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1. SISSEJUHATUS 
 

Viljandi Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus) arengukava on strateegiline dokument, mis määrab 

asutuse arengu põhisuunad aastateks 2018 – 2020. Käesoleva arengukava ülesandeks on anda 

ülevaade spordikeskuse senisest tegevusest ja hetkeolukorrast ning sõnastada arendustegevus, mis 

tagab asutuse jätkusuutliku arengu aastateks 2018 – 2020.  

Arengukava koostamisel on arvestatud Eesti üldist spordipoliitikat, sealhulgas Eesti Spordi Hartas 

sätestatut. 

 

Kajastus teistes arengukavades: 

Viljandi linna arengukava 2013-2020 

Peaeesmärk:  

Viljandi linnas on loodud sobivad tingimused sportimiseks. 

Alaeesmärgid: 

Viljandis on korrastatud spordirajatised 

Viljandi järv ja ümbrus on kasutuses aastaringselt 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks: 

Spordihoone vana osa renoveerimine 

Multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine. 

Terviseraja ümber Viljandi järve korrashoid ja hooldamine 

Viljandi järve rannas sportimisvõimaluste parandamine. 

 

2. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

1. oktoobril 1992. aastal alustas tegevust munitsipaalasutus Viljandi Spordikeskus, hakates haldama 

linna valduses olevaid spordirajatisi, mis seni olid olnud spordiühingu “Kalev” käsutuses, kuid mille 

majandamisega ei tulnud spordiühing enam iseseisvalt toime. Tegevust alustades pakuti tööd neljale 

inimesele ning esimesed objektid, mille baasil spordikeskus moodustati, olid järveäärsed 

sportimispaigad: staadion, tenniseväljakud, korvpalliväljak ja elling. 1994. aasta jaanuaris liideti 

keskusega linna spordihoone ja Paala linnaosas asuv kilehall. 

 

2.1. Võimalused 

Spordikeskuse hallatavaid baase kasutavad Viljandi Spordikool oma treeningute ja võistluste 

läbiviimiseks, Viljandi Gümnaasium ja Viljandi linna põhikoolid kehalise kasvatuse tundide 

läbiviimiseks, erinevad spordiklubid ja seltsid, Eesti Koolispordi Liit, Viljandimaa Spordiliit, 

erinevate spordialade (jalgpalli, käsipalli, korvpalli, võrkpalli, sõudmise, aerutamise, võimlemise, 

tennise, allvee, maadluse, kergejõustiku, lauatennise, judo, ujumise, saalihoki ) liidud, Eesti 

Akadeemiline Spordiliit, maaspordiühing Jõud, Ingeri-Soome Selts, Spordiselts Kalev.  

Baaside kasutamist saab oluliselt parandada, kui Viljandis luuakse juurde rohkem odavamaid 

majutuskohti, mis sobivad spordilaagrite läbiviimiseks.  

Aja jooksul on spordibaaside ja sportimispaikade haldamisel tihendatud koostööd spordiklubide ja 

ettevõtjatega. Nii tegeleb näiteks matkaraja ja talvise uisuraja hooldusega Viljandi Rattaklubi. 

Suusaradade hooldamisel ja kunstlume tootmisel on koostööd tehtud Viljandi lumepargiga. Vajadus 

on rajada oma kunstlume tootmise süsteem.  
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Viljandi maakonnas on kõige tihedamad koostöösidemed Holstre-Polli vabaajakeskusega. Ühiselt on 

hoitud korras suusarada Viljandist Holstre-Polli.  

Spordikeskus on Viljandi linna eelarveline asutus, seega asutuse tegevuseks ja investeeringuteks 

vajaminev raha eraldatakse linna eelarvest. Viimase kümne aasta jooksul on Viljandi linn leidnud 

spordibaaside arendamiseks märkimisväärseid summasid.  

