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SISSEJUHATUS 

Valga maakonna ruumilise arengu analüüs on koostatud Valga 

maakonnaplaneeringu koostamise algetapis, kaardistamaks lähteolukorda. Analüüs 

on toeks maakonnaplaneeringu lahenduse välja töötamisel ning argumenteerimisel, 

eeskätt maakonna ruumilise arengu visiooni koostamisel. Maakonna ruumilise 

arengu analüüs on eraldiseisev ega kuulu kehtestatava planeeringulahenduse 

hulka. 

Ülevaade Valga maakonnaplaneeringu juurde kuuluvatest materjalidest:  

 Planeeringu seletuskiri ja joonised – kehtestatav planeeringulahendus; 

 Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne; 

 Maakonna ruumilise arengu analüüs; 

 Planeeringu menetlusdokumendid;  

 Planeeringu tegevuskava.  

Maakonna ruumilise arengu analüüs koosneb kolmest osast, mis omakorda on 

jaotatud väiksemateks alateemadeks. Esimeses osas käsitletakse maakonna 

asendi-geograafilist eripära paiknemisel Eestis ja lähiriikide suhtes, samuti Eesti 

tugevamate linnaregioonide suhtes. Teises osas antakse hinnang maakonna 

sotsiaalsele struktuurile laiemalt asustuse kujunemise faktorina. Eraldi 

alapeatükkidena käsitletakse antud osas maakonna rahvastikusuundumusi, 

asustuse olemasolevat ruumistruktuuri ja sotsiaalse infrastruktuuri olukorda. 

Kolmandas osas analüüsitakse maakonna majanduskeskkonda asustuse arengu 

mõjutajana ning selle kujunemist laiemalt üle-Eestilise ruumilise planeerimise 

kontekstis. Hinnatakse kohaliku ettevõtluse, tööhõive ja maamajanduse 

arengutrende asustuse kujunemisel ning analüüsitakse maakonna ühistranspordi 

funktsionaalsust. Iga alapeatüki lõpus on toodud kokkuvõtvad järeldused, milles 

esitatakse olulisemad ruumilise arengu suundumused antud kontekstis. Kogu 

ruumilise arengu analüüsi koondav kokkuvõte sisaldub eraldi peatükina 

maakonnaplaneeringu seletuskirjas (ptk 1.1). 

  



1. MAAKONNA ASENDI-GEOGRAAFILINE ERIPÄRA 

Valga maakond paikneb Lõuna-Eestis, piirnedes loodes Viljandi, põhjas Tartu, idas 

Põlva ja Võru maakonnaga ja edelas Lätiga (vt skeem 1.1). Valgamaa on oma 

territooriumi poolest üks Eesti väiksemaid maakondi - 2046,49 km² ehk 4,7% Eesti 

kogupindalast. 

 

Skeem 1.1: Valga maakonna asend Eestis  

Järgnevalt on antud lühike ülevaade Valgamaad iseloomustavatest asendi-

geograafilistest näitajatest rahvusvahelises, Eesti ning Kagu-Eesti kontekstis. 

Seejuures on arvestatud, vastavalt konkreetsele kontekstile, kultuurilis-ajaloolise 

pärandi, haldusjaotuse, riigipiiride, olulisemate taristuobjektide ning maastikulis-

looduslike teguritega. 

Rahvusvaheline kontekst  Tegemist on maakonnaga Eesti riigi lõunapiiril, 

Läti Vabariigi naabruses - kokku on Valga maakonnal Läti Vabariigiga 104 km 

pikkune ühine riigipiir. Maakonnakeskus Valga moodustab koos Läti-poolse osa 

Valkaga kahe riigi vahel jagunenud piirilinna. Valga linna ja selle vahetu ümbruse 

aladel on ajalooliselt tegemist olnud läti-eesti segakultuuriga piirkonnaga, mis on 

identiteedi osas olnud tugevalt seotud praeguse Lätiga, ülejäänud osa praegusest 

Valgamaast jagunes erinevate eesti kultuuriruumide (mulgid, võrukesed, tartlased) 

vahel. 

Valga/Valka linna näol on nii Eesti kui Läti regionaalses kontekstis tegemist 

äärealadel asuva tagasihoidliku keskusega, samas staatuses on vastavad 

maakonnad. Kuigi kaks linna paiknevad sisuliselt koos, on senini mõlema linna 

areng toimunud valdavalt üksteisest eraldi. Peamiselt on koostöö olnud seotud 

hariduse, kultuuri, spordi ja sotsiaalvaldkondadega ning vähemal määral ka 



keskkonnaküsimustega. Peale Eesti ja Läti ühinemist Euroopa Liiduga muutus 

kahepoolne koostöö tähtsamaks ja teostatavamaks, muuhulgas seoses piiriülest 

koostööd soosivate rahastusmehhanismide kättesaadavaks muutumisega. Koostöö 

tähtsustumine loob paremad eeldused kokkupuutekohtade leidmiseks ka ruumilises 

planeerimises, näiteks infrastruktuuri ühtlustamine ja piirüleste puhkealade 

arendamise võimalus. Valga-Valka ühisarengut soosib ka üleriigiline planeering 

Eesti 2030+. 

Piiriülese koostöö võimalused laienevad kõigile Valga maakonna piiriäärsetele 

omavalitsustele – Taheva, Karula, Tõlliste, Hummuli ja Helme valdadele. Eesti on 

liitunud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetavate Euroopa Territoriaalse 

koostöö erinevate programmidega, mille eesmärk on edendada koostööd Euroopa 

piirkondade ja riikide vahel, et ühtlustada ja arendada elukeskkonda Euroopa Liidu 

territooriumil. Valga maakond kuulub oma asukoha järgi Eesti-Läti piiriülese 

koostöö ja Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö piirkonda.1 Programm toetab rahaliselt 

ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära 

regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni 

vahelisel ristteel. 

Valga linna ja Valgamaa regionaalset tähtsust tõstavad maantee- ja 

raudteeühendused – Valga-Tartu-Jõhvi maantee, mis Läti poolel jätkub riigimaantee 

A3-na (Euroopa numeratsioonis E264), loob ühenduse Lõuna-Eesti regiooni keskuse 

Tartu ning Läti pealinna Riia vahel, samal suunal kulgeb ka raudteetrass. E264 on 

osa ka rahvusvahelisest turismimarsruudist Via Hanseatica (ühendustee ajalooliste 

hansalinnade Lübecki, Riia, Tartu ja Peterburi vahel). Tartu-Riia vahelise maantee- 

ja raudteeühenduse näol on tegemist siiski Eesti-Läti kohaliku tähtsusega 

ühendusega, mis ei oma laiemat logistilist tähtsust ning jääb kõrvale nt Euroopa 

Liidu TEN-T-võrgustikku kuuluvatest ühendustest2, samuti Eesti jaoks logistiliselt 

olulisimatest ühendustest3. Valga linna läbib ka Riia-Petseri raudteetrass, mis 

võimaldas Läti pealinnast raudteeühenduse Pihkva ja Peterburiga. Praeguseks on 

selle ühenduse tähtsus langenud seoses Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud 

riigipiiride ja poliitiliste pingetega. Reisijate vedu Riia ja Peterburi vahel on 

nüüdseks korraldatud Eestit läbimata, läbides Läti lõunaosa ning riigi tähtsuselt 

teist linna Daugavpilsi, mis on kujunenud Läti jaoks oluliseks raudtee-

transiidisõlmeks ka kaupade vahendamisel Venemaa ja Valgevene suunal. 

Valgamaa rahvusvaheliselt tuntuimaks ning välisturistide poolt külastatuimaks 

piirkonnaks on Otepää linn ja looduspark4, seonduvalt sealse pikaajalise ning 

rahvusvahelise spordivõistluste traditsiooniga ning Otepää kõrgustiku looduslikult 

kauni maastikuga. Tuginedes Statistikaameti andmetele majutatud välisturistide 

arvude kohta, kuulub Valgamaa tervikuna siiski vähem külastatavate maakondade 

hulka (enam külastatavatena eristuvad Harjumaa, Läänemaa, Saaremaa, 

Pärnumaa).  

                                           
1 Siseministeerium: https://www.siseministeerium.ee/euroopa-territoriaalne-koostoo/ 

2 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-
fiches/merged-files/et.pdf 

3 Tuginedes üleriigilisele planeeringule, omavad logistilist tähtsust eelkõige sadamad ning Venemaa-
suunaline transiit, vt ka www.stat.ee/dokumendid/55315. 

