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VÄÄTSA VALLA ARENGUKAVA 
2010-2023



SISSEJUHATUS

Vastavalt  kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seaduse  §  37-le  peab  igal  omavalitsusel  olema 

arengukava, mis on pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi 

kavandav dokument. Arengukava on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja 

koordineerimisele.

Mis tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat 

või  kui  omavalitsusel  on  pikemaajalisi  varalisi  kohustusi  või  neid  kavandatakse  pikemaks 

perioodiks, peab arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks 

perioodiks. Seetõttu on kavandatud Väätsa valla käesoleva arengukava perioodiks 2010-2023.

Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks 

rahaliste  ja  muude  vahendite  taotlemisele,  laenude  võtmisele,  kapitalirendi  kasutamisele  ja 

võlakirjade emiteerimisele. Arengukava vastuvõtmine ja muutmine kuulub volikogu pädevusse.

Seos teiste arengudokumentidega

Väätsa  valla  arengukava  on  seotud  valla  asutuste  arengukavade,  eri  valdkondi  reguleerivate 

arengudokumentide ning Järva maakonna planeeringute ja arengudokumentidega:

• Järvamaa arengustrateegia aastani 2010; 

• Järvamaa arengulepe 2007-2013;

• Järva Maakonnaplaneering 1998;

• Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”;

• Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Järvamaa jalgrattateede võrgustik”.

Lisaks eelpoolmainitud piirkondlikele arengudokumentidele kehtivad arengukava koostamise hetkel 

järgmised valdkondlikud või hallatavate asutuste arengukavad ning planeeringud:

• Väätsa valla üldplaneering (kehtestatud 2010);

• Süda-Järvamaa (Imavere, Kareda, Koigi, Paide, Roosna-Alliku ja Väätsa valla ning Paide 

linna) ruumilise arengu strateegia aastani 2015 (OÜ Aarens Projekt, 2006);

• Väätsa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2007-2018;

• Väätsa põhikooli arengukava;

• Väätsa lasteaia arengukava;

• Paide linna, Paide valla ja Väätsa valla energeetika arengukava (1999);



• Külade arengukavad: 

◦ Saueaugu küla arengukava;

◦ koostamisel Piiumetsa- Roovere arengukava.

Arengukava koostamise protsess

Väätsa valla arengukava 2007-2013 muutmine algatati Väätsa vallavolikogu 25. veebruari 2010. 

aasta otsusega nr 5. Volikogu seadis arengukava muutmist algatades eesmärgiks sisulise arengukava 

läbitöötamise,  milles  oleksid  kaasatud  erinevad  osapooled.  Seetõttu  on  kodanikud, 

mittetulundusühingud,  ettevõtted,  vallavolikogu  komisjonid  ja  valla  asutused  olnud  kaasatud 

arengukava koostamise protsessi mitte ainult formaalselt nõutava avalikustamise ja avaliku arutelu 

käigus,  vaid kogu protsessi  vältel.  Olulise  panuse andsid arengukava koostamisel  vallavolikogu 

komisjonid, kus töötati läbi ja tehti ettepanekuid vastavalt vastutusvaldkonnale.

Arengukava koostamise käigus toimusid järgmised töönõupidamised ja arutelud:

• 13.märtsil kõigile soovijatele avatud seminar Väätsa Kodanikumajas;

• 19.aprillil ja 5.mail avalikud arutelud hariduse, kultuuri ja spordi valdkondade üle; 

• 25. mail kohtumine OÜ Väätsa Soojuse juhatajaga infrastruktuuri käsitleva jaotise 

väljatöötamiseks;

• 1. juunil sotsiaalvaldkonna jaotise osas valla humanitaar-sotsiaalnõuniku ja vallavaolikogu 

sotsiaalkomisjoni esimehega; 

• 2. augustil tervishoiu valdkonna arutelu perearst dr. Liebergiga; 

• 3. augustil ümarlaud turismi valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja kodanikuühenduste 

esindajatega turismi valdkonna arengusuundade arutamiseks;

• 9. augustil kohtumine Saueaugu, Lõõla ja Vissuvere küla elanikega Kaitseliidu Lõõla 

õppekeskuses;

• 10. augustil kohtumine Piiumetsa ja Roovere küla elanikega Piiumetsa külapülatsil;

• 12. augustil kohtumine Väätsa ja Reopalu küla elanikega Väätsa Kodanikumajas;

• 16. augustil arutelu Väätsa Põhikooli esindajatega haridusvaldkonna üle;

• 18. augustil arutleu Väätsa lasteaia esindajatega haridusvaldkonna üle. 

Väätsa Vallavolikogu 26. augusti 2010. a otsusega nr 28 "Väätsa valla arengukava aastateks 2010-

2020  heakskiitmine  ja  suunamine  avalikule  väljapanekule" kiideti  arengukava  eelnõu  heaks  ja 

saadeti  avalikule väljapanekule,  mis toimus 1.-19.  septembril.  Arengukavaga sai  tutvuda Väätsa 

vallamajas,  Väätsa  Raamatukogus  ja  valla  interneti  koduleheküljel.  Arengukava  avalik  arutelu 

toimus 21. septembril Väätsa Kodanikumajas. Täname kõiki aktiivse kaasamõtlemise ja osalemise 

eest!



1. VALLA OLUKORRA ÜLEVAADE

1.1. ASUKOHT

Väätsa  vald  asub  Harjumaa,  Raplamaa  ja  Järvamaa  piiril.  Vald  piirneb  Paide  ja  Türi  vallaga 

Järvamaalt, Kaiu ja Käru vallaga Raplamaalt ning Kõue vallaga Harjumaalt. Valla pindala on 195,2 

km2, millest haritav maa moodustab 27,8 %. Ülejäänud maa on metsade, soode ja veekogude all. 

Valla territooriumi koosseisu kuulub üks alevik – Väätsa alevik, mis on ka valla halduskeskuseks ja 

10 küla - Aasuvälja, Lõõla, Piiumetsa, Reopalu, Roovere, Röa, Saueaugu, Vissuvere, Väljataguse ja 

Ülejõe.  2010.  aastal  kehtestatud  valla  üldplaneeringuga  nähakse  ette  uue,  Jõekääru  küla 

moodustamine. Rahvastiku tihedus on ca 8 in/km2, mis on tunduvalt väiksem kui Järvamaa (16,4 

in/km2) ja Eesti (33,3 in/km2) keskmine asustustihedus

Väätsa valla keskus on Väätsa alevik, mis asub Paidest 7 km ja Türilt 9 km kaugusel ning Tallinnast 

100 km kaugusel. Väätsa alevikus asuvad kool, lasteaed, vallamaja, spordikompleks, raamatukogu 

ja teenindusasutused.

Väljaspool Väätsa valda on lähimateks suuremateks tõmbekeskusteks Paide linn ja Türi,  mis on 

Järvamaa suurimad omavalitsused

1.2. RAHVASTIK

Väätsa valla elanike arv on viimastel aastatel püsinud stabiilses langustrendis, mis on sarnane teiste 

taoliste  piirkondade  rahvastikudünaamikaga.  Seisuga  5.jaanuar  2010.a  oli  registreeritud  valla 

elanikeks 1434  inimest. Alljärgnevates tabelites on äratoodud valla elanike arv 1995-2010. Valla 

elanikkond on Järvamaa kontekstis suhteliselt noor, kuni 27 aastaste elanike arv on 514, neist mehi 

261 ja naisi 253. 

Elanike arvult  on vallas suurim Väätsa piirkond (Aasuvälja (90),  Piiumetsa (67),  Roovere  36),  Röa 

(140),  Väljataguse (28),  Väätsa (654),  Ülejõe (85)),  see on suurem Lõõla piirkonnast  (Lõõla (155),  

Saueaugu (23),  Vissuvere (32)) ning Reopalust.  Väätsa piirkonnas elab ca 1100 inimest  (76% valla  

elanikest), Lõõla piirkonnas ca 210 (14%) ja Reopalu külas ca 134 inimest (9%). Perioodil 1995-2005  

vähenes rahvastik Väätsa piirkonnas 37 inimese võrra ehk 3,1%, samal ajal Lõõla piirkonnas 54 inimese  

võrra ehk 18,1%. Reopalus elanike arv sel ajal praktiliselt ei muutunud



Tabel 1. Väätsa valla elanike arv 1995 kuni 2010 
 
Küla 1995 2000 2005 2010

Väätsa 747 690 699 642
Aasuvälja 83 90 100 89
Lõõla 236 157 193 150
Piiumetsa 84 65 73 60
Reopalu 141 133 140 132
Roovere 26 24 36 36
Röa 168 137 148 149
Saueaugu 32 29 26 23
Vissuvere 31 36 26 33
Väljataguse 31 25 29 38
Ülejõe 72 92 89 82
KOKKU 1651 1478 1559 1434

Tabel 2. Väätsa valla elanike vanuseastmeti.

Aasta 2005 2010
Elanikud vanuses 0-15 264 215
Elanikud vanuses 16-64 1068 1003
Elanikud vanuses üle 65 153 204

Valla tööealiste elanike arv on 69,94 %. Eesti Töötukassa andmetel on töötuks registreeritud seisuga 

01.01.2010 95 inimest, seisuga 01.08.2010 49 inimest. 

Rahvastikku mõjutavad tegurid on majanduslangusega kaasnev töömigratsioon teistesse Euroopa 

Liidu riikidesse, eeskätt Soome. Näiteks 2006 aastal asus Väätsa vallast Soome Vabariiki elama 51 

elanikku. Soodne asukoht loob samas eeldused pendelrändeks,  Paide ja Türi  lähedus on loonud 

head tingimused tööl käimiseks väljaspool valda elukohta muutmata. 

1.3. LOODUS

1.3.1. Loodusvarad

Valla suurimaks loodusressursiks on haritud põllumaad ja mets. Mets moodustab valla pindalast ca. 

56%. 

Suuremad veejuhtmed: Lintsi,  Lokuta Reopalu jõgi.  Nendest on looduslikus seisus ainult  Lintsi 

jõgi,  teiste  jõgede  sänge  on  maaparanduslike  töödega  muudetud.  Järved:  Vissuvere  järv 

(umbjärv),Väätsa paisjärv Lokuta jõel, Saueaugu paisjärv.



