni väljaehitamine tarbijaskonna vähesuse tõttu ebaratsionaalseks. 

Lähtuvalt  eelnevalt  määratud  uutest  perspektiivsetest  ja  olemasolevatest  äri-, 
tootmis-  ja  elamualadest  määratles  teemagrupp  olemasoleva  ühisveevärgi-  ja 
kanalisatsioonivõrgu ja kaugküttevõrgu võimalikud laienemised (alad, mis peaksid 
ühinema tsentraalse kaugküttega, liituma tsentraalse reoveekäitlusega jne): 

→ Varal  –  arendada  olemasolevaid  võrke  (renoveerimine,  laiendamine 
vastavalt tarbijaskonna kasvule)

→ Koosal – tsentraalse küttevõrgu (taas)kasutusele võtmine, olemasolevate 
võrkude arendamine (renoveerimine, laiendamine vastavalt tarbijaskonna 
kasvule)

→ Ühisveevärgi-,  kanalisatsiooni-  ja  kaugkütte  võrgud  peaksid  laienema 
Matjamale, Alajõe suvilapiirkonda, Luhale. 

Teemagrupp leidis,  et üldjuhul pole Vara vallas vajadust uute maanteetrasside 
järele, kuid kahes suuremas asulas (Koosa ja  Vara) tuleks rajada ümbersõidu 
teed, et suunata raskeveokite liiklus tiheasustusalalt eemale.

Kuna  kergliiklusteede  (matka-,  suusa-,  jooksu-  ja  jalgrattarajad)  olemasolu 
mitmekesistab piirkonna elanike vaba aja veetmise võimalusi, siis on otstarbekas 
pöörata  rõhku  nende  paiknemisele.  Tervisespordi  radade  paiknemine 
looduskaunites  kohtades  ning  suuremate  asulate  vahetus  läheduses  tõstab 
radade kasutusintensiivsust.
Teemagrupp  jõudis  arutluse  tulemusel  järeldusele,  et  kergliiklusteed  peaksid 
kulgema Vara mõisa ja Matjama suunal, Keressaare turbarabas ja Koosal. 

Looduskeskkond, muinsuskaitse ja turism     
Töögrupi  ülesanne  oli  määrata  puhkefunktsiooniga  maade  ning  säilitamist 
vajavate  metsamassiivide,  haljaskoridoride,  puutumatute  loodusalade  ja 
looduskaitsealade ja objektide perspektiivne paiknemine.

Eelnevalt  toimunud  arenguseminaridel  oli  märgitud  Vara  valla 
tugevustena  ja  võimalustena  väärtuslik  loodusmaastik  (Peipsi  järv, 
Emajõe-Suursoo,  Emajõgi,  mets  ja  vaba  põllumaa)  ning  loodus-  ja 
ökoturismi teenuste tarbimise huvi kasv. 
Vallal on olemas head eeldused loodusturismi- ja puhketeenuste pakkumiseks 
laiale  tarbijaskonnale.  Kaasaegseks  turismi  ja  puhkusealaste  teenuste 
arendamiseks on vajalik  ennekõike valla  Emajõe-Suursoo piirkonna võimaluste 
arendamine  ning  kohalike  eelduste  esiletoomine  otstarbekuse  seisukohast. 
Loodusturismi valdkonna olulisemateks probleemideks on valla turismipotentsiaali 



vähene rakendatus puhkemajanduse arengus, mis kajastub ka aktiivsete teenuste 
ja teenindussfääri vähesuses. Välja arendamist vajab ka turismiatraktsioonidega 
(nagu muinsuskaitseobjektid, veekogud, metsad) seonduv infrastruktuur.
Looduses  liikumist  võimaldavate  kergliiklusteede  (matkarajad)  olemasolu  on 
tähtis  nii  kohalike  elanike  seisukohast  kui  ka  valla  turistidele  atraktiivsemaks 
muutmisel.