4 Statistikaameti piirkondlik portaal, http://www.stat.ee/ppe-46951 



Eesti ja Kagu-Eesti kontekst Valgamaa üheks iseloomulikumaks asendi-

geograafiliseks eripäraks on paiknemine Eesti lõunapiiril ning maakonnakeskuse 

Valga asend piirilinnana (vt skeem 1.2). Logistiliselt jääb Valgamaa Eesti kontekstis 

veidi tagaplaanile, kuivõrd Valga raudtee-kaubajaama kunagine tähtsus on 

langenud, Eesti ja Läti peamiste majanduskeskuste Tallinna ja Riia vahel toimub 

liiklus mööda otseteed Pärnumaa kaudu ning seoses Schengeni viisarežiimile 

üleminekuga on kadunud Eesti-Läti piiril tolli- ja kontrollpunktide vajadus. Valga 

linn on siiski nö väravaks Lätti Lõuna-Eesti keskuse ning Eesti olulisuselt teise linna 

Tartu jaoks, Valgat läbiv suund on märgitud rahvusvahelise ühendusena (sh 

raudteeühendusena) ka üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Samas on hetkel 

tegemist pigem peatumata läbisõiduga Valgamaalt ja Valga linnast nii inimeste 

liikumise kui ka kaupade maanteeveo puhul. Valga vahendajaroll Venemaa 

suunaliste raudteevedude osas on samuti langenud ning on sõltuv, nagu kogu 

Venemaa-suunaline kaubavahetus – välispoliitilistest suhetest.  

 

Skeem 1.2: Valga maakonna regionaalarengut kujundavad tegurid.  

Valgamaal puuduvad strateegiliselt olulised, maakonna jaoks positsiooni loovad 

maavarad. Maakonnas kaevandatakse peamiselt liiva ja kruusa, kõik maardlad on 

kohaliku tähtsusega. Oluliseks ressursiks võib lugeda metsa – tegemist on Eesti 

metsasemate maakondade hulka kuuluvaga.  

Valgamaa üheks atraktiivsust tõstvaks teguriks on mitmed loodusmaastikud, mille 

eripäraks Eesti kontekstis on reljeefi vahelduvus – tegemist on Eesti kontekstis nö 

mägiste piirkondadega, kuppelmaastikega. Nende seast on Valgamaal tuntuim ning 

külastatavaim Otepää looduspark5. Lisaks puht-looduslikele teguritele on Otepää 

                                           
5 Statistikaameti siseturismi statistika andmetel 



piirkonna puhul oluline ka selle roll Eesti spordimaastikul populaarsete 

rahvaspordiürituste (Tartu maratoni sarja üritused jmt) toimumispaigana, samuti 

spordiinfrastruktuuri (nii suvised kui talvised rajad, spordikeskused Tehvandil, 

Käärikul, Kuutsemäel) olemasolu ning kodumaiste ja rahvusvahelise 

spordivõistluste, eelkõige talispordivõistluste regulaarne toimumine. Otepää 

piirkond on populaarne ka nn teise kodu (suvekodu, hooajalise kodu) asukohana – 

seda näitab kasvõi kinnisvarahindade võrdlus Valga maakonna erinevates 

piirkondades ning teistes Kagu-Eesti maakondades kinnisvaraportaalides leiduva 

info põhjal. Kinnisvara suhtelise hinnalisuse poolest kerkib Valgamaal esile ka 

Karula rahvuspargi piirkond, mis siiani omab küll Otepääst märksa 

tagasihoidlikumat positsiooni turisminduses. 

Eesti pealinnast, mis on riigis ühtlasi ülekaalukalt olulisimaks majanduskeskuseks, 

kaugele jäämist (nt on Läti pealinn Riia maakonnakeskusele Valgale ligi 100 km 

lähemal kui Eesti pealinn Tallinn) kompenseerib mõnevõrra Tartu kui tähtsuselt 

teise Eesti linna ning Lõuna-Eesti regiooni keskuse lähedus ning mõjusfääris 

paiknemine. Valga-Tartu raudtee äärsetelt aladelt on Tartuga mugav rongiühendus, 

mis muuhulgas võimaldab regulaarset õpi- ja töörännet ning muudab 

kättesaadavaks regioonikeskuses paiknevad teenused ja töökohad. Samas 

nõrgestab tugeva keskuse lähedus hinnanguliselt mõnevõrra kohalike, Valgamaa 

keskuste positsiooni. Valgamaa puhul võib eripärana välja tuua ka 

maakonnakeskuse paiknemise maakonnas – Valga linn asub maakonna 

lõunaservas, mitte aga suhtelises keskpunktis ning Valga linnas nö lõpeb Eesti riik. 

Taoline paiknemine omab hinnanguliselt tähtsust Valga linna kui maakonna 

peamise tõmbekeskuse tagamaa ulatuse kujunemisel, muutes maakonnakeskuse 

vähem tähtsaks Tartule lähemate piirkondade, nt Otepää ümbruse jaoks. Valga 

linna positsiooni nii maakonnas kui laiemalt mõjutab tõenäoliselt ka piiriäärsete Läti 

alade staatus ja atraktiivsus, mis aga jääb tagasihoidlikuks ega toimi eestlaste 

jaoks olulise sihtkohana. Valga-Valka vaheline liikumine, sh igapäevased tööalased 

ja kaubanduslikud käigud, on siiski tavapärane.  

Võrdluses kolme Kagu-Eesti maakonna – Valgamaa, Võrumaa ja Põlvamaa – vahel 

on Valgamaa eelisolukorras reisirongiliikluse seisukohalt (parem ühendus Tartuga, 

võrreldes Põlvamaaga ning lisaks ühendus Riiaga) ning eelkõige maakonnakeskuse 

Valga osas paistab silma tihedate seoste poolest naaberriigi Lätiga. Samuti eristub 

Otepää piirkond turismisihtkohana ning pikaajalise spordi-identiteedi poolest 

kolmes maakonnas kõige tugevamalt. Valgamaa, eriti selle Tartule lähem põhjaosa 

on sarnaselt Põlvamaaga tugevamini Tartuga seotud ning selle mõjuväljas, 

tuginedes Statistikaameti poolt koostatud toimepiirkondade määramise raportile, 

maakondade sotsiaalse infrastruktuuri analüüsile ning pendelrände andmetele. 

Valga linn on maakonnakeskustest suhteliselt kõige paremas (mitmekesisemas) 

logistilises positsioonis nii maanteede kui raudteede suhtes, kuigi, osaliselt 

tulenevalt poliitilisest korraldusest, on Valgat läbivad suunad hetkel tagaplaanil.  

Maakonna asendi-geograafiline eripära – kokkuvõte: 

 Paiknemine Eesti-Läti piiril, sh maakonnakeskuse roll piirilinnana ning 

piiriülese kaksiklinnana koos Valkaga. 

 Valga linna ja selle lähiümbruse ajaloolis-kultuuriline seotus Lätiga. 

 Euroopa liidu regionaalpoliitikast tulenevad eelised kohalikul tasandil 



piiriülese koostöö arendamiseks, mille annab piiriäärne paiknemine. 

 Logistiline positsioon maanteede ja raudteede suhtes, mille tähtsus on 

küll hetkel tagaplaanil ning on sõltuv poliitilistest kurssidest ja 

kokkulepetest. 

 Paiknemine Tartu kui Lõuna-Eesti regiooni keskuse läheduses ning 

mõjuväljas, mis ühelt poolt annab eeliseid, kuid hinnanguliselt toimib ka 

kohalikke keskusi nõrgestavana. 

 Valga linna kui maakonnakeskuse ebatraditsiooniline paiknemine 

maakonna piiril, mis hinnanguliselt kahandab selle kui maakonna 

tähtsaima keskuse mõjukust. 

 Riiklikul tasandil maakonnajaoks positsiooni loovate maavarade 

puudumine. 

 Looduslikult atraktiivsete ning kaitsealustena tunnustatud piirkondade – 

Otepää looduspargi ja Karula rahvuspargi – olemasolu ning Otepää 

looduspargi populaarsus ja selgelt eristuv identiteet spordipiirkonnana. 

 

  



2. MAAKONNA SOTSIAALNE STRUKTUUR ASUSTUSE 

KUJUNEMISE FAKTORINA 

2.1. RAHVASTIKU SUUNDUMUSED  

Rahvastiku suundumusi Valgamaal on järgnevalt vaadeldud viimaste rahvastiku- ja 

eluruumide loenduste (edaspidi: rahvaloenduste) tulemuste, Statistikaameti poolt 

koondatud jooksva statistika, Statistikaameti poolt aastani 2040 koostatud 

rahvastikuprognoosi ning maakonna sotsiaalse infrastruktuuri analüüsi vastavate 

osade põhjal. Järgnev ülevaade rahvastiku suundumustest on esitatud võrdluses 

ülejäänud Eesti ning kitsamalt Kagu-Eestiga, eraldi on käsitletud erinevusi 

maakonna sees. 