Maavaradest kaevandatakse turvast ja kruusa. Riigi omandis olevad Vissuvere ja Saunamäe kruus-

liivakarjäärid  on  antud  rendile  aktsiaseltsile  Väätsa  Agro.  Epu-Kotku  turbatootmisala,  mis  on 

samuti  riigimaa,  kasutusõigus  on  antud  AS  Prelvex-ile.  Piiumetsa  jõe  ääres  leidub  savi,  seda 

kaevandati Väätsa Prügila ehitustöödel aluspõhja rajamiseks. 

1.3.2. Kaitsealad, looduskaitseobjektid

Iidva looduskaitseala

Kaitseala asub Järva maakonnas Türi vallas Änari külas ning Väätsa vallas Piiumetsa ja Roovere 

külas. Looduskaitse ala suurus on 806 ha.

Väätsa looduskaitseala

Kaitseala asub Järva maakonnas Väätsa vallas Saueaugu, Röa ja Vissuvere külas. Looduskaitseala 

suuruseks on 416 ha. Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja 

majandustegevuse piiramise astmele Kotku sihtkaitsevööndiks ja Saaremäe sihtkaitsevööndiks.

Türi voorestiku kaitseala

Kaitseala asub Järva maakonnas Türi vallas Kirna, Näsuvere, Pala, Poaka, Tori ja Türi-Alliku külas 

ning Väätsa vallas Röa ja Ülejõe külas. Türi voorestiku kaitseala kaitse-eesmärk on Türi voorestiku 

väike-voorte ja poollooduslike koosluste kaitse, looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

Piiumetsa maastikukaitseala

Kaitseala asub Järva maakonnas Väätsa vallas Piiumetsa külas ning Rapla maakonnas Kaiu vallas 

Vahastu külas ja Käru vallas Lungu ning Sonni külas. Maastikukaitseala suurus on 1130 ha. 

Piiumetsa Sookaitseala asub Piiumetsa küla lääneosas ning jätkub Rapla maakonnas. Põhilise osa 

alast hõlmab laukarikas Piiumetsa raba, mis on ökoloogilistel kaalutlustel looduskaitse alla võetud. 

Kaitseala eesmärgiks on soomaastiku, erinevate sootüüpide, nende elustiku ja kohalike veevarude 

kaitse, samuti metsise elupaikade kaitse.

Looduskaitse all on ka Väätsa mõisapark ning üksikobjektidena Kõljala tamm, Piiumetsa 8-haruline 

pärn, Vissuvere ja Nõmme rändrahnud ning mitmed teised objektid, millest täpse ülevaate annab 

valla üldplaneering.



1.4. MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS

1.4.1. Põllu- ja metsamajandus

Väärtuslikud põllumaad paiknevad mitmel pool vallas, üle 50 hindepunktiga põllumaad peamiselt 

Väätsa-Röa ja Lõõla piirkondades. Suurem osa valla põllumaid on ühistute ja talupidajate poolt 

aktiivses kasutuses. Arvesse võttes piirkonna põllumaade kõrget boniteeti ning sellest tulenevaid 

eeldusi põllumajandustootmise säilimiseks, tuleb seda kasutada võimalikult sihtotstarbe kohaselt. 

Põllumajandus jääb ka tulevikus oluliseks ettevõtlusharuks, eeskätt traditsioonide ja heade eelduste 

tõttu. 

Metsad  moodustavad  suure  osa  valla  territooriumist.  Metsade  säilitamisel  on  keskkonnaaspekti 

kõrval  oluline  tähtsus  ka  turismi,  puhkemajanduse  ning  metsa-  ja  puiduettevõtluse  tooraine 

seisukohast. Metsa kui ressursi olemasolu ning metsamajanduse ja puiduettevõtluse traditsioonide 

ja  hea  potentsiaali  tõttu  tuleks  puidutööstust  tugevdada  ja  laiendada,  leida  võimalusi  kõrgemat 

lisandväärtust andvate toodete tegemiseks (sh mööbel, puitmajad jm).

1.4.2. Tööstus ja teenindus

Väätsa vallas on suurima potentsiaaliga tööstuspiirkond Reopalus Pärnu-Rakvere maantee ääres. 

Teataval määral on tööstuse arengu eeldused ka Väätsa alevikus, Lõõlas jt külades. Reopalus on 

potentsiaali muuhulgas ka maantee-äärse teeninduse arendamiseks. Eeskätt töökohtade ja teenuste 

seisukohalt on vallale oluline ka Paide ja Türi linnades ja ümbruses toimuva ettevõtluse areng.

Tööstuse ja teeninduse soovitatavad suunad on määratletud läbi täiendavate tootmis- ja ärimaade 

reserveerimise  valla  üldplaneeringus.  Tootmisettevõtete  arenguks piisab  suuremal  osal  juhtudest 

olemasolevatest kasutusest väljajäänud territooriumitest ja ehitistest. 

1.4.3. Puhkemajandus ja turism

Valla  puhke-  ja  turismivõrgustiku  moodustavad  olemasolevad  ning  perspektiivsed  puhke-  ja 

virgestusmaad,  haljasalad  ja  parkmetsa  maad,  turismiteenindusega  seotud  ärimaad, 

miljööväärtuslikud (looduslikku ja kultuuriväärtust  omavad) alad,  matkarajad,  kergliiklusteed jm 

seonduvad alad  ning  objektid.  Väätsa  valla,  Süda-Järvamaa ja  Järvamaa piires  seovad Tallinn–

Tartu–Luhamaa ja Pärnu–Rakvere maanteekoridorid omavahel puhke- ja turismiseisukohalt olulised 

objektid ja maa-alad, neid toetavad teenused ning infrastruktuuri.



1.5. VALLA JUHTIMINE

1.5.1. Valla haldusstruktuur

Väätsa vallal on 11-liikmeline volikogu. Volikogu on moodustanud viis alalist komisjoni: eelarve- 

ja majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, kultuuri-ja hariduskomisjon, maa- ja keskkonnakomisjon 

ning revisjonikomisjon.

Vallavalitsus  on  neljaliikmeline,  kuhu  kuuluvad  vallavanem  ja  kolm  vallavalitsuse  liiget. 

Vallavalitsuses  töötab  7  avalikus  teenistuses  olevat  ametnikku:  vallavanem,  vallasekretär, 

maanõunik,  humanitaar-sotsiaalnõunik,  ehitusnõunik,  pearaamatupidaja  ja  sekretär-asjaajaja,  kes 

täidab  ka  registripidaja  funktsiooni.  Samuti  töötab  vallavalitsuses  töölepingu  alusel 

hoolekandetöötaja, haljastustööline ja koristaja.

1.5.2. Valla allasutused

Vallavalitsuse hallatavad asutused on:

• Väätsa Lasteaed „Paikäpp“

• Väätsa Põhikool

• Väätsa Rahvamaja

• Väätsa Tervisekompleks

• Väätsa Raamatukogu

1.5.3. Valla sidusorganisatsioonid

Valla soojamajanduse ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenuseid osutab 100% vallale kuuluv 

OÜ Väätsa Soojus.

Koos  teiste  omavalitsustega  on  Väätsa  vald  liikmeks,  osanikuks,  aktsionäriks  või  asutajaks 

järgmistes juriidilistes isikutes:

• AS Väätsa Prügila

• AS Järvamaa Haigla

• MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus 

• MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehooldus Keskus 

• SA Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus 

• MTÜ Südamaa Vabavald



2. VALLA ARENGUSTRATEEGIA AASTANI 2023

2.1. VISIOON

Väätsa  valla  edasise  arengu  üldiseks  sihiks  on  valla  tulevikuvisioon.  Tulevikuvisioon  sätestab 

soovitava tulevikunägemuse, mille saavutamisele on suunatud valla arengustrateegia. Valla visioon 

on esitatud üldvisioonina: 

Väätsa vald on inimkeskne turvaline ja kvaliteetse elukeskkonnaga ühte hoidev 

kogukond, mis väärtustab haritust, ettevõtlikkust ja kultuuritraditsioone. Vald 

on kaasaegse infrastruktuuri, Eesti keskmisest kõrgema avalike teenuste 

taseme ning haldusvõimekusega omavalitsus.

2.2. STRATEEGILISED EESMÄRGID

Strateegilised eesmärgid täpsustavad üldvisiooni ning annavad valdkondlikud teetähised:

• Turvaline elukeskkond, kvaliteetsed avalikud teenused ja mitmekesised kultuuritraditsioonid 

on muutnud Väätsa atraktiivseks paigaks, kuhu aktiivsed tööealised inimesed tahavad rajada 

kodu, millest tulenevalt  suureneb valla elanike arv ja tõuseb valla tulubaas.

• Väätsa vallas on loodud soodne keskkond ettevõtluse arenguks, mis võimaldab erinevate 

töökohtade olemasolu.

• Väätsal pakutakse konkurentsivõimelist kvaliteetset alus-, põhi-, huvi- ja vabaharidust. 

• Valla poolt pakutavad sotsiaalteenused muudavad Väätsa paigaks, kus väärikalt vanduspõlve 

veeta.

• Väätsa vald on koht, kus nii valla kodanik kui külaline saab igal aastaajal tegeleda spordiga 

ning  muude  vabaaja  veetmise  võimalustega,  mida  pakub ümbritsev  loodus  ja  sotsiaalne 

infrastruktuur. 

2.3. ARENGUPÕHIMÕTTED

Valla tegevus peab lähtuma alljärgnevatest põhimõtetest:

Jätkusuutlikkus –  valla elujõu ja elanike elukvaliteedi areng toetab piirkonna põhiliste 

väärtuste - loodusliku keskkonna, kultuuripärandi ja traditsioonide – 

säilimist, väärtustamist ja säästlikku arengut;

Koostöö – avaliku,  era-  ja  kolmanda  sektori  ühistööst  tulenev 

sünergia valla ühtse identiteedi võimendamiseks ja efektiivse arengu 

tagamiseks;



Innovaatilisus – uute ideede ja lahenduste väljatöötamise, kasutuselevõtu  ning 

levitamise  toetamine,  et  tõsta  valla  konkurentsivõimet  ja  seeläbi 

elanike elukvaliteeti;

Demokraatia – kõigile  elanikele  valla  elus  aktiivselt  osalemiseks  ning 

positiivsete muutuste esilekutsumiseks võimaluste tagamine.

2.4. VÕTMEVALDKONNAD

Väätsa valla arendamise võtmevaldkondadeks ehk prioriteetseteks tegevusvaldkondadeks on:

1. Atraktiivse elukeskkonna arendamine;

2. valla majanduspotentsiaali ja konkurentsivõime suurendamine; 

3. kohaliku kogukonna ja inimressursi arendamine.