Ajavahemikul 1999–2004 on valminud kolm täismõõtmelist spordisaali ja loodud erinevaid 

võimalusi sportimiseks välitingimustes. 2007. aastal korrastati sõudebaasi olmeruumid ning 2009. 

aastal valmis ellinguhoone. 2009 rekonstrueeriti linna staadion, 2010 valmisid kaasaegsed olme- ja 

laoruumid. 2011 valmis Viljandi järve rannas mänguväljak "0-100", 2012 lammutati amortiseerunud 

tribüün ja rajati kaks rannavõrkpalliväljakut koos teisaldatavate tribüünidega, 2014 rajati 

rannatenniseväljakud ja petangi plats 10.-ne võistlusväljakuga.  

Viljandi järve randa on heakorrastatud, et edukalt läbi viia käsipalli-, võrkpalli-, rannatennise- ja 

jalgpalliturniire. Samas vajavad väljakud loodusliku eripära tõttu hooaja jooksul pidevalt 

heakorrastamist. Rulluisutada, -suusatada ja rulatada on võimalik Paala järve äärde rajatud 

valgustatud parandamist vajaval asfaltrajal ja Viljandi randa läbival promenaadil.  

Talvel on huvilistel võimalik uisutada mitmel looduslikul liuväljal, 2006. aasta lõpus valmis 

tehiskattega jääväljaku I etapp, 2017.a sai jääväljak jäähalliks.  

2007. aasta alguses alustas tegevust lumepark Männimäel Huntaugu nõlval.  

Rekonstrueerimist vajavad spordihoone vana osa ja aerutamisbaas. Spordihoone jõusaal vajab 

jõumasinate välja vahetamist ja uuendamist. Järveümbruse arengukava elluviimisega leiavad 

lahenduse ka selle piirkonna sportimispaikadega seotud mured ja probleemid. Tehniline baas ja 

varustus vajavad pidevalt täiendamist, et vastata tänapäeva nõuetele ning rahvusvahelistele 

võistlusmäärustele. Kindlasti vajab parandamist spordihoone suure saali akustika, mida on osaliselt 

lahendatud. 

Spordikeskuse hallata on järgmised rajatised ja spordiväljakud: 

 spordihoone Vaksali tn 4 - hoones asuvad saalid 33 × 44 m (tribüün 800 pealtvaatajale) ja 

18 × 36 m, maadlussaal 8 x 16 m, judo saal, võimlemissaal 8 x 16 nõupidamissaal 40 

inimesele, jõusaal, 11 duširuumi, 2 sauna, rattabaas, Viljandi Spordikool, Viljandimaa 

Spordiliit, puhkeruum, treenerite ja füsioterapeutide tööruumid, kohvik. 

 Paala viilhall Suur-Kaare 33a - saal 24 x 60 m, Regupol kergejõustiku kate, 

käsipalliväljak, tenniseväljak, võrkpalliväljak, 6 jooksurada -50 m, teivashüppe, 

kõrgushüppe, kaugushüppe paigad, kuulitõuke sektor, heitepuur ja jõunurk. 

 Viljandi Kesklinna kooli võimla Uueveski tee 1 - saal 22x44 m, lahtikäiv tribüün 300 

pealtvaatajale, lauatenniseruum. 

 linnastaadion Ranna pst. 1 - 400 m 6 rajaga ring, 8 rajaga peasirge, tagasirge 6 rajaga 

(võimalik 110 m takistusjooks), 133 m pikkune mururada, kaugushüppe, teivashüppe, 

kõrgushüppe, kuulitõuke, kettaheite ja odaviske paigad, jalgpalli muruväljak 68x104 m, 

tribüün 1068 pealtvaatajale (ca 400 kohta varikatuse all), olmehoone (2 sauna, laoruumid)  

 korvpalliväljak Ranna pst 5 - laudpõrandaga väljak, tribüün 200. pealtvaatajale. 

 sõudebaas Ranna pst 11 – riietusruumid, saun, jõusaal ja treenerite ruumid. 

 sõudeelling Ranna pst 13 – paatide hoiuruum, remondiruum, võistlusrajad 500 m, 1000 

m, 2000 m, sillad paatide kinnitamiseks. 

 jalgpalli kunstmuruväljak Ranna pst 7 - valgustatud jalgpalli kunstmuruväljak 69 x 100 

m, tribüün 200 pealtvaatajale. 
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 Viljandi järve rannaala - 5 rannavõrkpalli/-tennise liivaväljakut, mänguväljak "0-100", 

rannaala rannakäsipalli ja rannajalgpalli mängimiseks, petanki plats 10.ne väljakuga, 

paadisillad, väliujula 6 rada 50 m, hüppetorn 3 m ja 6 m, sõudepaatide, ranna- ja 

sporditarvete laenutus. 

 aerutamisbaas Riia mnt 93c - võistlusrajad 200m, 500 m, 1000 m, 2000 m, paatide elling, 

majutuskohti 24. 