Valgamaa rahvastik Eesti ja Kagu-Eesti kontekstis  Eestit iseloomustab 

sarnaselt muule Euroopale siseränne suurematesse linnaregioonidesse (Tallinn, 

Tartu, Pärnu), mis mõjutab kogu riigi sotsiaal-majanduslikku arengut. Loomuliku 

iibe ja rahvastiku vähenemise mõju annab kõige enam tunda suurematest 

keskustest eemale jäävates piirkondades, sh Valgamaal. Elanike koondumine 

suurte linnade ümber muudab ülejäänud piirkondade konkurentsivõime nõrgemaks, 

mille tulemusel jätkub elanikkonna vähenemine, millest olulise osa moodustab 

nooremaealise elanikkonna väljaränne.6 

Valga maakonnas elab 2014. aasta 1. jaanuari seisuga 30 176 elanikku ehk 2,3 % 

Eesti elanikest, samas moodustab maakond pindalaliselt 4,7 % Eestist. Valgamaa 

kuulub Eesti kontekstis rahvaarvu osakaalult väikeste maakondade hulka, sarnaselt 

teiste Kagu-, Kesk- ja Lääne-Eesti maakondadega (vt skeem 2.1.1).  

Rahvaarvu suhteline kahanemine Valgamaal on rahvaloenduse vaheliste perioodide 

võrdluses kiirenenud – võrdlusena vahemikus 1989-2000 kahanes maakonna 

elanikkond 13,1 %, vahemikus 2000-2011 aga 15,8 %. Sarnane trend on märgatav 

ka valdavas osas ülejäänud Eesti kahaneva rahvaarvuga piirkondades ning 

markeerib eespool viidatud suurematesse keskustesse koondumise suhtelist 

intensiivistumist. Rahvaarvu muutusi rahvaloenduste vahelistel perioodides 

maakondades illustreerib skeem 2.1.2. 

Rahvastikuprognoosi kohaselt senine trend jätkub ja elanike arv Valga maakonnas 

väheneb järgneva 25 aasta jooksul veel 27,8% ning aastal 2040 elab maakonnas 

ennustatavalt 22 108 inimest.7 Sarnaselt kahaneb rahvaarv järgmise 25 aasta 

jooksul Eesti kõikides maakondades, vaid Harju ja Tartu maakonnas võib eeldada 

veel mõningast kasvu. Rahvastiku vähenemine üle Eesti on põhjustatud madalast 

loomulikust iibest, väljarändest ning sünnitavate naiste keskmise vanuse tõusust 

(mis pikemas perspektiivis tähendab väiksemat arvu põlvkondi). Valga maakonna 

                                           
6 Eesti regionaalarengu strateegia 2020 lähteolukorra analüüs 

7 Statistikaamet: Prognoositav rahvaarv (aluseks . jaanuari 2012. aasta rahvaarv) 



rahvaarv on prognoosi kohaselt siiski üks jõudsamatest kahanejatest koos Võru 

maakonna omaga – neist rohkem väheneb elanikkond vaid Järva- ja Hiiumaal. 

Kõigis Kagu-Eesti maakondades kahaneb rahvaarv rohkem kui neljandiku võrra, 

siiski on langus Valgamaal mõnevõrra suuremm Võru- ja rohkemgi Põlvamaast. 

 

Skeem 2.1.1: Ülevaade Eesti rahvastiku suhtelisest paiknemisest Statistikaameti 

andmetel. 

 

Skeem 2.1.2: Maakondade rahvaarvu suhteline muutus aastatel 1989-2000 ja 

2000-2011 (Statistikaameti põhjal). 



Valga maakonnas on iive olnud negatiivne juba viimased 20 aastat (keskmine iive -

198 el/a). Samuti on Valgamaale omane noorte (15-24-aastaste) lahkumine. 

Lahkutakse nii suurematesse linnadesse Eestis kui ka välismaale, põhjuseks suures 

osas kõrget kvalifikatsiooni ja motiveerivat tasu pakkuvate töökohtade vähesus 

koha peal. Maakonna rahvastikuprofiili kujunemisele avaldab lisasurvet asjaolu, et 

naiste kui potentsiaalsete sünnitajate väljaränne on üldjuhul aktiivsem. 

Noorte väljaränne Valgamaalt on, sarnaselt kogu Kagu-Eestile, kestnud juba 

pikemat aega ning põhjustanud koos madala iibega vanemaealise elanikkonna 

suhteliselt suurema osakaalu (vt skeem 2.1.3). Valga maakonna elanike keskmine 

vanus on 43,2 aastat, mis on mõnevõrra kõrgem riigi keskmisest (40,8 a), sh 

kuulub Põlvamaa koos Valgamaaga kõrgeima elanikkonna keskmise vanusega 

maakondade hulka (neist kõrgem on vastav näitaja vaid Ida-Virumaal). Rahvastiku 

vananemine on siiski kogu Eestis valdav trend: vanemaealiste osakaalu kasv 

rahvastikus on suhteliselt väiksem vaid Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus 

sisserändajate hulgas on ülekaalus nooremaealine elanikkond.8 Samuti on 

rahvastiku vananemise trend Eestis rahvastikuprognooside kohaselt jätkuv, 

kasvatades sotsiaalset survet seoses ülalpeetavate osakaalu suurenemisega, 

võrreldes tööealiste osakaaluga.  

 

Skeem 2.1.3: Valga maakonna rahvastikupüramiid 1. jaanuari 2014. aasta 

seisuga, võrrelduna Eesti samade näitajatega (Statistikaameti põhjal). 

                                           
8 Üleriigiline planeering 2030+  



Rahvastiku kahanemise ja vananemise taustal, mis toimub suurematest 

keskuslinnadest eemale jäävates maakondades, sh Valgamaal, on tekkinud 

absoluut- ja suhtarvudes küll vähemärgatav ja valdavate trendide varju jääv, kuid 

siiski tajutav suund – maaelu kui sellise väärtustamine ning maapiirkonda, kas oma 

esivanemate koju või soetatud tallu elama asumine. Nimetatud suund on ära 

märgitud ka üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Üldjuhul on maale kolijate näol 

tegemist pigem linnastunud mõtteviisiga inimestega, kelle elustiil (tööelu, 

tarbimine) jääb vähemal või rohkemal määral (suuremate) linna(de)ga seotuks. 

Samas on nn uus-maakad sageli aktiivsed kohaliku elu hoidjad ja edendajad oma 

elupaigas. Valgamaal on populaarseks piirkonnaks Otepää ümbrus, tugevad 

kogukonnad on kujunenud samuti Helme vallas ning Karula rahvuspargi alal.  

Lisaks rahvastiku kahanemisele ja vananemisele on Valgamaale valdava trendina 

omane ka kõrge töötuse määr. Statistikaameti andmetel kuulub Valga maakond 

koos Ida-Viru, Põlva ja Võru maakondadega Eesti kõrge tööpuudusega piirkondade 

hulka. Töötusemäära mõjutab trendina nooremaealiste elanike väljaränne ja seeläbi 

kvalifitseeritud tööjõu puuduse kasv.9 Tööhõive temaatikat on käsitletud ka ptk 3.3. 

Rahvastiku paiknemise poolest võib Valgamaad pidada suhteliselt linnastunud 

maakonnaks – linnalistes asulates elavate elanike osakaal Valgamaal (56,4 %) on 

sarnane pigem suuremaid linnu ümbritsevate maakondadega (nt Pärnumaa ja 

Tartumaaga, mida edestavad linnarahvastiku osakaalult veel vaid Harjumaa ja Ida-

Virumaa, vt eespool skeem 2.1.1). Kagu-Eesti maakondadest Valga-, Võru- ja 

Põlvamaast on Valgamaa selgelt kõige linnastunum (vastavad näitajad Võru 

maakonnas 41,6 % ja Põlva maakonnas 30%). Linnaliste asulatena on käsitletud 

linnu, sh vallasiseseid linnu ja aleveid. Väikese maakonnana nii pidalalt kui ka 

elanike arvult, on rahvastiku tihedus (14,8 in/km2) Valgamaal Eesti kontekstis siiski 

pigem keskmine, arvestades tihedust teistes suuremate linnadeta maakondades. 

Eesti keskmisele rahvastiku tihedusele (29,8 in/km2, mida mõjutavad oluliselt 

suuremate linnadega maakondade nagu Harjumaa, Tartumaa ja Ida-Virumaa 

näitajad, jääb Valgamaa muidugi, sarnaselt teiste Kagu-Eesti maakondadega, 

omajagu alla. 

Maakonnasisesed erinevused Rahvaarvu kahanemine on Valgamaal olnud 

suhteliselt suurem maapiirkondades, kuid vaid veidi tagasihoidlikum Valga linnas: 

kahe rahvaloenduse vahelisel perioodil (2000-2011) on Valga maakond kaotanud 

15,8 % ja Valga linn 14,4% oma elanikkonnast. Ligi veerandi elanikkonnast on 

kaotanud Helme, Taheva ja Õru vallad; rahvaarv kahe loenduse vahel on kasvanud 

vaid Palupera vallas (skeem 2.1.4). Ka pikemas perspektiivis tagasi vaadates on 

elanike arv nii maakonnas tervikuna kui ka kõigis linnades kahanenud, sealhulgas 

suhteliselt enam Valgas ja Tõrvas ning vähem Otepääl (tabel 2.1.1).  