2.5. ARENGUMUDEL

Joonis 1. Väätsa valla arengumudel - võtmevaldkonnad

Arenguvisioon aastaks 2020

Võtmevaldkond 1:
Atraktiivse elukeskkonna väljaarendamine

Võtmevaldkond 2:
Valla majanduspotentsiaali  ja 
konkurentsivõime suurendamine

Võtmevaldkond 3:
Kohaliku kogukonna  arendamine

Kohaliku omavalitsuse juhtimise ja 
haldussuutlikkuse arendamine



3. ATRAKTIIVSE ELUKESKKONNA ARENDAMINE 

Atraktiivse  elukeskkonna  arendamise  üldeesmärgiks  on  tagada  Väätsa  vallas  kaasaja  nõuetele 

vastav elukeskkond, mille olulisemateks kriteeriumiteks on:

• elamistingimuste olemasolu ja kvaliteet;

• kvaliteetse hariduse kättesaadavus;

• aktiivne kultuuritegevus, kohalik identiteet ja kultuuritraditsioonide jätkuvus;

• sportimise ja aktiivse vaba aja veetmise võimaluste mitmekesisus;

• sotsiaalne turvalisus;

• transpordivõimaluste ja  tehniliste infrastruktuuride kättesaadavus ja kvaliteet;

• keskkonnahoid, miljööväärtus ning looduslik mitmekesisus.

Seetõttu  hõlmab  käesolev  arengukava  jaotis  hariduse,  kultuuri,  spordi,  sotsiaalhoolekande  ja 

tervishoiu,  infrastruktuuri,  keskkonna  ning  elamumajanduse  valdkondi.  Esitades  iga  valdkonna 

puhul  hetkeolukorra,  sh  olulisemad  arengupidurid  või  kitsaskohad  ning  sätestades  valdkondade 

arengueesmärgid ning tegevused nende saavutamiseks. 

3.1 HARIDUS 

3.1.1.  ALUSHARIDUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Vallas on üks lasteaed – Väätsa lasteaed „Paikäpp“, milles tegutseb alates 2013. aasta sügisest neli  

rühma ca 80 kohaga. Väätsa lasteaias käib lapsi ka teistest valdadest ja Paide linnast. Vajadusel on 

võimalus avada veel üks lisarühm. Lastega tegeleb kvalifitseeritud ja loominguline kollektiiv. 

Lasteaia hoone fassaad, ventilatsiooni- ja küttesüsteem on rekonstrueeritud 2012. aastal, varasemalt 

on vahetatud katus ja aknad, õpperuumidesse on paigaldatud nõuetekohane valgustus ja on rajatud 

uus  õueala  piirdeaed.  Paranenud  on  varustatus  kaasaegsete  lastevoodite,   toidunõude  ja 

mänguasjadega. 

Vajalik on hoone vee- ja kanalisatsiooni, elektritaristu  ning basseini rekonstrueerimine. 

Eesmärk

Pakkuda selle  piirkonna parimat  alusharidust  kodukohta ja  loodust  hindavas,  turvalises ja lapse 



arengut  toetavas,  tervist  ja  kunsti  harrastavas  lasteaias,  mis  koostöös  lapsevanemaga  soodustab 

aktiivse ning loova isiksuse kujunemist. Laste arv lasteaias ei ületa riiklikult ettenähtud norme.

Saavutamise vahendid:

• vajadusel uue rühma avamine;

• kohalike laste huvitegevuse mitmekesistamine, milleks kasutada ära lasteaiaõpetajate 

oskused ja huvialad ning seni tühjas rühmaruumis korraldada lasteaia õpetajate poolt 

päevahoidu, huvi- ja kunstitegevust;

• laste erivajadustega tegelemine ja kõne arengu suunamine, milleks pakkuda 

logopeed/eripedagoogi teenust;

• ujumisõpetuse taastamine õppekavas, milleks renoveerida bassein;

• köögi renoveerimine ja varustamine kaasaegse köögitehnikaga;

• õueala kaasajastamine;

• kõrgharidusega lasteaiaõpetajate palga viimine kooli nooremõpetaja palga tasemele. 

3.1.2. PÕHIHARIDUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Väätsa Põhikool on ainus valla territooriumil tegutsev kool, mille teeninduspiirkonnaks on kogu 

vald.  Viimaste  aastate  jooksul  on  õpilaste  arv  vähenenud.  2013/14.  õppeaastal  õpib  Väätsa 

põhikoolis 105 õpilast. Edasised prognoosid näitavad, et õpilaste arv jääb 110-120 vahele, mistõttu 

ei pruugi olla tagatud kooli rahastamine jätkusuutlikkul tasemel. 

Kool  on  põhikoolina  tegutsemisvõimeline  nii  oma  materiaal-tehnilise  baasi,  kui  õpetajate 

ettevalmistuse poolest.  Kasutusel on e-kool, kaasaja nõuetele vastav arvutiklass, samuti moodne 

esitlustehnika  ja  õpetajatel  klassides  püsiühendusega  arvutid.  Kõikide  klasside  valgustus  ja 

ventilatsioon on uuendatud ning vastab tervisekaitsenõuetele, samuti on maja varustatud nõuetele 

vastava tuletõrjevalvesüsteemiga (ATS). 

Koolil  on  kasutada  tervisekompleks  ja  staadion,  mis  loob  eeldused  süvendatult  tegeleda 

kehakultuuriga. Samuti on koolil eeldused süvendatult tegeleda keskkonnakaitse ja loodusõppega, 

kasutades kooli lähiümbrust ja valla territooriumil asuvaid looduskaitseobjekte ja -alasid. 

Väätsa  põhikool  on  mõisakool,  mis  annab  lisavõimaluse  korraldada  õpilastele  mitmesuguseid 

ajaloo- ja kultuuriüritusi. 1998. aastast kuulub kool Järvamaa Mõisakoolide Ühingusse. 



Põhiliseks probleemiks on maja uue osa amortiseerunud soojustus ja fassaad ning kaasaja nõuetele 

mittevastav koolistaadion. 

Eesmärk

Hea ja konkurentsivõimeline haridus kodulähedases koolis, kus põhiainete õpetuse kõrval on rõhk 

ka individuaalsel süvendatud õpitegevusel ja insenerialade ja loovuse arendamisel.

Saavutamise vahendid

• Põhikooli hoone energiasäästlikkuse suurendamine, sh kooli uue osa soojustamine ja 

fassaadi rekonstrueerimine;

• staadioni rekonstrueerimine;

• keskendumine inseneriteadustele, sh IT, mehhatroonika ja loovusainetele;

• digiõppevara kasutuselevõtt, sh õpilaste ja õpetajate varustamine tahvelarvutitega, 

kolmandas kooliastmes;

• mõisa parki traadita interneti ühenduse loomine ja turvakaameratega turvalisuse tagamine;

• õpetajaskonna süstemaatiline täiendkoolitamine.

3.1.3. HUVIHARIDUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Väätsa valla elanikel on võimalus huvitegevusega tegeleda nii valla hallatavate asutuste pakutavate 

tegevuste, teiste omavalitsuste (ennekõike Paide linna ja Türi valla) asutuste, kui ka erainitsiatiivil 

põhinevate ettevõtmiste raames. Huvitegevust pakuvad vallas kool, rahvamaja ja tervisekompleks, 

samuti mitmed MTÜ-d. Valla noored osalevad erinevate spordiseltside ja huviringide tegevuses. 

Huvitegevus  väljaspool  valla  hallatavate  asutuste  pakutavat  kompenseeritakse  osaliselt  valla 

eelarvest, oma asutuste pakutav tegevus on valla kodanikele tasuta.

Probleemiks  on  kohapealsete  tegevuste  vähene  mitmekülgsus,  mida  on  vajalik  suurendada 

mittetulunduslike ettevõtmiste toetamise näol. Selleks võimaldada erinevate spordi-, huvitegevuse 

ja  kultuurivaldkonna  tegevuste  tarbeks  kasutada  Väätsa  valla  infrastruktuuri  (rahvamaja, 

kodanikumaja, vabaaajakeskus, tervisekompleks, Väätsa mõisa peahoone jne). Vähemkindlustatud 

perede lastele on huviharidus kättesaadavus seoses kõrgete kuludega sageli piiratud.  Probleemiks 

on ringijuhendajate ja treenerite puudus spetsiifilisematel aladel.

Eesmärk

Igaühe annete ja eelduste arendamine läbi kättesaadava huvihariduse.



Saavutamise vahendid:

• kompetentsete ringijuhtide leidmine;

• huvitegevuse kvaliteedi tõstmine;

• kohalike teadmise ja kompetentsi ärakasutamine;

• huvitegevuses mõisahoone võimaluste ja teiste valla infrastruktuuri objektide koodineeritud 

kasutamine.

3.1.4. VABAHARIDUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Vabaharidus on täiskasvanutele mõeldud haridustegevus, mis on kantud enesetäiendamise soovist 

endale huvitavas valdkonnas. Hetkel  puudub inimene, kes tegeleks vabahariduse eestvedamisega 

vallas, samuti on puudu pädevatest juhendajatest. 

Eesmärk

Luua soodsad tingimused vabaharidusega tegelemiseks kasutades selleks põhikooli, lasteaia, mõisa, 

rahvamaja, raamatukogu ja tervisekompleksi ruume ja kodanikeühenduste potensiaali.

Saavutamise vahendid

• vabahariduse koordineerimisega tegeleva inimese või organisatsiooni leidmine;

• tegevusjuhendajate ja lektorite leidmine;

• vabaharidusega tegelemiseks muude soodsate tingimuste loomine, sealhulgas ruumide 

võimaldamine;

• valla elanike hulgas vabahariduse võimalustest teavitamine ja propageerimine.



3.2. NOORSOOTÖÖ

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Seisuga 1. jaanuar 2010. a. elab Väätsa  vallas 514 noort vanuses kuni 26a, mis moodustab kogu 

valla elanikkonnast 35,8%.  Väätsa vallal on valmisolek ja potentsiaal ning kogemused arendada 

kvaliteetset noorsootööd.