 ümber Viljandi järve kulgev terviserada 4 m lai ja 12 km pikkune rada, sellest 4 km 

valgustatud 

 

01.12.2017 andis Viljandi spordikeskus hoonete haldamise üle Viljandi linna kinnisvara 

haldusametile. 

Spordikeskuse personal: 

 juhataja 

 juhataja asetäitja 

 tehnilised töötajad 5,0  ametikohta 

 administraatorid 5,5 ametikohta 

 tööline 1,0 ametikohta 

 hooajatöölised 8,0 ametikohta 

Viljandi Spordikeskuse hallatava Viljandi järve rannaala sportimisvõimalused tunnustati Eesti 

Olümpiakomitee poolt plaadiga „EOK tunnustatud spordikeskus“. Plaat kinnitatakse pidulikult 

30.04.2018.a. Viljandi Linnastaadioni olmehoone seinale. 

 

2.2. Kalender 

Viljandi spordikalender on küllaltki tihe, sisaldades mitmeid pikaajalise traditsiooniga ning üle- 

eestilise kandepinnaga üritusi. Korraldatakse nii tipp- kui ka rahvaspordiüritusi, kus spordikeskuse 

rolliks on peale baaside kasutusele andmise tihtilugu ka võistluse tehniline teostus ning selle 

reklaamimine. Rahvarohkemate spordisündmustena on tuntud Suurjooks ümber Viljandi järve, Mulgi 

Rattamaraton, laste Paala järve jooks, linnajooks, Hansapäevade ja Pärimusmuusika festivali 

spordivõistlused, samuti rahvusvahelised suurvõistlused maadluses, lauatennises, males, saapaheites, 

korvpallis, kergejõustikus. Viimastel aastatel on Viljandis rohkelt korraldatud jalgpalli, discgolfi, 

petangi, rannatennise ja jalgrattaspordi võistlusi.  

Rahvarohked on pühapäeviti toimuvad terviseliikumise jalgratta- ja suusamatkad, järvejooksude ning 

kepikõnni sari, perespordipäevad, mitmesugused kampaaniaüritused Terviseradadel ümber maakera, 

rahvusvaheline lumepäev, isadepäev, lastekaitsepäev, rannapäevad ja tervisekuu üritused. Igaühel on 

võimalik oma võimeid proovile panna lauatennise etappidel, sulgpallis, tennises. Viljandis toimuvate 

spordiürituste osalejate ja kaasaelajate arv on järjest suurenenud.  

Tulemuslik on olnud koostöö Viljandi ettevõtetega, kes on aidanud üritusi läbi viia. Viljandi linn 

osales Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG III A programmis, mille tulemusena töötati välja 

terviseliikumise strateegia, mis annab uusi võimalusi kaasata terviseliikumisse passiivseid inimesi 

kõigist vanuserühmadest. Oluliseks on koostöö jätkumine linna üldhariduskoolidega ja 

riigigümnaasiumiga, eelkõige laste sportimisharjumuse kujundamisel, aga ka võimaluste leidmine 

koolide välisväljakute ratsionaalseks kasutamiseks ning korrashoiuks. Terviseraja parendamisel 

oleme abi saanud Green Railway projekti kaudu. 
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Spordielu paremaks korraldamiseks on loodud Viljandi spordirajatiste ja spordiklubide andmebaas, 

mis on leitav Eesti Olümpiakomitee, Eesti Spordiregistri ja Viljandimaa Spordiliidu kodulehelt. 

Arendatud on sidemeid Viljandi sõpruslinnade spordiühendustega. Sõpruslinnadega toimuv 

infovahetus sporditöö arendamise, spordibaaside rajamise ja kasutamise kohta aitavad leida 

toimivamaid lahendusi ning annavad uusi ideid spordielu rikastamiseks. 