Rahvastikuprognoosi kohaselt jätkub rahvastiku kahanemine, kuid erinevalt 

varasemast võib oodata protsentuaalselt veidi suuremat rahvaarvu langust Valga 

linnas, võrreldes ülejäänud maakonnaga. Mõningased erinevused joonistuvad välja 

ka toimepiirkondade lõikes: kahanemine on veidi intensiivsem Valga linna 

toimepiirkonnas, võrreldes Tõrva ja Otepää toimepiirkondadega (vt skeem 2.1.5). 

                                           
9 Valga maakonnaplaneeringu eeltööd. Maamajandus ning riiklikud huvid. 2013, Hendrikson & Ko, 2013.  



 
Skeem 2.1.4: Valga maakonna omavalitsuste rahvaarv 2000 ja 2011. aasta 

rahvaloenduse järgi. (Statistikaameti põhjal) 

Tabel 2.1.1: Rahvaarvu muutused kahe rahvaloenduse perioodil Valga maakonnas 

ja linnades10 

 1989-2000 2000-2011 1989-2011 

Valga maakond -13,1% -15,9% -27,4% 

Valga linn -19,2% -14,4% -30,8% 

Otepää linn -8,5% -12% -19,4% 

Tõrva linn -9,7% -14,7% -23% 

 

Skeem 2.1.5: elanike arvu muutus Valgamaa toimepiirkondades ning 

toimepiirkondade paiknemine maakonnas vastavalt rahvastikuprognoosile 

(Statistikaameti toimepiirkondade raporti põhjal; skeemil on esitatud praegune 

rahvaarv toimepiirkondades). 

  

                                           
10 Statistikaamet: Rahvaloendus 1989, 2000 ja 2011 



Elanikkonna suhtelist vananemist maakonna erinevates piirkondades illustreerib 

tööturusurve indeksi väärtus, mis näitab lähikümnendil prognoosi kohaselt 

tööturule sisenevate ning sealt vanuse tõttu välja jäävate elanike arvu suhet. 

Indeksi väärtus üle 1 markeerib olukorda, kus oodatavalt on tööturule sisenejate 

arv väiksem kui sealt lahkujate oma, väärtus alla 1 aga esindab vastupidist 

prognoosi. Valgamaal on tööturusurve indeks üle 1 vaid Sangaste vallas (indeksi 

väärtuseks 1.11), teistes omavalitsustes ületab tööturult lahkujate arv eeldatavalt 

sisenejate oma. Maakonna keskmisest kõrgem on indeksi väärtus Helme vallas 

(0.9), Hummuli vallas (0.86), Karula vallas (0.82), Puhka vallas (0.9) ja Põdrala 

vallas (0.82). Suhteliselt suurema tööturult välja langejate osakaaluga piirkondades 

võib eeldada ühtlasi kiiremat ülalpeetavate osakaalu suurenemist (pensionäride 

arvel) ning vastavalt kasvavat survet kohaliku omavalitsuse eelarvele. 

Eesti kontekstis niigi kõrge töötuse määraga Valgamaal eristuvad suurema töötuse 

määra poolest omakorda Helme, Hummuli ja Põdrala vallad. 

Rahvastiku paiknemisel on oluliseks koondajaks keskuslinn Valga, kus elab 12 437 

elanikku (Statistikaameti andmed seisuga 1. jaanuar 2014) ehk 41% kogu 

maakonna rahvastikust. Võrdlusena – kahe ülejäänud Valgamaa linna Otepää ja 

Tõrva elanike arv moodustab maakonna elanikest vastavalt 6,22 % ja 9 %. 

Maakonna elanike arvu omavalitsusüksuste kaupa toob välja skeem 2.1.6. 

 

Skeem 2.1.6: Valga maakonna rahvaarv omavalitsusüksuste järgi 1. jaanuari 

seisuga 2014. aastal (Statistikaameti põhjal). 



Rahvastikusuundumused – kokkuvõte 

 Elanike arv Valgamaal jätkab kahanemist suhteliselt kiirenevas tempos, 

sarnaselt enamiku teiste Eesti maakondadega, sh Kagu-Eesti 

maakondadega. Kagu-Eesti maakondade lõikes on elanikkonna 

kahanemise suurusjärgud sarnased, kuid kahanemine on siiski 

mõnevõrra olulisem just Valgamaal. Prognoosi kohaselt võib eeldada 

suhteliselt stabiilsemat olukorda ning tagasihoidlikumat langust Tõrva ja 

Otepää toimepiirkondades, võrrelduna Valga toimepiirkonnaga. 

 Samuti sarnaselt valdava osaga ülejäänud Eestist ning Kagu-Eestiga 

elanikkond Valgamaal vananeb ning probleemiks on noorte väljaränne 

suurematesse keskustesse. Valgamaale on omane pikaajaline negatiivne 

iive ning riigi vastavast näitajast kõrgem elanike keskmine vanus. 

 Valga maakonda, nagu ka Võru- ja Põlvamaad, iseloomustab keskmisest 

kõrgem töötuse määr ning kvalifitseeritud tööjõu puudus. Samas võib 

noorte maakonnast lahkumise põhjusena välja tuua kõrge 

kvalifikatsiooniga töökohtade puuduse. Vt ka ptk 3.3. 

 Valgamaal on suhteliselt kõrge linnalistes asulates elavate elanike 

osakaal, erinevalt teistest Kagu-Eesti maakondadest. Sealjuures on 

peamiseks rahvastiku koondajaks elanike arvu mõistes ka rahvastiku 

kahanedes maakonnakeskus Valga, teiste maakonna linnade vastav roll 

on osakaaluna märkimisväärselt tagasihoidlikum. 

 Positiivsena eristuvaks suunaks, kuigi valdavate trendide taustal 

vähemärgatavaks, on maale (tagasi) elama kolimine maaelu kui sellise 

väärtustamise pärast. Nimetatud suund annab tuge kogukondade tekkele 

ja tugevnemisele maapiirkondades ning toetab maa-asustuse säilimist. 

 

2.2. ASUSTUSE OLEMASOLEV RUUMISTRUKTUUR 

Valga maakonnas on kokku 13 omavalitsust, kuhu kuulub iseseisvate 

omavalitsustena kaks linna Tõrva ja Valga ning 11 valda. Neile kahele linnale lisaks 

asub maakonna territooriumil veel vallasisene linn Otepää. Asustusüksuste järgi on 

maakonnas 3 linna, 7 alevikku ja 147 küla. Valga maakond, koos Põlva- ja 

Võrumaaga, kuulub Eesti väikseimate maakondade hulka; Kagu-Eesti 

maakondadest väiksem on vaid Hiiumaa. 

Skeem 2.2.1 illustreerib rahvastiku paiknemist Valga maakonnas. Võrreldes teiste 

Kagu-Eesti maakondadega on Valgamaal elanike jaotus ruumis ebaühtlasem, 

moodustades koondumispiirkondi vastavalt linnade paiknemisele ja teede 

kulgemisele ning tekitades suhteliselt ulatuslikke inimasustuseta alasid. Asustuseta 

piirkondade puhul on üldiselt tegemist ka suuremate metsa-aladega. Tuleb siiski 

mainida, et Eesti kontekstis üldiselt on Lõuna-Eestis rahvastik ruumis kõige 

ühtlasemalt jaotunud. 



 

Skeem 2.2.1: Rahvastikutihedus Valga maakonnas km2 kohta (31.12.2011 

seisuga)11 

Asustustiheduse poolest jääb Valga maakond riigi keskmisest allapoole, st on 

hõredalt asustatud. Vastavalt on Eesti keskmine asustustihedus 30,3 in/km2 ning 

Valga maakonnas 14,8 in/km2. Väljaspool linnasid on Valgamaa asustus veelgi 

hõredam: keskmiselt 7,4 in/km2 ning kõige hõredamalt asustatud valdades 

vastavalt Taheva vallas 3,7 in/km2, Karula vallas 4 in/km2 ja Õru vallas 

4,4 in/km2.12 Võrreldes Kagu-Eesti kontekstis nt Põlvamaaga, on Valgamaal 

asustustihedus madalam väljaspool linnasid ning ka kõige hõredamalt asustatud 

omavalitsustes. Eesti kontekstis tasub silmas pidada, et suuremate linnadeta 

maakondade seas (st kui mitte arvestada Harjumaad, Ida-Virumaad ja Tartumaad) 

on Valga- ja Võrumaa keskmine asustustihedus üle keskmise ning Põlvamaa oma 

jääb vaid napilt keskmisest allapoole. 

Kuigi maakonnas on üheks peamiseks majandusharuks põllumajandus, on 

looduslikud olud selleks pigem ebasoodsad. Vähese viljakusega ning nõlvade kalde 

tõttu sageli erosiooniohtlikud mullad on põhjustanud eelkõige väikemajapidamistel 

põhineva asustusmustri. Sama on omane ka teistele Kagu-Eesti maakondadele. 13 

Valga maakonna toimimist keskuste ja tagamaa süsteemis on analüüsitud 

maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu analüüsis14 ning 

Statistikaameti poolt maakonnaplaneeringute sisendina koostatud üle-Eestilises 

toimepiirkondade raportis. Järgnevalt on esitatud lühikokkuvõte kahest mainitud 

tööst. 