Väätsa vallas töötab noorsootöötaja, kelle ülesanne on noorte omaalgatuse edendamine ja nende 

kaasamine õppetööväliste tegevuste organiseerimisel. Noorsootöö õnnestumise nimel töötab Väätsa 

vallas lisaks noorsootöötajale kümmekond ringijuhti ning oma panuse annavad nii kooli personal, 

valla ametnikud kui noored. Väätsa vallas on avatud noortekeskus, rulapark koos puhkealaga, laste 

mänguväljak, ning võimalus teha mobiilset noorsootööd külades, paisjärve ümbruses, staadionil ja 

muudes  kohtades.  Alates  2012.  aastast  tegutseb  noortevolikogu,  lisaks  tegutsevad  aktiivselt 

noorteühendused (Kodutütred, Noored Kotkad, Noorteühing Eesti 4H, õpilasesindus)

2013. aastal  oli Väätsa vallas noorsootöö kvaliteedi sise- ja välishindamine. Hindamise tulemusena 

sai vald olulise kogemuse, mille abil analüüsiti kõiki noorsootöövaldkondi, kaardistati tugevused ja 

leiti arendamist vajavad valdkonnad.

Tugevused on mitmekülgne ja  kättesaadav huviharidus  põhikooli  ealistele  noortele;  regulaarsed 

noorte suvised töö- ja puhkelaagrid;  edukad kogemused rahvusvahelise noorsootöö korraldamises; 

hea koostöö toetava ja tuge pakkuva kohaliku omavalitsusega.

Valdkonna  edasise  arengu  huvides  on  vajalik  pakkuda  noortele  kvaliteetset  nõustamisteenust; 

pöörata  tähelepanu  riskikäitumisega  noortega  tegelemisele;  vallas  puudub  riskikäitumise 

ennetamiseks efektiivne tegevus.

Eesmärk

Noorsootöö on Väätsa valla prioriteet.  Väätsa vallas on tagatud noortega ja noortele suunatud 

arendavad  ja  mõtestatud  tegevused,  aktiivne  arengukeskkond,  mis  toetab  noorte  ettevõtlikust, 

loomingulisust ja positiivset elustiili. Noorsootöö on mitmekülgne arvestades noorte individuaalseid 

võimeid ja eelistusi, tugevdades neis  kogukonnatunnet.  Väätsa noored on ettevõtlikud, aktiivsed 

ühiskonna liikmed, kes annavad oma panuse kvaliteetse elukeskkonna arendmiseks.

Saavutamise vahendid

• koostöö lasteaia, kooli ja teiste valla asutustega ning ühisprojektides osalemine;

• noorte seas regulaarsete uuringute/küsitluste  läbiviimine ja tagasiside kogumine;



• ülevallalistele noorteüritustele ühiste korraldustoimkondade loomine;

• noorte seltsi või MTÜ loomine

• noortejuhtidele ja noorteliidritele laagrikasvatajate ja laagrijuhi noorsootöö, juhtimis- ja 

õpetamisalaste koolituste organiseerimine;

• iga-aastaste suvise töö- ja puhkelaagri korraldamine;

• noorte omaalgatusidee konkursi läbiviimine; Noorte omaalgatusideede elluviimise 

toetamine.

• noortetöö arengukava ja -suunade väljatöötamine;

• noorteürituste, projektide, programmide, seminaride, koolituste, töötubade korraldamine;

• noorte koolivaheaja sisustamine.

• meelelahutuslike vahendite soetamine;

• katusorganisatsioonide töös osalemine;

• teiste laste- ja noorsooühendustega Eestis ja välismaal sidemete loomine ja koostöö 

arendamine;

• noorteühenduste parendustegevuste väljaselgitamine, nende tegevuse silmapaistvamaks 

muutmine üldsusele

• noortele suunatud info atraktiivsemaks muutmine (meedialased koolitused, valla ajalehe 

kujundus, teadetetahvlid jne);

• valda I tasandi nõustamisteenuse võimaluse loomine

• riskikäitumise ennetamiseks koostöövõrgustiku loomine, mille tööd koordineerib KOV, sh 

ennetustöö ümarlaua loomine riskinoortele; 

• noortega tegelevate inimeste võrgustiku tegevuse edendamine (kaasa arvatud ringijuhid) 

• noorsootööga seotud isikute tunnustussüsteemi väljatöötamine;

• mobiilse noorsootöö tegemine külades, paisjärve ümbruses, staadionil ja muudes kohtades.

•    Noortevolikogu on valla volikogu arvestatav partner, keda kaasatakse aruteludesse

•  Noortevolikogu liikmete kaasamine haridus- ja kultuurikomisjoni, eelarvekomisjoni, 

sotsiaalkomisjoni.



3.3. KULTUUR

3.3.1. RAHVAMAJA 

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Valla  kultuurielu  ja  huvitegevuste  keskuseks  on  Väätsa  Rahvamaja,  millel  on  asutusena  valla 

kultuurielu  koordineeriv  ja  eestvedav roll.  Rahvamaja,  kui  hallatava  asutuse halduses  on  lisaks 

rahvamajale ka  Kodanikumaja.  Alates 2013. aastast on rahvamaja hoone Väätsa valla omandis. 

Olulisemaks  lahendamist  vajavaks  probleemiks  on  maja  energiatõhususe  (fassaadi  remont, 

aknapalede  remont,  keskkütte  süsteemi  tasakaalustus,  lavaukse  vahetus  jne)  tagamine  ning 

sanitaarruumide  remont  (WC,  tušširuum,  torustik).  Hoone  vajaks  üldplaneeringu  muutmist, 

rekonstrueerimist  ning  kapitaalremonti.  Välja  vahetamist  vajavad  suure  saali  kardinad  ja  lava 

eesriided  (pärinevad  hoone  ehitusajast  1966.  aastast).  Täiendust  ja  kaasajastamist  vajavad 

rahvamaja helitehnika ja valgussüsteemid.  

Oluline on Rahvamaja II osa 1. korruse ruumidele kasutuse leidmine (raamatukogu, ringitegevused, 

hoiuruumid jne) Rahvamaja II osa 2. korrusel asuvad Väätsa Agro OÜ kontoriruumid (rendipind). 

Kodanikumaja on 1/3 osas renoveeritud, 2/3 seisab kasutuseta. Olulisemaks lahendamist vajavaks 

probleemiks on maja ülejäänud osale sobiva kasutuse leidmine ning selle osa renoveerimine (sh 

energiatõhususe probleem). Rahvamajas ja Kodanikumajas tegutsevad mitmed huvialaringid, mis 

annavad  võimaluse  vaba  aja  veetmiseks.  Tähelepanu  tuleb  pöörata  huvigruppide  initsiatiivil 

tegevusringide  ja  ühenduste  moodustamisele  ja  võimalusele  toetada  huviringe  materiaalselt 

(rahvariided, muusikainstrumendid, transpordi kasutamise võimalus, ruumide kasutamine, inventari 

soetamine).  Väätsa  vallas  töötab  rahvamaja  juhataja,  rahvamaja  perenaine  ja  kodanikumaja 

perenaine.  

Vabaõhusündmuste  korraldamise  paik  puudub.  Seni  on  selleks  kasutatud  Kiigeparki,  ala  vajab 

planeerimist ja korrastamist. 

Eesmärk

Väätsa valla kultuurielu on mitmekülgne ja kõrgetasemeline, pakkudes võimalusi  loominguliseks 

tegevuseks  ja  kultuurist  osasaamiseks.  Kultuuritöö  edendamine  toetab  kogukonna  arengut,  on 

vabaharidust pakkuv, inimeste tegutsemistahet motiveeriv ja uuendusmeelne tegevus, mille eesmärk 

on luua piirkonna elanikele  võimalused kultuuris osalemiseks vastavalt nende huvidele vajadustele 

ja võimetele. Väätsa vald väärtustab rahvusliku kultuurilise kokkukuuluvuse säilimist, kultuurilist 

mitmekesisust ning elujõulise kultuuriruumi olemasolu. 



Saavutamise vahendid

• Rahvamaja rekonstrueerimine (sh hoone funktsionaalse planeeringu muutmine); 

• Rahvamaja energiatõhususe kaasajastamaine; 

• Huvitegevuse ja  tegevus- ning taidlusringide valiku mitmekesistamine ja kvaliteedi 

tõstmine;

• Väätsa valla oma rahvaürituse väljaarendamine;

• Kodanikumaja, mõisa  ja rahvamaja ruumide rakendamine valla rahvale avaliku teenuse 

pakkumise ja Väätsa tuntuse tõstmise eesmärgil;

• Vabatahtlike kaasamine olulisemate ürituste läbiviimiseks;

• Rahvamaja tegevuse toetajate võrgustiku loomine ja tegevusse kaasamine; 

• Järvamaa laulu- ja tantsupeo toimumine Väätsal; 

• Kultuurielu arendamisega seotud MTÜ-de tegevuse toetamine.

• Väätsale laulualava rajamine. 

• Väätsa rahvamajja kunstilise juhi palkamine

3.3.2  REKREATSIOON JA SPORT 

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Valla  spordielu  on  koondunud  värskelt  renoveeritud  Tervisekompleksi,  milles  asuvad 

täismõõtmeline korvpalli-, võrkpalli- ja indiacaväljak, saun, riietus- ja pesuruumid, vabajajakeskus 

ning jõusaal. Tervisekompleksi kasutatakse ka kooli spordibaasina, kus toimuvad kehalise kasvatuse 

tunnid ja treeningud. 

Väätsal tegutseb kaks spordiklubi. Valla kodanikele on avatud põhikooli  rezdoorkattega staadion 

koos  jalgpalliväljaku  ja  asfaltkattega  korvpalliplatsi  ning  juuresasuva  rulapargiga. 

Välispordirajatised, va 2012. aastal valminud rulapark, vajavad kapitaalremonti ja kaasajastamist. 

Kasinad  on  aktiivse  ajaveetmise  võimalused  külades.  Renoveerimist  vajab  Lõõlas  asuv 

korvpalliväljak. Puuduvad mänguväljakud lastele ja puhkealad aktiivseks ajaveetmiseks. 

Välja on vaja ehitada Väätsa Paisjärve puhkeala, mis oleks rekreatsioonialaks mitte ainult Väätsa 

valla  elanikele,  vaid  ka  Paide  ja  Türi  elanikele  ning  omab seetõttu  potentsiaali  kujuneda Türi-

Väätsa-Paide piirkonna tervisespordi keskseks objektiks.

Kergliiklusteed Väätsa ja Reopalu ning Reopalu ja Kirna vahel ning rekonstrueeritud Väätsa mõisa 

park  võimaldavad  tervisespordi  harrastamist  (saab  rulluisutada  ja  -suusatada,  jalgrattaga  sõita, 

kepikõndi harrastada, suusatada jms) igal aastajal. 