Info spordibaaside kohta on leitav spordikeskuse kodulehel www.viljandimaa.ee/spordikeskus. 

Operatiivne teave spordiüritustest Viljandis on spordikeskuse kodulehel, portaalis kultuurikava.ee ja 

Viljandi linna kodulehel www.viljandi.ee, samuti sotsiaalmeediaväljaannetes. Koostöö 

maakonnalehega Sakala tagab Viljandi spordielu operatiivse kajastuse kohalikus meedias. 

 

3. EESMÄRK, ÜLESANNE JA VÄÄRTUSED 

3.1. Eesmärk 

Spordikeskuse tegevuse eesmärgiks on tagada Viljandi elanikkonnale võimalused sportlikuks 

tegevuseks ja tervisliku eluviisi harrastamiseks. 

 

3.2. Ülesanne 

Heas korras ning kaasaegsed spordirajatised ning sportimispaigad võimaldavad aktiivset sportlikku 

tegevust igal aastaajal, igas vanuses, erineva sportliku ettevalmistuse ning eesmärgiga viljandlasel 

ning linna külalisel. Arendades ja hooldades suurt osa Viljandi spordibaasidest, kasutades linna 

looduslikke tingimusi hoolitseb spordikeskus Viljandi kui terve ja sportliku linna edendamise eest. 

 

3.3 Väärtused  

Valikuterohkus – võimalus tegeleda väga paljude spordialadega.  

Traditsioonid – Eesti pikima ajalooga spordiüritus Suurjooks ümber Viljandi järve ning paljud teised 

aastakümnete pikkuste traditsioonidega sportlikud ettevõtmised kinnitavad Viljandi spordielu 

tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust. 

 

4. EESMÄRGID JA TEGEVUSED  

Spordikeskuse arengukavalisteks tähtsamateks eesmärkideks on hoolitseda kahe valdkonna eest 

Viljandis: spordirajatiste korrashoid ja sportimisvõimaluste pakkumine. Spordikeskuse tegevuskava 

on koostatud aastateks 2018 – 2020. Eesmärkide-tegevuste täitmise eest vastutavad Spordikeskuse 

juhataja ning juhataja asetäitja. Tegevuskava realiseerub vastavalt Spordikeskuse ja Viljandi linna 

eelarvelistele võimalustele. 

Tabelites kasutatud lühendid: 

KOV - kohalik omavalitsus 

KHA - kinnisvara haldusamet 

SPK – spordikeskus 

  

http://www.viljandimaa.ee/spordikeskus
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4.1 Spordihoone vana osa rekonstrueerimine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Renoveerimisprojekti 

koostamine 

  x  KHA* 

2. Spordihoone vana osa 

renoveerimine 

 x x x SPK* 

 

4.2. Multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine (rannaalale) 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

 2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Lähteülesande koostamine 

(2017) 

Riik, KOV, 

projektid 

     

2. Ehitusprojekti koostamine  x   KOV 

3. Väljakute ehitamine   x x SPK 

 

4.3 Kunstmurukattega jalgpalliväljaku aia rekonstrueerimine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Renoveerimisprojekti 

koostamine 

Riik, KOV, 

projektid 

x   SPK 

2. Aia ehitus  x x SPK 

 

4.4 Rannajalgpalli kahe väljakuga kompleksi rajamine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Ehitusprojekti koostamine 

(2016) 

Riik, KOV, 

projektid 

x   KOV 

2. Väljakute ehitus  x x SPK 

 

4.5. Rannavõrkpalli väljakute renoveerimise lõpetamine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Renoveerimisprojekti 

koostamine (2017) 

 

Riik, KOV, 

projektid 

x   SPK 

2. Väljakute ehituse lõpetamine  x x  
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4.6. Paalalinna viilhalli rekonstrueerimine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Põrandakatte uuendamine ja 

kaasajastamine 

 

Riik, KOV, 

projektid 

 x  SPK, KOV, 

KHA 

2. Spordiinventari uuendamine  x x SPK, KOV, 

KHA 

 