                                           
11 Rahva ja eluruumide loendus 2011. Ülevaade Eesti maakondade rahvastikust. Eesti Statistika.  

12 Statistikaamet, rahvaloenduse 2011 ja 2013. aasta rahvastiku andmed.  

13 Eesti maastik. Eesti Entsüklopeedia.  

14 P. Kamenjuk, 2014, http://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering 



Valgamaal on kolm peamist keskust: Valga, Tõrva ja Otepää linnad. Neist 

mõjukamateks on Valga ja Otepää, omades suhteliselt ulatuslikumat 

linnalähivööndit (st ala, mis on oma toimimiselt keskuslinnaga kõige tihedamalt 

seotud)15 ning ka maakonnapiiri ülest mõju. Valga linna maakonnapiiri ülene mõju 

kandub eelkõige väljapoole Eestit, Läti aladele, Otepää oma Põlvamaale. Siiski ei 

ole kohalikud keskuslinnad Valga, Tõrva ja Otepää olulisimaks tõmbepunktiks kõigi 

maakonna piirkondade jaoks – Valgamaa põhjaosa Puka ja Hellenurme piirkonnad 

on tugevamalt seotud hoopis Elva ja Tartuga. Väljaspool maakonda paiknevatest 

mõjukatest keskustest võib esile tuua ka Võru linna, mis on töörände sihtpunktiks 

Valgamaa kagupiiri-äärsetes piirkondades. Samas ei ületa Võru linna mõju neis 

piirkondades Valga kui maakonnakeskuse tähtsust. 

Kolme Kagu-Eesti maakonna võrdluses saab Valgamaa eripärana välja tuua mitme, 

antud maakonna kontekstis suhteliselt tugeva keskuslinna olemasolu lisaks 

maakonnakeskusele. See erisus joonistub selgelt välja eelkõige võrdluses Võru 

maakonnaga, kus maakonnakeskus on ülekaalukalt domineeriv. Valga linn on siiski 

mõjukaim ja suurim keskus Valga maakonnas, sinna on koondunud enamus 

maakonna suurematest tööstusettevõtetest, riigiametitest, haldusstruktuurid ja 

suuremad haridusasutused. 

Valgamaa eripäraks on ka Otepää, mis küll on suhteliselt väike Eesti mastaabis, 

kuid mis atraktiivse puhke- ja spordikeskusena omab mõju ka riigi suurimatele 

keskustele Tartule ja Tallinnale, meelitades sealseid elanikke perioodiliselt. Otepää-

mastaapi kohaliku keskuse tähtsus Eesti suurkeskuste jaoks on üldiselt erandlik. 

 

Skeem 2.2.2: Keskused, nende mõjualad ja mõjualade vööndid Valga maakonna 

aladel (Allikas: Statistikaameti poolt koostatud toimepiirkondade määramise raport) 

                                           
15 Samas puudub maakonnakeskusel Valgal eristuv linnaregioon, vt ptk 3.1 viidatud 
mobiilpositsiooneerimise uuringu tulemusi, mida kajastab üleriigiline planeering Eesti 2030+. Sellest 
järeldub, et Valga kui keskuse mõju ümbritsevatele aladele on suhteliselt nõrgem, võrreldes nende 
maakonnakeskustega, mille puhul linnaregioon on eristatav. 



Ääremaaliste alade, mille seotus keskustega jääb tagasihoidlikuks, ulatuslikum 

vöönd kulgeb Valgamaal maakonna keskel, Valga ja Otepää ning Otepää ja Tõrva 

mõjualade piiril, vt skeem 2.2.2. Nõrgemini on keskustega seotud ka maakonna 

keskustest kaugemad Läti piiri äärsed piirkonnad. 

Asustuse olemasolev ruumistruktuur – kokkuvõte 

 Elanikkonna ruumiline paiknemine on seotud maakonna keskuslinnade 

Valga, Tõrva ja Otepää ning teedevõrguga, olles ebaühtlasem, võrreldes 

teiste Kagu-Eesti maakondadega, kuid siiski suhteliselt ühtlane Eesti kui 

terviku kontekstis. 

 Valgamaa asustustihedus Eesti kontekstis on madal, suuremate 

linnadeta maakondade seas siiski üle keskmise kõrge. 

 Maakonnas on kolm keskuslinna, millede seas suurimat võimaluste 

valikut pakub maakonnakeskus Valga. Erandlikuks kohalikuks keskuseks 

on Otepää, mille mõju ulatub ka Eesti suurimatesse linnadesse 

Tallinnasse ja Tartusse. 

 Valgamaa keskuslinnadest Valga mõju ulatub üle Eesti piiri Lätti ning 

Otepää oma üle maakonnapiiri Põlvamaale. Samas mõjutavad Valgamaa 

aladel elavate inimeste liikumisi tugevalt väljaspool maakonda paiknevad 

Elva ja Tartu, nõrgemini Võru. 

 Ulatuslikum ääremaaliste alade vöönd, mille elanike seotus 

keskuslinnadega on ebaühtlane või nõrk, kulgeb Valgamaa keskosas, 

maakonna keskuslinnade mõjualade piiril. 

 

2.3. HINNANG SOTSIAALSELE TARISTULE 

Teenuste kättesaadavuse olukorda maakonnas on analüüsitud ning selles vallas 

edasised vajadused ja tegevused kavandatud maakonna sotsiaalse infrastruktuuri 

teemaplaneeringus (kehtestatud 2009. a.). Käesoleva maakonnaplaneeringu 

koostamise eeltööna viidi läbi täiendav sotsiaalse taristu analüüs16, milles hinnati 

toimunud muutusi, võrreldes eelpool viidatud teemaplaneeringuga ning kaardistati 

olemasolev olukord. Järgnevalt on kahe viidatud allika põhjal antud kokkuvõttev 

hinnang Valgamaa sotsiaalsele taristule allikates käsitletud teenuste põhjal. 

Allikates toodud skeeme siinkohal ei korrata. 

Vastavalt maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu käsitlusele on 

teenuste puhul välja toodud, kas tegemist on esmatasandi teenusega, mille osas 

eeldatakse igapäevast hõlpsat kättesaadavust, või tugiteenusega, mis on olulised, 

kuid mille kasutusvajadus on väiksem. 

Mitmete esmatasandi teenuste puhul võib täheldada nende koondumist eelkõige 

linnadesse, suhteliselt kehvemini on samad teenused kättesaadavad ka (osades) 

                                           
16 P. Kamenjuk, 2014, „Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne 
infrastruktuur 2009–2015“ analüüs“, kättesaadav maavalitsuse kodulehelt 



maakonna alevikes: keskharidus, perearstiteenus, ravimimüük. Tulenevalt 

paiknemisest tugineb nende esmatasandi teenuste kättesaadavus valdavalt 

ühistranspordikorraldusele. Praxise mõttekoja poolt koostatud prognoosi17 kohaselt 

võib ees oodata gümnaasiumiharduse koondumine ühte suurde (õpilaste arvuga 

480-540) gümnaasiumi kogu Valga maakonna peale aastaks 2020, mis tähendab, 

et keskhariduse kui esmatasandi teenuse kättesaadavus on veelgi enam sõltuv 

transpordist ning olemasolev õpilasveo korraldus vajab täiendamist. Suhteliselt 

keerulisem on tagada regulaarse ühistranspordi põhiselt perearstiteenuse 

kättesaadavust, kuivõrd vastuvõttude ajad on muutlikud.  

Samas on mitmete tugiteenuste kättesaadavus vastavate asutuste arvu põhjal 

võrreldav esmatasandi teenuste omaga, st on parem, kui ehk võiks tugiteenuse 

puhul eeldada: raamatukogud, avaliku Interneti kasutamise võimalused, 

sportimisvõimalused. Sportimisvõimaluste puhul on oluline välja tuua, et nende 

olemasolu on tihedalt seotud koolidega, mis tähendab, et koolide arvu vähenemisel 

võib eeldada ka sportimisvõimaluste kesistumist või selle ärahoidmiseks 

eraldiseisvalt sporditaristu hoolduse korraldamise ja finantseerimise vajaduse teket. 

Probleemseks trendiks, millega tuleb teenuste kättesaadavuse käsitlemisel 

paratamatult arvestada, on õpilaste arvu üldine vähenemine. Nimetatud trendi 

põhjal on kujundatud ka riiklik poliitika, mis samuti survestab koolide arvu 

vähendama. Kokkuvõttes on põhjust eeldada teenuse kättesaadavuse senisest 

olulisemat tuginemist transpordile ka põhihariduse osas, lisaks keskharidusele. 