Sellest aspektis tulenevalt arutles töögrupp loodusturismi võimaluste, erinevate 
variantide ning vastava valdkonna arendamise vajaduste üle. Puhkeotstarbeliste 
maade  puhul  on  oluline  jälgida,  et  oleks  tagatud  looduskeskkonda  säästev 
tegevus,  seda  nii  seadusandlikest  piirangutest  lähtuvalt  kui  ka  vajadusel 
täiendavate  tingimuste  seadmisega.  Tähtis  on  loodkaitseliselt  väärtuslikel 
looduslikel  ja  looduslähedastel  aladel   tagada  maade  kasutamine  turismi 
eesmärgil  vastavalt  nende  koormustaluvusele.  Samuti  tagada  kaitsealuste 
väärtuslike objektide/alade (nii loodus kui muinsus) juurde avalikkuse juurdepääs 
(vastavalt võimalustele).
Valla  puhkemajandust  aitab  elavdada  täiendavate  puhkeotstarbeliste 
virgestusmaade  lisandumine  ning  nendele  aladele  avalikkuse  juurdepääsu 
tagamine.  Turismiatraktiivsust  aitavad  tõsta  ka  aktiivset  puhkust  võimaldavad 
väljaehitatud puhkeotstarbelised ehitised ja rajatised.  

Teemagruppide  seminaril  toimunud  arutluse  tagajärjel  jõudis  töögrupp 
järeldusele,  et  Vara  valla  puhkeotstarbelised  maad  (matkarajad,  krossirada, 
looduspargid,  supluskohad,  staadionid,  spordiplatsid,  vabaõhulavad, 
telkimiskohad jne) peaksid paiknema:

→ Selgise  piirkonnas  -  rajada  turismikeskus  aktiivse  puhkuse  veetmiseks 
(kergliiklus rajad mõhnastikul, krossirada karjääris) 

→ Kaasiku talu maadele - rajada matkarada ja supluskoht (sest need juba 
toimivad).

→ Aovere-Kallaste-Omedu maantee ääres - rajada telkimiskoht Vara ja Koosa 
külade vahelisele lõigule (puudub telkimisvõimalus magistraali ääres).

Täiendavate  kaitsealade  või  muude  kaitset/tähelepanu  vajavate  alade 
määratlemist  ei  pidanud  töögrupp  vajalikuks/põhjendatuks,  kuna  valla 
territooriumil paiknevad kaitset vajavad alad, liigid ja objektid on juba kaitse alla 
võetud. 
Miljööväärtuslikeks  aladeks,  seda  nii  looduslike  kui  ka  inimtekkeliste 
alade/objektide puhul, hindas teemagrupp Praaga küla ja Selgise mõhnastiku.

Haridus, kultuur, vaba aeg, sport ja tervishoid
Töögrupi  ülesanne  oli  määrata  sotsiaalse  iseloomuga  ühiskondlike  hoonete  ja 
rajatiste,  haridusasutuste,  kultuuri,  spordi  ja  vaba-aja  veetmise  asutuste  ja 
rajatiste perspektiivne paiknemine.

Eelnevalt  toimunud  arenguseminaridel  oli  märgitud  Vara  valla 
tugevustena  ja võimalustena heal  tasemel  avalike  teenuste  olemasolu 
(põhikool,  lasteaed,  raamatukogud),  elav  kultuuri-  ja  seltsitegevus 
(traditsioonid, aktiivne tegevus) ning huvi spordiga tegelemiseks.
Heal tasemel haridusasutuste ning mitmekesiste vaba aja sisustamise võimaluste 
olemasolu tõstab valla elukeskkonna kvaliteeti ning muudab selle atraktiivsemaks 
ka  potentsiaalsetele  uutele  elanikele.  Hetkel  on  Vara  vallas  puudus  vaba  aja 
sisustamist  võimaldavatest  erinevatest  kooskäimise  kohtadest  ning  sportimist 
võimaldavatest rajatistest. 