4.7. Rahvaspordivõistluste korraldamine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Suurjooks ümber Viljandi järve  

SPK, KOV, 

projektid 

x x x SPK 

2. Viljandi Linnajooks koostöös 

Viljandimaa spordiliiduga 

x x x SPK 

3. Spordiüritused koostöös 

spordiklubide ja alaliitudega 

x x x SPK 

 

4.8. Inventari ja vahendite uuendamine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimis- 

allikas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Staadioni inventar  

Riik, KOV, 

projektid 

x x x SPK 

2. Renditavate sõudepaatide 

väljavahetamine 

x x x SPK 

3. Spordisaalide inventari 

uuendamine 

x x x SPK 

 

4.9. Spordihoonete füüsilise keskkonna parandamine 

Tegevus Eeldatav 

finantseerimisal

likas 

2018 2019 2020 Vastutaja 

1. Valgustuse ja elektrisüsteemi 

kaasajastamine 

KOV x x x KHA, SPK 

2. Hooldustegevustega hoone 

paremasse seisukorda viimine ja 

seadusest tulenevate nõuete 

täitmine 

x x x KHA, SPK 

3. Energiatõhususe meetmetega 

tegelemine 

x x x KHA, SPK 
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4. Sanitaarremondi läbiviimine 

tualett-, pesemis- ja 

riietusruumides 

 x x KHA, SPK 

5. Saalide akustika parandamine   x KHA, SPK 

 

 

5.ARENGUKAVA REALISEERIMINE JA UUENDAMINE 

Iga kalendriaasta jooksul hiljemalt 1.novembriks toimub arengukava täitmise analüüs, püstitatud 

ülesannete täitmise hindamine, tegevusülesannete korrigeerimine. Arengukava täitmise 

riskifaktoriteks on muutunud majandusolukord, muudatused poliitikas ja riigi- ning kohalike 

eelarvete võimalused. 

Arengukava muudetakse ja uus redaktsioon kinnitatakse seoses. 

 seadusandluse muudatustega,  

 muudatustega omavalitsuse arengukavas; 

 asutuse staatuse muutumisega; 

 asutuse poolt esitatud ettepanekute alusel. 

 

6. SWOT ANALÜÜS 

TUGEVUSED 

1.Võimalus aastaringselt korraldada sportlikku tegevust kõigile 

2.Viljandi spordiobjektide tuntus ja palju üritusi 

3. Head looduslikud tingimused 

4. Avalikkuse tähelepanu ja huvi 

5. Pikad traditsioonid tervise ja võistlusspordi osas 

6. Hea koostöö sõpruslinnadega 

7. Enamus spordiobjekte on munitsipaalomandis 

8. Tihe koostöö Spordikooli, Spordiliidu, spordiklubide-, alaliitude- ja ühingutega 

9. Linna kindel toetus spordile 

10. Kohusetundlik kaader ja ühtekuuluvustunne 

 

NÕRKUSED 

1.Olemasolevate spordirajatiste osaline mittevastavus kaasaja nõuetele 

2. Olemasolevate rajatiste ehitusvead, kõrge amortiseerumine, vandalism 

3. Vähe riiklikke investeeringuid renoveerimiseks ja soetusteks 

4. Spordirajatiste paiknemine suurel territooriumil 

5. Vähene jätkusuutlik planeerimine 
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VÕIMALUSED 

1. Spordikeskuse väljaarendamine tänapäeva nõuetele vastavaks 

2. Leida lisainvesteeringuid fondidest, erasektorist, riigilt 

3. Spordikeskuse veelgi atraktiivsemaks muutmine 

4. Spordikeskuse pikaajaline kindlustamine linna toetuse ja väljaarendamisega 

5. Kehalise tegevuse kui elulaadi ja kultuuri osa väärtustamine 

6. Meedia suurem tähelepanu 

 

OHUD 

1. Tänapäevased arengud, ka spordis, on kiired ning reageerimine uuendustele võtab aega 

2. Investeeringute vähenemine majanduslanguse perioodil 

3. Konkurentsivõime vähenemine seoses uute rajatiste valmimisega mujal 