Elanike liikumismustrites võib eeldada Tartu-suuna olulisuse tõusu seoses koolide 

hulga vähenemisega Valgamaal – praeguse seisuga on õpilaste paiksus seostatav 

gümnaasiumi olemasoluga kodukohas. Gümnaasiumihariduse koondumisel muutub 

eeldatavalt, sõltuvalt maakonna ainsa gümnaasiumi asukohast, maakonna põhjaosa 

elanike jaoks senisest atraktiivsemaks õpilasrändes juba ka esile tulev suund 

Tartusse (sh Elva ja Nõo). Tõenäoliselt mõjutab õpilaste valikuid keskhariduse 

omandamisel ka asjaolu, et gümnaasiumi lõpetamise järgselt on edasi õppimise 

võimalused Valgamaal väga piiratud (ainsaks võimaluseks on ametiõpe Valga 

Kutsehariduskeskuses) ning et Tartu linn on Eesti mastaabis oluliseks keskuseks 

kõrghariduse vallas. 

Esmatarbekaupade kättesaadavuse puhul on oluline teadvustada klientide 

hinnatundlikkust – hinnad on väikepoodides ja kauplusautodes sageli kõrgemad, 

mistõttu teenuse põhimõtteline olemasolu koha peal ei kaota täielikult teenuse 

tarbimise sõltuvust transpordist. 

Ebaühtlase paiknemise poolest maakonnas paistavad silma päevakeskused, mida 

on tihedamalt Tõrva ümbruses, kuid teenus peaaegu puudub maakonna idaosas. 

Teenuse kättesaadavuses on täheldatav halvenemise trend, mis puudutab panga- 

ja postiteenuseid, sh on postiteenus käsitletav esmatasandi teenusena. Selle 

igapäevase tarbimise tegelikku vajadust võib siiski pidada küsitavaks. Juurde on 

tekkinud avalikke noortekeskusi, mis pakuvad noortele tegutsemisvõimalusi 

kodulähedases piirkonnas, samas võiks kaaluda noortekeskuste ruumilise paigutuse 

ühtlustamise vajadust maakonnas. 

                                           
17 http://mottehommik.praxis.ee/koolivork/ (vaadatud 02.01.2015) 
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Üldistatult saab välja tuua, et teenustega varustatuse poolest on suhteliselt 

paremas seisus maakonna linnad, milles kõigis on olemas sisuliselt kõik sotsiaalse 

infrastruktuuri teemaplaneeringus käsitletud teenused (sh nt eriarstiabi), ning 

lisaks neile maakonna keskosa, eelkõige Hummuli-Tsirguliina-Sangaste piirkond ja 

Puka alevik, kuid ka Hargla Valgamaa kagunurgas. Võimalikult laia teenuste valiku 

kättesaadavuse tagamiseks võib oluliseks pidada keskuslinnade-põhist 

ühistranspordikorraldust, mis võimaldab teenuseid tarbida lähimas maakonna 

keskuslinnas. Arvestades elanikkonna vähenemise ja vananemise trende (vt ptk 

2.1) võib eeldada, et teenuste kättesaadavuse tagamine maapiirkondades koha 

peal muutub järjest keerulisemaks, eelkõige suhteliselt väiksema rahvaarvuga ning 

hõredamalt asustatud piirkondades (kõige hõredamalt asutatud piirkonnad on välja 

toodud ptk 2.2). Sellega seoses võib, lisaks ühistranspordikorralduse olulisuse 

tõusule, eeldada ka suurenevat vajadust paindlike ja integreeritud 

teenusepakkumise võimaluste järele, sh Interneti leviku ja kvaliteedi olulisuse 

kasvu. Lisaks on tõenäoline, arvestades noorte suhtelise hulga vähenemist ning 

eakate suhtelise hulga suurenemist, haridusteenuste mahu kahanemise arvelt 

eakatele suunatud, sh hoolekandeteenuste nõudluse ja mahu kasv. Teenuste 

pakkumise ja kättesaadavuse seisukohalt võib oluliseks pidada ka kogukondade 

tekke trendi (vt ptk 2.1), mis on üheks võimalikuks platvormiks maapiirkondades 

teenuste säilimisel. 

Hinnang sotsiaalsele taristule – kokkuvõte 

 Trendiks on õpilaste arvu vähenemine, mis viib eeldatavalt ka koolide 

arvu vähenemiseni ja haridusteenuse kättesaadavuse senisest tugevama 

sõltumiseni ühistranspordikorraldusest. 

 Prognoosi kohaselt võib gümnaasiumiharidus Valga maakonnas 

koonduda ühte suurde gümnaasiumisse, mis eeldab täiendusi õpilasveo 

korralduses ning võib kaasa tuua Tartu-suuna senisest tugevama esile 

kerkimise õpilasrändes. Oluliseks tuleb pidada ka maakonna võimaliku 

ainsa gümnaasiumi asukoha valikut. 

 Sisuliselt kõik sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringus käsitletud 

teenused on olemas kõigis maakonna linnades, sh on koondunud 

linnadesse ka osad esmatasandi teenused, mis peaksid olema 

igapäevaselt võimalikult hõlpsalt kättesaadavad. Teenuste koondumine 

linnadesse tähtsustab ühistranspordikorralduse rolli teenuste 

kättesaadavuse tagajana. Teenuste praegust paiknemist arvestades on 

oluline maakonna keskuslinnade-põhise ühistranspordikorralduse 

tagamine. 

 Maapiirkondades on teenuste kättesaadavus parem maakonna keskosas 

Valga-Tartu mõttelisel joonel ning kagunurgas Harglas. 

 Tulevikusuundumuste seisukohalt on olulised seosed 

rahvastikutrendidega, mis tõenäoliselt mõjutavad teenuste säilimist ja 

valikut (nt rõhuasetuse nihkumine eakatele suunatud teenustele) 

maapiirkondades. Rahvastiku kahanemise taustal tõuseb tõenäoliselt 

ühistranspordikorralduse tähtsus, kuid samuti paindlike ja integreeritud 

teenusepakkumise võimaluste ära kasutamise olulisus ning Interneti 

kättesaadavuse olulisus. Võimaliku teenuste säilimist tagava platvormi 

loob tugevate kogukondade teke. 

  



3. MAAKONNA MAJANDUSKESKKOND ASUSTUSE 

KUJUNEMISE FAKTORINA 

3.1. MAAKONNA MAJANDUSKESKKONNA ÜLDHINNANG 

RUUMIPLANEERIMISE SEISUKOHALT 

Töökohtade olemasolu ja aktiivne ettevõtluskeskkond on asustuse püsimisel 

määrava tähtsusega. Kõige enam ettevõtteid Valga maakonnas tegutseb hulgi- ja 

jaekaubanduse ning sõidukite ja mootorrataste remondi valdkonnas (139 ettevõtet 

2012.a), järgnevad põllumajandus, metsandus ja kalapu ̈u ̈k (115) ning ehitus (89 

ettevõtet)18, lõviosa ettevõtetest (Eestis tervikuna 95%) on mikroettevõtted alla 10 

töötajaga. Maalises kontekstis on oluline rõhutada, et just väikeettevõtlus seob 

ettevõtlikke inimesi oma elukohaga, pakkudes teenimisvõimalusi kodukohas või 

selle vahetus läheduses. Töökohti pakub enim teenindussfäär (tertsiaarsektoris 

leiab tööd siiski vaid veidi üle poole hõivatutest, vähem kui teistes Kagu-Eesti 

maakondades) ja ka tööstus ning tootmine (sekundaarsfääris töötab ligi kolmandik 

tööealisest elanikkonnast) (vt pikemalt ptk 3.3). 

Tööalase rände osas omab Valga maakond küll seotust Tartu kui regioonikeskusega 

(vt alljärgnev mobiilpositsioneerimise andmetel koostatud skeemkaart), kuid seos 

ei ole nii tugev kui Tartule tervikuna pisut lähemal paikneval Põlvamaal. 

Tähelepanuväärne on, et pendelrände alusel ei ole Valgamaal, sarnaselt 

Põlvamaaga, võimalik välja tuua linnaregiooni, kust igapäevaselt keskuslinna 

töölekäijate osatähtsus ületaks 31% tööealisest elanikkonnast (vt skeem 3.1.1).  

Väljatoodud põhinäitajad võimaldavad eeldada, et Valgamaa majanduslikult 

aktiivsed inimesed koonduvad valdavalt suurematesse keskustesse, kus paiknevad 

teenindus- ja tööstussektori tööandjad. Eriti oluline on siin tööstussektor, kuna 

hõivatus lisandväärtust loovas majandussektoris on eelduseks uute töökohtade 

tekkele teenindavas sektoris. 

Valgamaa Eesti keskmisest aktiivsem tööstussektor väljendub ka tööstusettevõtete 

olulisuses tööhõive tagajana. Nii on Valgamaa Eestis kolmandal kohal 

tööstusettevõtetes hõivatute arvukuse osas (vt skeem 3.1.2). 

                                           
18 Eesti piirkondlik areng 2013. Statistkaamet. 



 

Skeem 3.1.1: Mobiilpositsioneerimise elukoha ja tööaja ankurpunktide põhjal 

leitud keskused, linnapiirkonnad ja keskuste tagamaad. (Üleriigiline planeering 

Eesti 2030+, Tartu Ülikool).  