Eesmärk

Aktiivne  sporditegevus  ning  mitmekesised  võimalused  sportimiseks  ja  aktiivseks  vaba  aja 

veetmiseks.  Väätsa  paisjärve  puhkeala  on  Türi-Väätsa-Paide  piirkonna  keskne  rekreatsiooni  ja 

tervisespordi rajatis.

Saavutamise vahendid

• Väätsa paisjärve puhkeala väljaarendamine;

• spordiürituste korraldamine igale vanuseastmele;

• eraalgatusel toimuvate ürituste (jäärajasõit, sisekergejõustik, autoorienteerumine jmt) 

toetamine;

• valla spordielu ja vabaaja veetmise korraldamisel kodanikuühenduste kaasamine ja 

erainitsiatiivi toetamine;

• spordiürituste korraldamine lähtudes eelkõige järjepidevast tegevusest, st võistlussarjadele ja 

turniiridele orienteerumine;

• traditsiooniliste  ürituste  läbiviimine  ja  jätkamine  ning  uute  spordiürituste  tekke 

soodustamine;

• rahvaspordi edendamine ja propageerimine; 

• igale aastaajale sobivate tegevuste leidmine.

3.3.3. RAAMATUKOGU

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Väätsa valla raamatukogu on vallavalitsuse hallatav rahvaraamatukogu, mis asub Väätsa alevikus 

lasteaia  hoones.  Ruumilahendus  ei  ole  raamatukogule  kõige  sobivam,  mistõttu  tulevikus  saab 

raamatukogu asukohaks rahvamaja hoone. Raamatukogu põhitegevuseks on lugejate teenindamine, 

lisaks  on  raamatukogus  alates  2012.  aastast  ka  avatud  interneti  punkt  (AIP).   Raamatukogus 

kasutatakse  elektroonilist  infosüsteemi  RIKS  ja  toimib  elektrooniline  laenutussüsteem  ning 

mobiilse laenutuse vahendid. On alustatud mööbli (raamaturiiulid, lauad, toolid jms) uuendamist.  

Puudub tualetikasutamise võimalus klientidele ja olmeruum personalile. Samuti on raamatukogusse 

sisenemine  ebamugav.  Raamatukogus  töötab  üks  inimene,  mistõttu  tema  äraolekul  (puhkus, 

koolitus, haigus vms) on raamatukogu suletud.

Eesmärk

Väätsa raamatukogu on kaasaegse tehnoloogiaga varustatud, elukestvat õpet toetav, universaalse 



koguga raamatukogu, mille lugejate, laenutuste ja ürituste arv kasvab. 

Saavutamise vahendid

• koostöö tihendamine valla erinevate asutustega (lasteaed, kool, noortekeskus, rahvamaja); 

• aktiivne osalemine valla hariduse -, kultuurielus;

• raamatukogu kolimine rahvamaja hoonesse;

• mobiilse laenutuse võimalus külades;

• mööbli uuendamine.

3.4. SOTSIAALVALDKOND

3.4.1. SOTSIAALHOOLEKANNE

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Väätsa  vallas  pakutavad  sotsiaalhoolekande  teenuste  hulka  kuuluvad  sotsiaalnõustamine; 

eluasemeteenus,  milleks on vallal kolm sotsiaalkorterit; hooldamine hoolekandeasutuses, milleks 

ostetakse vastavat teenust erinevates hoolekandeasutustes; tasuta koolitransport kõigile õpilastele. 

Samuti  ostetavad  teenused:  psühholoogiline  nõustamine,  naiste  varjupaiga  teenus, 

võlanõustamisteenus,  perelepitusteenus,  erihoolekandeteenus,  vältimatu  abi.  Vallas  on  tööl 

humanitaar-sotsiaalnõunik ja sotsiaalhoolekande töötaja, kelle ülesandeks on osutada peredele ja 

lastele  kodustes  tingimustes  hoolekandeteenuseid  (nõustamine,  tugiisik,  avahooldus  jne),  mis 

tagavad harjumuspärases keskkonnas toimetuleku. Kodanikumajas toimib ka eakate päevakeskus. 

Väätsa valla eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused on lapse sünnitoetus, matusetoetus, 

küttepuude  toetus,  ravimitoetus,  lapsehoiutoetus  ning  avalduse  alusel  makstavad  ühekordsed 

erakorralised  toetused eelarves ettenähtud vahendite piires. 

Oluliseks  probleemiks  on  eakate  kodulähedase  hooldusteenuse  puudumine.  Hoolekodu  teenust 

ostetakse mitmetelt kaugemal asuvatelt asutustelt (peamiselt Koeru), mis ei võimalda hoolealusel 

hoida oma väljakujunenud sotsiaalset võrgustikku. 

Eesmärk

Valla elanike sotsiaalse turvalisuse tagamine: kodulähedase hooldusteenuse ja/või eluaseme teenuse 

kättesaadavus, eakate huvitegevuse laiendamine,  toimetuleku raskustes perede lastele võimaluste 

loomine alus- ja huvihariduse saamiseks, erivajadustega inimestele teenuste korraldamine.  



Saavutamise vahendid

• eakate pansionaadi rajamine;

• pakutavate sotsiaalteenuste mitmekesistamine;

• peretoetuste jätkamine;

• paindlikud, inimese- ja olukorrakesksed sotsiaaltoetused;

• kodanikuühenduste kaasamine valdkonna teenuste arendamisse.

3.4.3  TERVISHOID

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Esmatasandi  arstiabi  osutab  vallas  perearst,  kelle  praksis  asub  Väätsa  alevikus. 

Koolitervishoiuteenuse osutamine on lahendatud perearsti baasil,  mida tuleb ka edaspidi jätkata. 

Väätsa Perearstikeskuses on avatud apteek, kus toimib digiretseptisüsteem ja on võimalus tasuda 

pangakaardiga. 

Väätsa vald on AS Järvamaa Haigla aktsionär.  Väätsa valla elanikel on õigus saada  AS Järvamaa 

Haiglalt  järgmisi  teenuseid:  ambulatoorset  eriarstiabi,  hooldusravi,  taastusravi, 

rehabilitatsiooniteenust puuetega inimestele, koduõendusteenust ja kiirabiteenust.

Eesmärk

Tagatud on esmatasandi arstiabi ning apteegiteenuse kättesaadavus. 

Saavutamise vahendid

• perearsti praksise ja apteegiteenuse jätkuv toetamine;

• paindliku  sotsiaaltoetuste  ning  -hoolekande  süsteemi  jätkumine  võimaldamaks  saada 

vajalikku  meditsiinilist  abi  ka  kindlustamata  isikutel  või  neil,  kelle  võimalused  oleksid 

muidu piiratud.

3.5. VÄÄTSA VALLA TEHNILISED INFRASTRUKTUURID

3.5.1. VALLA TEED JA TÄNAVAD

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Valda läbib 8 riigiteed kogupikkusega 48 km. Omavalitsuse või avalikus kasutuses olevate kohalike 

teede ja tänavate kogupikkus on 198 km.  Valla teed on enamasti kruuskattega, tolmuvabade katete 

osakaal hajaasustuses olematu, alevikus ja külades puudulik.  Probleemiks on ka teemaa omandi 

küsimus  –  maareformi  käigus  on  teed  osaliselt  mõõdetud  kruntide  sisse,  teemaade 



munitsipaliseerimisega ei ole alustatud. 

Vallas on kaks kergeliiklusteed – Reopalu-Väätsa ja Reopalu-Kirna (Türi).Väätsa alevikus Pikal 

tänaval, mis on enimkasutatud teelõik, on liiklusohutuse tagamiseks vajalik rajada kergliiklustee 

vähemalt Kooli bussipeatusest Pika tänava lõpuni. Türi-Väätsa parema ühenduse tagamiseks, aga ka 

tervisespordi arendamiseks (moodustuks ring Väätsa-Reopalu-Türi-Väätsa) on vajalik kergliiklustee 

rajamine Väätsa-Türi teele.

Bussiootepaviljonid  vajavad  külades  korrastamist  või  uute  rajamist,  samuti  on  puudulikult 

tähistatud külad ning vaatamisväärsused. Turismi arengu, aga ka turvalisuse eesmärgil, on alustatud 

tänavate ja teede viidastamist ja tähistamist. 

Väätsa aleviku, aga ka teiste piirkondade korrusmajade teed ja parklad on amortiseerunud ning ei 

vasta tänapäevastele liiklus- ja parkimiskorralduse vajadustele. 

Eesmärk

Vallas  on  heas  korras  ning  asustuse  ja  ettevõtluse  arengu  vajadustele  vastav 

transpordiinfrastruktuur,  ohutu  liikluskeskkond.  Elamupiirkondades  on  kõik  teed  tolmuvaba 

kattega.

Saavutamise vahendid

• Pika tänava kergliiklustee rajamine Väätsa alevikus;

• Väätsa ja Türi ühendamine kergliiklusteega;

• tolmuvabade  teede  osakaalu  tõstmine  eesmärgiga  muuta  tiheasustusaladel  kõik  teekatted 

tolmuvabaks;

• täiendavate teeviitade, infotahvlite, küla- ja talusiltide paigaldamine;

• Väätsa aleviku veemajanduse uuendamise projekti käigus  korrusmajade ala  tänavate ning 

parklaalade rekonstrueerimine;

• kruuskattega teedel hooldustööde ja teekatte uuendamise mahu järk-järguline suurendamine, 

teepervede (võsa ja heina niitmine) hooldusplaani koostamine ja regulaarne hooldamine;

• teemaade munitsipaliseerimine.

3.7.2. VESI JA KANALISATSIOON 

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Väätsa  vallas  on  25  kortermaja  ja  ettevõtet-asutust,  mis  on  ühendatud  ühisveevärgi  ja  –



kanalisatsiooniga. Veetorustike kogupikkus on 7648 m ja kanalisatsioonitorustike kogupikkus on 

7269 m. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks ehk ÜVK-ga kaetud aladeks on 

valla üldplaneeringuga kehtestatavad reovee kogumisalad Väätsa alevikus ning Reopalu ja Lõõla 

külades.  Ühisveevärgi-  ja  kanalisatsiooni  teenust  on  võimalik  kasutada  60%  vallaelanike 

koguarvust. Väätsa aleviku elanikest ca 88% kasutavad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumiseks on vallavolikogu poolt asutatud OÜ Väätsa Soojus, mis 

haldab  Väätsa,  Lõõla  ja  Reopalu  külade  ühisveevärki  ja  –kanalisatsiooni  ning  Röa  küla  kahte 

ühisveevärki. AS Väätsa Agro haldab osaliselt ühisveevärke Väätsa alevikus (Ülejõe asum) ja Lõõla 

külas. 