Konkurentsivõimelise  elukeskkonna  arendamiseks  tuleb  reserveerida  maid 
külakeskustes  peo-  ja  spordiplatside  ning  parkide  rajamiseks  kohapealsete 
spordi-,  kultuuri  ja vaba aja veetmise võimaluste  mitmekesistamiseks.  Samuti 



tuleb  reserveerida  maid  kõrge  rekreatiivse  väärtusega  aladel  avalikuks 
kasutuseks puhkemajanduslikul eesmärgil.
Soodustamaks  õpilaste  rattaga  kooliskäimist  tuleb  tähelepanu  pöörata 
kooliümbruse liiklusskeemi võimalikult turvaliseks muutmisele. Selle tarbeks tuleb 
läbi  töötada  kooliümbruse/teeninduspiirkondade  liiklusskeemid,  reserveerides 
vajadusel maid liiklusmaana kergliiklus teede rajamiseks.

Seminaril  arutles teemagrupp selle üle, kus peaksid paiknema üldkasutatavate 
hoonete  maad  (kultuuriasutused,  laste  turvatuba,  vanurite  päevakeskus, 
noortekeskus) 

Üldkasutatava hoone maa (rahvamaja, huvikeskus) peaks paiknema umbes 0,5-
0,7  km  Vara  külast  Matjama  poole  ning  selle  lähedusse  rajada  suusa-  ja 
terviserada.  Üldkasutatav  hoone  jääks  küll  külakeskusest  eemale,  kuid  antud 
alale on väga hea ligipääs ja võimalus rajada kergliiklus radasid ning haljasala. 
See  võimaldaks  eelkõige  just  noortel  mitmekesiselt  vaba  aega  sisustada  ning 
tegeleda  huvitegevusega  (hetkel  probleemid  noortele  suunatud  huvitegevuse 
vähesusega).
Teise variandina oli ära toodud, et külakeskus võiks paikneda Vara keskasulas, 
endise  bensiinijaama  kohal.  Külakeskuse  loomine  valla  kesksesse  asulasse  on 
eelduseks  suuremale  kasutajaskonnale  ning  aktiivsemale  kultuuri-  ja 
seltsitegevusele.

Vanurite  päevakeskuse  tarbeks  tuleks  teemagrupi  arvates  reserveerida  maad 
Kuusiku  külla  (endise  pastoraadi  hoone  kohale),  kus  on  vaikne  ja  rahulik 
elukeskkond, kuid samas ei jääks see kaugele vallakeskusest. Teise variandina 
pakuti välja võimalus päevakeskuse rajamiseks Vara mõisas koos loodusmajaga. 

Ka vaba aja veetmise tarbeks võiks teemagrupi arvates reserveerida maad Vara 
mõisa parki, kuna see koht on ilusa loodusega ning traditsiooniliste külapidude 
kohaks.  Ala  atraktiivsemaks  ning  aktiivsemat  kasutust  võimaldavamaks 
muutmisel on oluline osa vastavate ehitiste ning rajatiste olemasolul.
Teiste  vaba  aja  veetmise  võimaluste  arendamiste  osas  leidis  teemagrupp 
seminaril  toimunud  arutlusel,  et  piikonnakeskustesse  (suurema  elanikkonnaga 
asulatesse) on vaja rajada lastemänguväljakud.

Teemagrupi  arvates  tuleks  vallas  enam  tähelepanu  pöörata  tervist  soosiva 
keskkonna  edasiarendamisele,  seda  nii  tervisespordi  edendamiseks  kui  ka 
aktiivseks puhkuseks võimaluste loomisel. Sellest lähtuvalt on teemagrupi arvates 
oluline  (lisaks  kergliiklusradade  rajamisele)  laiendada  praegust  põhikooli 
staadionit  (standart  mõõtmetele  vastavaks  –  400  m ringrada),  mis  avardaks 
võimalusi ja looks eeldusi korraldada seal ka kõrgematasemelisi spordivõistlusi. 

Strateegia ja ruumilise arengu põhimõtted

Strateegia esitab valla arengu võtmevaldkondade piires strateegilised eesmärgid 
ja  ülesanded  ning  üldplaneeringu  raames  lahendatavad  ruumilise  arengu 
põhimõtted,  mis  on  vaja  pikemas  perspektiivis  valla  tulevikuvisiooni 
saavutamiseks ellu viia.
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