 

Skeem 3.1.2: Tööstusettevõtete keskmine hõivatute arv maakonna järgi, 2007, 

2009, 2011. ESA 201 3 

Põllumajanduse ja metsanduse valdkonna ettevõtete suhteline arvukus Valgamaal 

omab positiivset mõju maakonna maakasutusele. Põllumajandustraditsioonid on 

suunanud asustuse arengu ruumimustreid aastasadu, Valgamaa on seosed 

asustuse ja traditsioonilise maamajanduse vahel hästi jälgitavad. Põlluharimine ja 

metsamajandamine loob siin maapiirkonnale omase ruumistruktuuri, kus hooldatud 

põllu- ja metsamaad tasakaalustavad looduslikke piirkondi ja asustusalasid (vt 

maakonnaplaneeringu eeltööde raames valminud Valga maakonna tootmismaade 

teemakaart, Hendrikson&Ko märts 2013). Põllumajandusest puutumatud on 

valdavalt vaid suuremad soo- ja metsamassiivid maakonna edelaosas (Helme ja 



Hummuli valla piirialad), keskosas (Puka ka Õru valla lääneosad). Suuremad 

põllumassiivid puuduvad ka Otepää looduspargi kuppelmaastikul. 

Maakonna majanduskeskkonna üldhinnang ruumiplaneerimise 

seisukohalt – kokkuvõte 

 Põllu- ja metsamajandusliku tegevuse poolt kujundatud ja jätkuvalt 

mõjutatav ruumimuster maapiirkondades. 

 Teeninduse ja võrreldes teiste Kagu-Eesti maakondadega tugeva 

tööstussfääri koondumine keskuslinnade põhiselt. 

 Kagu-Eesti kontekstis suhteliselt tagasihoidlikum teenindussektori roll 

töökohtade pakkujana. 

 Tuginemine valdavalt väikeettevõtlusele, sh valdavad on väike-

ettevõtted, sarnaselt muu Eestiga. 

 

3.2. MAAKONNA MAJANDUSKESKKOND ÜLERIIGILISE PLANEERINGU 

„EESTI 2030+” KONTEKSTIS 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ annab pikaajalise tervikpildi Eesti ruumilisest 

arengust, tuginedes muuhulgas üleilmsetele tuleviksuundumustele. 

Majanduskeskkonna osas väljatoodud suundumustest on Valgamaa kontekstis 

asjakohased eelkõige uuelaadilised tulevikumajanduse valdkonnad nagu rohe- ja 

hõbemajandus.  

Ohuna tuuakse üleriigilises planeeringus välja maakonnakeskuste ja väikelinnade 

madal- ja kesktehnoloogiline tööstusbaas, mis jääb üleilmse, eeskätt Aasiast 

pärineva konkurentsisurve alla. Maa-asustuse hoidmisel loodetakse Euroopa Liidu 

ühisele põllumajanduspoliitikale ja rohelise majanduse kasvule, seda eelkõige 

korrastatud ruumi hoidjana, mitte töökohtade loojana. Väärtustatakse 

maapiirkondade looduslähedust, mida koos privaatsuse ja välistest oludest 

sõltumatu toimetulekuna nähakse nii Eestist kui kaugemalt pärit nn ökoinimeste 

maale elama meelitajana. 

Eesti 2030+ tulevikuvisiooni järgi pakuvad ökoloogiliselt puhtale tootmisele 

keskenduv põllumajandus ja metsandus traditsioonilisemaid töökohti ning 

kindlustavad – koos hästi korraldatud kultuuri- ja loodusturismiga – Eesti 

kultuurmaastike ja rohevõrgustiku säilimise ning kestliku kasutamise. Ligipääs 

keskustes paiknevaile töökohtadele, teenustele ja haridusasutustele ning 

kvaliteetne andmeside tagavad head võimalused ka u ̈ha kasvavale linnastunud 

osale maaelanikest. Üleriigilise planeeringu visioon rõhutab, et elujõulise asustuse 

pu ̈simine maal võimaldab paremini ära kasutada riigi erinevaid ressursse. 



Eesti majanduse arenguteid on analüüsitud mitmete erinevate ametkondade ja 

organisatsioonide poolt19. Näiteks on professor Urmas Varblase juhtimisel ning 

MKM, EAS ja Eesti Teadusagentuuri toel leitud kaheksa valdkonda, kus tänane Eesti 

majanduslik potentsiaal on kõrgem (vt alljärgnev tabel 3.2.1). Nn nutika 

spetsialiseerumise käigus välja valitud kasvualad on 2014-2020 perioodi 

rahastamisel prioriteetsed. 

Üleriigilist planeeringut ja erinevaid riiklikke majandusvaldkonna 

strateegiadokumente silmas pidades võib Valgamaal perspektiivikamateks 

majandusvaldkondadeks pidada järgnevaid tegevusharusid: 

 teadmistepõhine ehitus, puidu- ja mööblitööstus 

 (mahe)põllu- ja metsamajandus ning kalapüük 

 puhkemajandus 

 taastuvenergeetika (biomass, päikese- ja tuuleenergia), mis aitab kaasa nii 

keskkonnaeesmärkide saavutamisele kui energeetilise julgeoleku 

parandamisele 

 loomemajandus (kultuur ja käsitöö, muuseumid) 

 rohemajandus, elektri- ja soojusmajanduse, transpordisektori, 

elamumajanduse ja bioenergia tootmise ja maakasutuse muutmisega 

seonduvad pikaajalised jätkusuutlikud strateegiad  

 hõbemajandus, rahvastiku vananemise tulemusel arenevad eakatele 

inimestele suunatud spetsiifiliste tooted ja teenused 

Tabel 3.2.1: Eesti majanduse potentsiaalsed kasvuvaldkonnad (Allikas: EAS et al. 

2012) 

 

                                           
19 Vt nt Eesti Arengufond; http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/valistrendid2020-
eesti-fookuses-,arengufond.pdf; 
http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/Nutikas%20spetsialiseerumine%2020_02_201
3.pdf 
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Ülaltoodud kokkuvõtva loetelu näol ei ole tegemist ühese pingereaga üksikute 

valdkondade lõikes, majanduskeskkonna jätkusuutlikkuse tagab eelkõige 

tegevusharude kombineerumine ja sünergia.  

Sõltumata valdkonnast on majanduskeskkonna aktiivseks toimimiseks vajalik 

tööjõupotentsiaali ja tarbijaskonna olemasolu maakonnas. Hajaasustatud Kagu-

Eestis tähendab see paratamatult tööstus-teenindussfääri koondumist keskustesse 

ja nende vahetusse lähedusse. Sarnaselt teiste Kagu-Eesti maakondadega, leidub 

Valgamaal ulatuslikke hõredalt asustatud alasid ja seega sõltub maakonna kui 

terviku majanduslik edukus muuhulgas ka maamajanduse mitmekesisusest ja 

toimivusest (vt ptk 3.3.4). 

Maakonna majanduskeskkond üleriigilise planeeringu kontekstis – 

kokkuvõte 

 Maapiirkondade edasist arengut nähakse tuginemas 

keskkonnasõbralikule arengule, kus traditsioonilistele põllu- ja 

metsamajanduse suundadele lisandub senisest tugevamalt 

(loodus)turism. Maakonna ja Eesti iseseisva jätkusuutlikkuse mõttes võib 

ohtliku trendina välja tuua jätkuva lootmise Euroopa Liidu toele, mis 

puudutab maapiirkondade ruumilise korrastatuse jätkuvust tagavaid 

valdkondi nagu põllumajandus ja rohemajandus laiemalt. 

 Tulenevalt globaalsetest trendidest nähakse olemasoleva 

maakonnakeskuste ja väikelinnade madal- ja kesktehnoloogilise 

tööstusbaasi ümber kujunemise või muude valdkondade arvelt osakaalu 

vähenemise vajadust, kuivõrd Eesti ei ole selles valdkonnas enam 

konkurentsivõimeline rahvusvahelises mastaabis. Hetkel suhteliselt 

tugeva tööstussfääriga Valgamaal võib see pikas perspektiivis kaasa tuua 

töökohtade arvu järsu vähenemise. 

 Perspektiivikaks on hinnatud maakonna majanduskeskkonna 

mitmekesistumise trendi, sh lisaks olemasolevate tegevusalade 

keskkonnasõbralikumaks ja teadmistepõhisemaks muutumisele võiks 

majandustegevus täieneda loome- ja hõbemajanduse ning 

taastuvenergeetika võrra. 

 

3.3. ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE 

Majandusliku võimekuse mõõtmiseks kasutatakse tavapäraselt sisemajanduse 

koguprodukti (SKP)20. Valgamaal oli 2010.a SKP elaniku kohta 5 504 eurot, mis on 

kolm korda väiksem näitaja kui Harjumaal (15 487 eurot) ja pea kaks korda 

                                           
20 SKP väärtus võrdub toodetud kaupade ja teenuste väärtuse ning nende tootmiseks kasutatud 
kaupade ja teenuste väärtuse vahega. Üldjuhul tähendab suurem SKP ka kogu elanikkonna suuremat 
heaolu. Allikas: Statistikaamet 



väiksem kui Tartumaal (9 977 eurot). Maakondliku SKP näitaja on pisut kõrgem kui 

Põlvamaal (5 111 eurot), kuid jääb alla Võrumaale (6 060 eurot). 