ÜVK-ga katmata aladel puuduvad paljudes majapidamistes reovee kogumis- ja puhastamisseadmed. 

Kogumiskaevude puhul  on probleemiks  nende tühjendamine,  sest  lähim  purgimisvõimalus asub 

Väätsalt umbes 7 km kaugusel Paide reoveepuhasti juures. 

Väätsa alevik on peaaegu täielikult kanaliseeritud, v.a. Pika tänava individuaalelamud, kus reovesi 

kogutakse  kogumiskaevudesse.  Reovee  vooluhulka  ja  iseloomu  mõjutavad  Ülejõe  farm  ning 

amortiseerunud kanalisatsioonivõrk. Tööstusreovee osatähtsus on kuni 20%. 

Väätsa  alevikus  ja  tiheasustusega  külades  puuduvad  hüdrandid,  sest  olemasolevate  veetorude 

tehniline seisund ei võimalda nende paigaldamist ja ka vajaliku vooluhulga tagamist.  Piiumetsas 

puudub ÜKV, vesi on väga madala kvaliteediga

Eesmärk

Valla elanikud ja ettevõtted on varustatud kvaliteetse joogiveega, toimib keskkonnanõuetele vastav 

kanalisatsioonisüsteem Väätsa alevikus, Reopalus ja Lõõlas. 

Saavutamise vahendid

• puurkaevu pumplate  korrastamine ning vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja 

uue reoveepuhasti rajamineVäätsa alevikus ;

• reovee ülepumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine Reopalus ;

• Veetorustike rekonstrueerimine Röal

• Väätsa  aleviku  seni  ühisveevärgi  ja  kanalisatsiooniga  lõimimata  piirkondadele 

kommunikatsioonidega liitumisvõimaluse loomine;

• tuletõrjeveehoidlate  või  -veevõtukohtade  korrastamine  ja  kaasajanõuetele  vastavaks 



ehitamine.

3.7.3.TÄNAVAVALGUSTUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Valla valduses olevad tänavavalgustussüsteemid asuvad Reopalus, Röal, Ülejõel, Väätsal, Lõõlas, 

Piiumetsas ja Saueaugus. Samuti on tänavavalgustus Reopalu-Kirna kergliiklusteel. Kergliiklustee 

Reopalu-Väätsa vahel on valgustamata, mis piirab oluliselt selle kasutegurit tervisespordi rajatisena. 

Tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimisel või uute süsteemide rajamisel seade esmatähtsaks 

energiasäästu saavutamine. Liiklusohutuse huvides tuleb eraldi valgustada jalakäijate ülekäigurajad. 

Eesmärk

Valla tiheasustatud piirkonnad, kergliiklusteed ja rekreatsioonialad on varustatud energiasäästlike 

tänavavalgustussüsteemidega.

Saavutamise vahendid

• jalakäijate ülekäiguradade valgustamine;

• Väätsa paisjärve puhkeala arendamisel ehitada tervisespordirajad valgustusega;

• Väätsa-Reopalu kergliiklustee ja võimalike uute kergliiklusteede valgustamine;

• energiasäästlike lahenduste kasutusele võtmine (astrokellad, säästlikud valgusallikad jne).

3.7.4. SOOJAMAJANDUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Väätsa  alevikus  on  moodustatud  valla  ainuke  kaugküttepiirkond,  teistes  külades  ja  asulates 

keskkütet  ei  kasutata.  Soojuse  tootmise,  jaotamise  ja  müügiga  tegeleb  Väätsa  alevikus  Väätsa 

vallale kuuluv OÜ Väätsa Soojus.  Väätsa aleviku kaugküttepiirkond hõlmab 12 korterelamut ja 5 

ühiskondliku hoonet, üldkubatuuriga 76 640 m³.

Soojatootmiseks  kasutatakse  alates  2013.  aasta  sügisest  hakkepuitu,  reservkatlad  töötavad 

põlevkiviõliga.  Renoveeritud  on  katlamaja  hoone,  varustuskindlust  tagab  diiselgeneraator. 

Renoveerimist vajab soojusvõrk. Soojatarbijad on paigaldanud kaasaegsed soojasõlmed, tulevikus 

peaksid kõik tarbijad minema üle soojusvahetiga soojussõlmedele. Energiasäästu saavutamiseks on 

aga peamine viis korterelamute ja teiste soojatarbijate hoonete muutmine energiasäästlikemaks. 

Eesmärk



Väätsa alevikus toimib kaasajastatud energiasäästlik kaugküttesüsteem jätkusuutlikult.

Saavutamise vahendid

• avalike hoonete energiasäästlikumaks muutmine, uute avalike hoonete, näiteks eakate kodu, 

rajamisel ja  kavandamisel passiivmaja põhimõtete kasutamine;

• korteriühistute  energiasäästu  projektide  toetamine,  tarbijate  juurde  soojusvahetite 

paigaldamiseks võimaluste ja lahenduste leidmine;

• toimiva kaugkütte piirkonna säilimine.

3.8.  JÄÄTMEMAJANDUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Vallas  toimub  korraldatud  jäätmevedu.  Jäätmete  liigiti  kogumine  on  korraldatud  koostöös 

taaskasutusorganisatsioonidega  ja  AS  Väätsa  Prügilaga  Saueaugus,  Lõõlas,  Väätsa  alevikus, 

Reopalus. Suuregabariidilisi ja ohtlikke jäätmeid saavad valla elanikud ära anda valla ja Kesk-Eesti 

Jäätmehoolduskeskuse poolt korraldatud regulaarsete kogumisaktsioonide käigus. 

Välja  on  ehitatud  jäätmemajakesed  Väätsa  alevikus  ja  Saueaugus  taaskasutatavate  jäätmete 

kogumiseks. Samuti osaleb vald koos Paide linna ja vallaga Paide Jäätmejaama tegevuses, mis loob 

võimaluse valla elanikele kasutada nimetatud ettevõtmise teenuseid. 

Põhilised  probleemid  on  elanike  vähene  keskkonnateadlikkus,  olmeprügi  mahapanek  selleks 

mitteettenähtud kohtadesse.

Eesmärk

Toimib  kaasaegne  jäätmekäitlussüsteem,  jäätmete  liigiti  kogumine  on  hästi  korraldatud. 

Ebaseaduslikku prügi ladestamist ei toimu.

Saavutamise vahendid

•  täiendavate jäätmete kogumiskohtade (jäätmemajad) ehitamine;

• ohtlike jäätmete ja suuregabariidiliste jäätmete kogumisringide jätkamine;

• vallaelanike keskkonnateadlikkuse suurendamine.

3.9.  PLANEERINGUD JA ELAMUMAJANDUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

2010.  aastal  kehtestatud  üldplaneeringuga  planeeritakse  valla  ruumiline  ja  maakasutuslik  areng 



üldisel tasemel. Üldplaneeringu tulemusel ei toimu kohest maaüksuste sihtotstarbe muutmist, vaid 

maa-alad  reserveeritakse  mingiks  kindlaks  otstarbeks.  Üldplaneeringuga  on  moodustatud  neli 

planeeringukohustusega ala: Väätsa alevik, Reopalu, Röa ja moodustatav Jõekääru külad. Eelpool 

mainitud asulates nähakse peamist potensiaali elamumajanduse arengus ja uute elamupiirkondade 

tekkes. 

Väätsa  vallas  on  2000.  aasta  rahvaloenduse  andmetel  308  elamut,  milles  on  kokku  609 

tavaelamuruumi.  Kortermaju  on  32  kokku  265  korteriga.  Kahe-ja  enam  korruselisi 

sektsioonelamuid  on  ehitatud  Väätsal,  Piiumetsas  ja  Lõõlas.  Väätsal  on  seitse  korteriühistut. 

Elamufond   on  amortiseerunud,  hoonete  energiakaod  tingivad  kaugküttepiirkonnas  kõrged 

halduskulud. Korterelamute parklad ei vasta tänapäevastele nõuetele.

Eesmärk

Olemasolev  elamufond  säilib  ning  muutub  rekonstrueerimisel  energiasäästlikumaks.  Uute 

elamupiirkondade teke ning nende ühendamine ühiste kommunikatsioonide võrku.

Saavutamise vahendid

• uute elamupiirkondade planeerimine;

• uute puhastusseadmete rajamine Reopalus ja Väätsal ; 

• korterelamute parkimisprobleemi lahendamine ja kvartalisiseste tänavate rekonstrueerimine;

• elamute energiasäästlikumaks muutmine;

• konkursi "Kaunis Kodu"  jätkamine;



4. VALLA MAJANDUSPOTENTSIAALI JA KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE

Valla  majanduspotentsiaali,  sh  puhkemajandusliku  potentsiaali  kasutusele  võtmise  ja 

konkurentsivõime suurendamise üldiseks eesmärgiks on tööhõive hoidmine ning uute töökohtade 

loomise  soodustamine.  See  mitmekesistaks  tööjõuturgu,  tagaks  valla  tulubaasi  stabiilsuse  ka 

muutlikes majandusoludes ning annaks vallaelanike mitmekesised töövõimalused.  

Konkurentsivõime olulisemateks kriteeriumiteks on 

• ettevõtluskeskkonna kvaliteet ja atraktiivsus;

• ettevõtlusaktiivsus ning ettevõtete konkurentsivõime;

• töökohtade struktuur;

• valla atraktiivsus ja maine turismi sihtkohana;

• turismivõimaluste ja –teenuste kvaliteet, mitmekesisus ja kättesaadavus.

Seetõttu  hõlmab  käesolev  arengukava  jaotis  põllumajanduse,  ettevõtluse,  turismi  ning  tööturu 

valdkondi,  esitades  iga  valdkonna  puhul  hetkeolukorra,  sh  olulisemad  arengupidurid  või 

kitsaskohad ning sätestades valdkondade arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. 

4.1. ETTEVÕTLUS

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Majandustegevus baseerub Väätsa vallas  põllumajanduslikul  tootmisel,  metsa  varumisel  ja  selle 

töötlemisel. Kõige aktiivsem on ettevõtlus Väätsa alevikus ja Reopalu külas. Suuremad tööandjad 

on Väätsa Agro AS, Väätsa Vallavalitsus, Finnforest Eesti AS, Väätsa Prügila AS , Rebruk AS. 

Ettevõtluse arengut piirab vähene vajalike infrtastruktuuridega varustatud äri- ja tootmismaa hulk. 

Eesmärk

Ettevõtluse arendamiseks on vallas soodne keskkond, olemas on vajalik infrastruktuur. 

Saavutamise vahendid

• Reopalu tööstusküla edasiarendamine;

• alustavate ettevõtjate nõustamine;

• ühisprojektid ja koostöö ettevõtlusalade loomiseks;

• ühistegevuse soodustamine;



• tööharjumuste loomine pikaajalistele töötutele läbi erinevate kaasamismeetmete, sh töötutele 

heakorra- ja muude avaliku töö võimaluste pakkumine;

• erinevates tööhõivet edendavates programmides/projektides osalemine;

• vajalike kommunikatsioonide, sh interneti ja mobiililevi arendamine külades.

4.2 TURISM

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Turismiteenused  on  Kesk-  Eesti  piirkonnas  suhteliselt  vähe  arenenud.  Piirkonna,  ka  Väätsa 

puuduseks on hästi turundatud turismimarsruutide vähesus ning turismiinfrastruktuuri puudulikkus.

Ennekõike on vaja lisada majutus- ning erineva huvidega külalistele vabaaja veetmise võimalusi. 

Probleemiks  on turismitalude  puudumine,  ka toimiv  majutusasutus  “Vana Tall“  vajab  edasiseks 

arenguks majutuskohtade arvu suurendamist.  Toitlustuse puhul  on kaetud päeva-lõuna teenused, 

kuid puudub restorani standardile vastav vabaaja toitlustamise koht, sarnased asutused puuduvad ka 

lähiümbruses.

Puhas keskkond on heaks eelduseks loodus- jahi-, talu-, spordi-, ja muude turismiliikide arengule. 

Väätsal on lisaks headele looduslikele eeldusetele ka soodne asukoht, paiknedes vaid ühe tunni 

autosõidu kaugusel suurematest linnadest. 

Väätsa asukoht loob head võimalused  naabruskonna (ennekõike Türi ja Paide) elanikele külastada 

Väätsa alevit ning osaleda siinsetel kultuuri- ja vabaõhuüritustel, kasutada puhkealasid ja tarbida 

kohalike teenindusettevõttete hüvesid. Väätsal on hea maine ja traditsioon jahiturismipiirkonnana.

Restaureeritud  Väätsa  mõis  loob  suurepärased  võimalused  kontsertide  ja  näituse  tegevuseks, 

millega rikastada Järvamaa kultuurielu ning pakkuda elamust mitte ainult Väätsa valla elanikele 

vaid ka külalistele. 

Väätsa praeguseks puuduseks on kindlasti väheste puhkealade olemasolu nii kohalikele inimestele 

kui Väätsat  läbivatele turistidele.  Välja  on vaja ehitada Väätsa Paisjärve äärne puhketsoon, mis 

omab  tähtsat  rolli  turismi  arendamisel.  Väätsa  matkarada  on  tuntud  sihtkohana,  kuid  reaalne 

olukord ei vasta turisti ootusele

Väätsa valda läbivad jalgrattaga  matkamiseks kaks marsruuti: Türi -Väätsa- Piiumetsa- Vahastu-

Saueaugu- Lõõla-  Väätsa ja  Vargamäele  viiv  Paide-  Viraksaare-  Kotku-  Nahkmetsa-  Matsimäe-

Vargamäe. Mõlemad marsruudid on oma olemuselt keskendunud turvalisele rattasõidule ja kohalike 



vaatamisväärsustega  tutvumiseks.  Matkamarsruudid  on  mitmekesise  maastikuga  ja  pakuvad 

võimalusi puhkamiseks- ujumine, lõkke tegemise võimalus, telkimine. Matka saab planeerida nii 

ühepäevasena kui ka osadeks jaotatuna mitme päevaseks. 

Matkaraja ja turismimarsruudina saab Väätsa vallas kasutusele võtta ajaloolise Piiumetsa-Rumbi 

tee, mis on ühtlasi ka turismiobjektina toimiv vaatamisväärsus. Antud teed kasutades sai Paidest üle 

Väätsa ja Piiumetsa edasi Kädva ja Keava suunas. Teed kasutati 9.-16. sajandini ja oli Eesti üks 

tähtsamaid ida-lääne suunalisi kaugteid. 

Üldiseks  puuduseks  turismivaldkonnas  on  viitade  vähesus,  tutvustava  materjali  puudumine, 

puhkekohtade  vähene väljaehitatus  ja  puudus.  Väätsa  alevikus  asuvad  mõisakompleksi  hooned, 

mida saaks paremini kasutada turismi edenduseks, näiteks saab kunagisse laudahoonesse tulevikus 

rajada jalgrattamuuseumi. 

Eesmärk

Väätsa  vald  on  parim puhke-  ja  turismipiirkond Kesk-Eestis,  kus  on  mitmekesised  võimalused 

puhkamiseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks.

Saavutamise vahendid

• valla vaatamisväärsusi ning rikast looduskeskkonda tutvustavate trükiste valmistamine;

• vaatamisväärsuste tähistamine, mitmekeelsete infostendide ning teeviitade paigaldamine; 

• piirkonna  loodusmatkaradade  võrgustiku  väljatöötamine,  mis  hõlmaks  ka  piisava  arvu 

laagri- ja puhkepaikasid;

• jalgrattamatkamise edendamine koostöös küladega, et võtta külaplatsid kasutusele turistide 

puhkekohtadena;

• Väätsa paisjärve puhkeala arendamine piirkondliku tähtsusega tervisespordi ja rekreatsiooni 

paigaks;

• uute teenuste arendamisele, sh toitlustuse ja majutusettevõtete tekkele ning olemasolevate 

teenuste arendamisele, kaasa aitmine;

• Väätsa  meierei  (mõisa  aida)  hoone  arendamine  turismiteenuseid  pakkuvaks  objektiks, 

„Vana Talli“ majutuskohtade arvu suurendamisele kaasa aitamine;

• rahvusvaheline koostöö ning koostöö valla ettevõtjatega;

• eraalgatuste toetamine, sh MTÜ Kotkumaa tegevuse toetamine loodusturismi ja 

rahvatraditsioonide tutvustamise valdkonnas, samuti lastelaagrite ja loodusturismi arengu 

toetamine Saueaugul ja Lõõlas;



• jalgrattamuuseumi rajamine;

5. KOHALIKU KOGUKONNA JA KÜLAELU ARENDAMINE

Kohaliku  kogukonna  ja  külaelu  arendamise  eesmärgiks  on  Väätsa  valla  külade  ja  aleviku 

tasakaalustatud  areng,  ühtehoidva  demokraatliku  kogukonna  kujundamine  ning  hoidmine,  valla 

identiteedi kujundamine.  

Kohaliku kogukonna arendamise olulisemateks kriteeriumiteks on 

• elanike ühistegevuse ja seltsielu aktiivsus;

• kohaliku identiteedi olemasolu;

• elanike kaasatus valla haldusesse ja arendustegevusse;

• kaasaegsete kommunikatsioonivõimaluste (interneti- ja mobiililevi) olemasolu.

Seetõttu hõlmab käesolev arengukava jaotis üldeesmärki, mis on ühine kõigil Väätsa valla küladel 

ja  alevikul.  Piirkondade  (kantide)  jaotuses  on  esitatud  iga  kandi  hetkeolukord,  sh  olulisemad 

arengupidurid või kitsaskohad ning tegevused nende kõrvaldamiseks ja üldeesmärgi saavutamiseks. 

5.1. KOGUKONNA JA KÜLAELU ARENDAMISE ÜLDEESMÄRK

Väätsa valla paikkondades (kantides) on arenenud koostegutsemise traditsioon, välja on kujunenud 

tõhusalt  toimiv  sotsiaalsete  ja  kogukondlike  suhete  süsteem,  kasvanud  on  inimeste  osalus-  ja 

vastutustunne oma kodukoha suhtes. Elanike arv valla külades ja alevikus kasvab.

5.2.  VÄÄTSA  ALEVIK  JA  ALEVIKUGA  SEOTUD  KÜLAD  –  AASUVÄLJA, 

VÄLJATAGUSE, ÜLEJÕE JA RÖA

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Kõige suurem elanike arvuga piirkond vallas on Väätsa alevik koos ümberkaudsete küladega. Siia 

on koondunud valla elanikele põhiteenuste pakkumine - kool, rahvamaja, vallamaja, perearst, pood, 

tervisekompleks, lasteaed, raamatukogu, kodanikumaja, avalik interneti punkt. Hea avalike teenuste 

kättesaadavus  ja  valik,  arenenud infrastruktuur  ning  soodne asukoht  Järvamaa kõige  suuremate 

keskuste  läheduses  loob  eelduse  elanike  juurdekasvule,  mistõttu  on  oluline  planeerida  uusi 

elamumaid. 

Peamised probleemid:



• väheste puhkealade olemasolu;

• teed on amortiseerunud või puuduvad;

• korteriühistute elanikel autode parkimise võimalused vähesed;

• Aasuvälja ja Ülejõe tihedamates asukohtades tolmuvaba teekate puudumine;

• Röa külas tuletõrje veevõtukoha puudumine.

Saavutamise vahendid

• planeerimistegevusega elamuehituseks eelduste loomine;

• uute elamualade kommunikatsioonidega varustamine;

• puhkealade, eriti Väätsa paisjärve puhkeala arendamine;

• korterealmute piirkonnas valla ja ühistute koostöös parkimise, jäätmekorralduse ja heakorra ning 

haljastuse parandamine;

• kergliiklustee ehitamine Pikal tänaval ning Väätsat Türiga ühendava kergliiklustee rajamine;

• tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine;

• Meiereile,  laohoonetele  ja  AS  Väätsa  Agro  aktiivsest  kasutusest  väljalangenud  hoonetele  uute 

rakendusvõimaluste leidmine; 

• alevikku pansionaadi tüüpi eakate hoolekandeasutuse rajamine; 

• tänavate teekatete uuendamine, külades tolmuvaba teekatte rajamine. 

5.3. LÕÕLA-VISSUVERE

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Lõõla ja Vissuvere külade elanike arv on vähenenud - 2005.aastal oli elanikke 219, siis 2010.aastal 

183.  Küla  jätkusuutlikkuse  eelduseks  on  elanike  arvu  stabiliseerimine  ja  Väätsa  Agro 

põllumajandusliku tootmise koondumine Lõõlasse ja Vissuverre

Lõõla  asub  looduskaunis  kohas,  rabade  ja  soode  keskel,  mis  loob  eeldused  loodusturismi 

arendamiseks ning sellega seotud teenuste läbi tööhõive kasvatamiseks ning mitmekesistamiseks. 

Tuulisilla  soost  leiab  maalilise  üheksa  hektari  suuruse  veepinnaga  Vissuvere  rabajärve.   Tee 

Vissuvere järveni  on aga peaaegu olematu ning tuleb edaspidi  taastada,  et  järv oleks  kasutatav 

loodusturismiobjektina. Aastaid tagasi märgistatud  Väätsa raba matkarada on kogunud tuntust üle 

Eesti. Kahjuks on matkarada tänaseks amortiseerunud.  

Läbi  aastakümnete  on  Lõõla  ja  Vissuvere  kandi  inimestele  valdavaks  tööandjaks  üks 

põllumajandusettevõte OÜ Väätsa Agro. 

Kohapeal  puudub  noortel  vabaaja  veetmise  võimalused  ning  aktiivne  eestvedaja,  kes  aitaks 



organiseerida  sihtgrupile  mitmesuguseid  üritusi  ja  ettevõtmisi.  Suvisel  ajal  on  vajadus  töö-  ja 

puhkelaagri  järele,  mille  käigus  saaksid  noored  ise  oma  külade  ilmet  korrastada.  Puuduvad 

mänguväljakud. Probleemiks on olnud ka kultuuri- ja spordiürituste korraldamine.

Lõõla  ja  Vissuvere  külade  maad  kuuluvad  nii  eraisikutele,  vallale,  OÜ  Väätsa  Agrole  ja 

Kaitseliidule.  Probleemiks  on  kujunenud  kasutusest  välja  langenud  hoonetele  uue  funktsiooni 

andmine, üldine heakord ja haljasalad, mis on niitmata. 2009. aastal avati Lõõla vanas koolimajas 

Kaitseliidu  Järva  maleva  õppekeskus,  mida  saavad  kasutada  ka  külainimesed  oma ettevõtmiste 

tarvis. 2010-2012 aastal sai Väätsa – Lõõla tee tolmuvaba katte.

Peamised probleemid:

• Väätsa raba matkarada kaubamärgina tuntud, kuid reaalsuses lagunenud;

• töökohtade vähesus;

• elementaarsete olmeteenuste (nt kauplus) puudumine;

• lagunenud kortermajad;

• noortel puudub tegevus, vabaaja veetmise võimalused;

• puuduvad mänguväljakud.

Saavutamise vahendid

• loodusturismi arendamine, sh rabarada uuesti tähistada, ehitada rajatised ning rajada kaks 

erineva  pikkuse  ja  profiiliga  rada,  millest üks  katta  laudteega,  et  see  taluks  suuremat 

koormust. Teine jääks tähistatud, kuid laudteeta teekonnaks;

• matkaradadest  vähemalt  ühe  teekonna ühendamine Kotku taluga,  kus  on  asutatud  MTÜ 

Kotkumaa, mille eesmärgiks on pakkuda turistidele võimalust tegeleda käsitöö ja looduse 

tundmaõppimisega;

• puhkekohtade ehitamine matkaraja ja Tuulisilla järve äärde; 

• uute ettevõtete ja töökohtade tekke soodustamine Lõõlas, mh Väätsa Agro piimatopotmise 

koodnumine külasse;

• Helmi  Tohvelmanni  mälestuse  jäädvustamise  ning  traditsiooniliste  ürituste  korraldamise 

jätkamine Lõõlas;

• Kaitseliidu õppekeskuse edasiarendamine;

• koostöös MTÜga Lõõla Selts ja Kaitseliiduga külamaja rajamine;

• sportimis- ja vabaaja veetmise võimaluste rajamine Lõõla ja Vissuvere noortele;

• külasiltide, viitade, infostendide paigaldamine külades.



5.4 SAUEAUGU, NAHKMETSA, KOTKU

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Ajalooliselt  on  Saueaugu küla  peamiseks  tegevusvaldkonnaks  olnud  metsandus.  Paljuski  sõltub 

külaelu metsamajandusest, kuna enamus teid on RMK halduses, samuti küla ümbritsevat riigimaad 

haldab Järvamaa metskond. Viimastel aastatel on elanikkond vähenenud, mille tingib küla eraldatus. 

Joogivesi külas madala kvaliteediga. 

Külas on 2005. aastal asutatud külaseltsing, kelle eestvõttel on arendatud külaplatsi. Külas asuv 

Saueaugu  paisjärv  loob  kogukonnale  võimalused  puhkamiseks  ja  mitmekesiseks  ajaveetmiseks. 

Kotkul  tegusteb  MTÜ  Kotkumaa,  mille  eesmärgiks  on  vabaaja  ürituste  korraldamine, 

loodushariduse ja käsitöö edendamine. 

Saavutamise vahendid

• loodusturismi arendamine;

• Lõõla ja Kotku mäge ühendava rabamatkaraja rajamine;

• matkamarsruutide väljatöötamine;

• jalgrattateede väljaarendamine;

• joogivee kvaliteedi parandmine, vee kättesaadavuse tagamine.

5.5. PIIUMETSA, ROOVERE

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Piiumetsa ja Roovere küla elanike arv on püsinud küllaltki stabiilsena: kui 2005.aastal oli elanikke 

109,  siis  2010.aastal  96.  Enamus  eluhoonetest,  ka  seni  tühjana  seisnud  talumajad,  on  leidnud 

rakendust uute elamute või suvilate näol.

Suuremateks  tööandjateks  piirkonna  elanikele  on  AS  Väätsa  Agro  ja  AS  Väätsa  prügila  ning 

sealtegutsevad jäätmetöötlusettevõtted. Samuti tegutsevad mitmed põllumajandustalud. 

Piiumetsa ja Roovere on nii valla kui maakonna keskusega ühendatud tolmuvaba teega.  Remonti 

vajavad  mõisa  ja  korterelamute  juurde  viiv  asfalttee  ning  mõned  kruuskattega  teed.  Senini  on 

mõned majapidamised ilma elektriühenduseta. Ühisveevärk ja kanalisatsioon puudub. Osa elanikest 

on ühendatud AS Väätsa Agro puurkaevu ja veevärgiga. Joogivee kvaliteet väga madal, mistõttu on 

vajalik ühisveevärgi rajamine.

2004. aastal asutati Piiumetsa - Roovere külaseltsing. Välja on ehitatud külaplats, kus viiakse läbi 



juba traditsiooniliseks saanud üritusi. Seltsing on edukalt kirjutanud projekte, mille tulemusena on 

uuendatud külaplatsile ehitatud kõlakoda. 

Vallale  kuuluv  Piiumetsa  mõis  on  lagunenud.  Samas  pakub  mõis  ja  seda  ümbritsev  park 

potensiaalselt väga häid võimalusi Piiumetsa-Roovere elu rikastamiseks. Sõltumata sellest, kas mõis 

leiab edaspidi  kasutust avaliku sotsiaalobjektina või  ärilisel  eesmärgil,  vajab hoone säilimiseks 

olulisi investeeringuid ning on Piiumetsa küla arengul olulise tähtsusega.

Peamised probleemid:

• joogivesi madala kvaliteediga;

• Piiumetsa mõis lagunenud ja kasutuseta;

• osad majapidamised senini elektriühenduseta;

• puudub tuletõrje veevõtukoht.

Saavutamise vahendid

• teede tolmuvabaks muutmine;

• külasiltide, taluviitade, infostendide ja teeviitade paigaldamine;

• joogivee kvaliteedi parandamine, perspektiivis ühisveevärgi rajamine;

• tuletõrje veevõtukoha rajamine;

• Roovere bussipeatuse rekonstrueerimine ning tänavavalgustuse ehitamine;

• Piiumetsa mõisale sobiva kasutuse leidmine.

5.6. REOPALU

Hetkeolukord ja olulisemad probleemid

Reopalu külas on elanikkonna arv stabiilne või kasvav. Reopalu on ka valdavalt orienteeritud oma 

teenuste tarbimise poolest Paide linna. Kindlasti lisab antud piirkonnale atraktiivsust 2006 aastal 

valminud  kergliiklustee,  mis  loob  paremad  võimalused  inimestele  liikumiseks  ja  vaba  aja 

veetmiseks.  tulevikuperspektiivis  on  Reopalu  Väätsa  valla  üks  atraktiivsemaid  elamuehituse 

piirkondi,  kuna  logistiliselt  on  väga  head  liikumisvõimalused  nii  autoga  liiklejatele  kui  ka 

bussiliiklust kasutavale inimesele. Samuti on antud piirkonna lisaväärtuseks lähedus Paide linnale 

kui tõmbekeskusele ja senine hajaasustus. See annab inimesele võimaluse elada maakeskkonnas 

kuid samas elada siiski linna lähiümbruses, kus on tagatud võimalused liikumiseks ühest punktist 

teise võimalikult optimaalse ajaga. 



Väätsa valla arengu seisukohalt on prioriteetne Reopalu külas asuva endise metsamajandi hoone 

(Kase tn 1) renoveerimine ning kasutusele võtmise toetamine. Ligi 2000 m² pinnaga hoones asub 

suur  saal,  kuhu  mahub  ca  300  inimest,  ning  hulgaliselt  kõrvalruume.  Hoone  põhilisteks 

kasutajateks on Järvamaa Kristliku Keskuse kogudus ja MTÜ Ühiskonna Arhitektid, kelle eesmärk 

on maja korrastada koguduse tegevuseks ning anda võimalus majas korraldada ka kogukonna jaoks 

olulisi  üritusi  ning  kokkusaamisi.  Majas  tegeletakse  väärtuste  kasvatamisega  ning  pakutakse 

põnevaid tegevusi lastest eakateni välja. Hoone korda tegemisest saab sisulise kasu nii Väätsa vald 

kui ka kohalik kogukond Reopalu külas. 

Saavutamise vahendid

• Reopalu ettevõtluspiirkonna edasiarendamine;

• külaplatsi ja laste mänguväljaku rajamine;

• külaseltsi asutamine;

• tänavate rekonstrueerimine ja seni tolmuvaba katteta teede sillutamine;

• Reopalu biopuhasti rekonstrueerimine;
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