Suurima käibega majandusharuks oli Valgamaal 2013.a puidutööstus, millele 

järgnes hoonete ehitus ja toiduainete tootmine. Ajalehe Äripäev ettevõtete TOPi 

juhtis suurima käibe ja kasumiga kauba raudteeveoga tegelev Sleipner Lain OÜ.  

 

Võrreldes teiste Kagu-Eesti maakondadega, on Valgamaal mõnevõrra väiksem 

hõivatus teenindussektoris (vaid 52,0% hõivatutest; võrdluseks Põlvamaal hõivatus 

tertsiaarsektoris ligi 65%) ja suurem tööstussektoris – 38,9% ja ka primaarsektoris 

– 9,2% (Põlvamaal nt alla 5%), vt ka skeem 3.3.1. 

  

Skeem 3.3.1: Valga maakonnas hõivatus majandussektorite lõikes. (Allikas: 

Statistikaamet) 

Ettevõtlusaktiivsuselt kerkivad esile lisaks Valga ja Tõrva linnadele ka Otepää vald, 

kuhu on registreeritud üle kahe korra rohkem ettevõtteid kui Tõrva linna. Samuti 

on aktiivsemad suuremate maanteede ja raudtee lähedusse jäävad asustatud alad. 

Täiendavate ettevõtlusalade vajadust on ettevõtjad hinnanud madalaks (2014.a 

kevadel läbiviidud Siseministeeriumi poolt tellitud uuringu raames küsitleti 300 



Valgamaa ettevõtjat, vaid 5 % neist tõi välja täiendavate ettevõtluseks sobivate 

maa-alade vajalikkuse). 

Puit ja puidutööstuse tooted domineerivad Valgamaa ka eksportvaldkondades (vt 

skeem 3.3.2). Oma kaupu või teenuseid ekspordivad Valgamaal vaid 20% 

ettevõtjatest. 

Skeem 3.3.2: Maakondade eksport kolme suurema kaubagrupi järgi, 2013 

(Allikas: Statistikaamet) 

Valgamaa tööhõive-alased näitajad ilmestavad ääremaalisest asukohast tulenevaid 

probleeme. Eesti kontekstis madalaim on siin tööhõive määr - töötavate inimeste 

osatähtsus vanuseru ̈hmas 15–74 ulatub vaid 44,1 %). Lisaks iseloomustab 

Valgamaad kõrge töötuse määr ehk töötute osatähtsus tööjõus, mis on 

hetkeseisuga Eestis kõrgeim: 8,2 %21. Olukorda Valgamaa tööturul iseloomustab 

struktuurne tööpuudus – samaaegselt suhteliselt suure töötute hulgaga on 

ettevõtjad hädas sobivate töötajate leidmisega. Struktuurse tööpuuduse korral ei 

ole tööjõu kvalifikatsioon ning töötajate ja tööandjate geograafiline asukoht 

vastavuses tööturu nõudlusega. Peamise põhjusena, miks tekib struktuurne 

tööpuudus, nähakse vähest piirkondlikku ning majandussektorite vahelist liikumist. 

Valgamaal on peamiseks tööandjaks olnud olnud primaarsektor, milles on aga 

viimastel kümnenditel toimunud olulised ümberkorraldused, vähendades kasutatava 

tööjõu mahtu ning nõudes ka senisest erinevaid oskusi. Teiste majandussektorite 

areng ei ole Valgamaal kompenseerinud primaarsektoris kaotatud töökohti, samuti 

                                           
21 Tuginedes töötukassa registreeritud töötute andmetele, mida on uuendatud 20.11.2014, vt 
https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/tooturuseis 



ei vasta olemasoleva vaba tööjõu kvalifikatsioon tööturu vajadustele. Töötuse 

määra suurendab omakorda nooremaealiste elanike väljaränne ja seeläbi 

kvalifitseeritud tööjõu puuduse kasv.22 Nii töötajate kui ettevõtjate jaoks 

ebasoodsates oludes võib ühe trendina tõenäoliseks pidada koondumist 

olemasolevatesse keskustesse, eelkõige teenindussektori poolel. 

2009. Tartu Ülikooli poolt koostatud uuring “Eesti regioonide majandusstruktuuri 

muutuste prognoos” näeb Valgamaa majanduskeskkonna arenguvõimalusi 

alljärgnevalt: 

Valgamaal on väljavaateid saada üheks jaotuskeskuseks raudteitsi toodavate Hiina 

kaupade edasisuunamisel Euroopasse. Üheks ideeks võiks olla ka metalliklastri 

arendamine, kuna leidub piisavalt metallitöötlemise ettevõtteid. Otepää baasil on 

head võimalused sporditurismi arendamiseks. Valgamaa võiks saada passiivmajade 

kasutuselevõtu edendajaks. 

2009. aastal antud hinnang põhineb suures osas 2011.a avatud Koidula 

raudteepiirijaama potentsiaalile, mis taasühendab Valga-Petseri ja Tartu-Petseri 

raudteed ja pakub logistikakeskusena mitmesuguseid protseduure nii kauba- kui 

reisivedudele. Seni ei ole piirijaamaga kaasnenud loodetud elavnemist 

kaubavedudes ja logistikasektoris laiemalt. Tegemist on geopoliitiliselt tundlike 

teemadega, mille edasine areng ei sõltu maakonna-tasandi jõupingutustest ning 

Koidula jaama olemasolu saab käsitleda pigem põhimõttelise kui kindla regionaalse 

arengupotentsiaalina. Kuigi kaudselt võib Koidula jaam luua potentsiaalseid 

lisavõimalusi majanduslikuks arenguks ka Valgamaal, on see ühtlasi 

raudteelogistiliseks konkurendiks Nõukogude Liidu lagunemise järgselt oluliselt 

mahtu kaotanud, kuid siiani tegutsevale Valga kaubajaamale. 

2014. a kevadel Siseministeeriumi tellimusel läbiviidud Valgamaa 

ettevõtluskeskkonna uuringu lõppjärelduseks on, et Valgamaa ettevõtluse 

kasvupotentsiaal ei ole tugev, kuna toetub suurel määral kohalikule ja riigisisesele, 

ehk vähesele ja mitte väga ostujõulisele klientuurile. 

Statistikaameti andmetel on 26,7% töötajatest Valgamaal hõivatud avalikus 

sektoris (Eesti keskmine näitaja on 26,1%; teistes Kagu-Eesti maakondades on 

näitaja suurem – Võrumaal 30,2%; Põlvamaal 28,1%). Avalik haldus ja riigikaitse 

on Valgamaal suurima keskmise deklareeritud töötasuga hõivevaldkond (Valgamaa 

aastaraamat 2012). Avaliku sektori töökohad on sageli olulised just maapiirkonna 

asustuse säilitamisel, seda ka Valgamaal. 

Ettevõtlus ja tööhõive – kokkuvõte 

 Käibe poolest on edukamateks tegevusvaldkondadeks Valgamaal 

puidutööstus, ehitus ja toiduainete tootmine. Puidutööstus on sealjuures 

ka suurim eksportija, samas kui ekspordi osakaal üldiselt on Valga 

maakonnas madal. 

 Kagu-Eesti kontekstis eristub Valgamaa primaar- ja sekundaarsektori 

                                           
22 Valga maakonnaplaneeringu eeltööd. Maamajandus ning riiklikud huvid. 2013, Hendrikson & Ko, 
2013.  



suurema ning tertsiaarsektori väiksema osatähtsuse poolest tööhõives. 

 Ettevõtlusaktiivsus maakonnas on koondunud keskuslinnadesse, 

vähemal määral suuremate maanteede ja raudteede äärsetele aladele. 

Ettevõtjate hinnangul on Valgamaal vajadus uute ettevõtlusalade 

kavandamiseks väga madal. 

 Tööhõive määr on Valgamaal madal, samas töötuse määr kõrge, mis 

viitab maakonna ääremaalisest asendist tulenevatele probleemidele 

tööhõives. Sealjuures on Valgamaal probleemiks lisaks struktuurne 

tööpuudus, mis ostab erinevustele nõudluses ja pakkumises tööturul. 

Sellistes oludes võib pidada tõenäoliseks ning üldjuhul ka otstarbekaks 

tugevamat koondumist olemasolevatesse keskustesse. 

 Valgamaa üheks arengusuunaks võib jätkuvalt pidada logistikat, eeskätt 

raudtee-logistikat, kuid valdkonna areng on sõltuv rahvusvahelisest ja 

riiklikust poliitikast, mitte maakonna tasandi otsustest. Samuti on 

valdkonnas tuntav Eesti-sisene konkurents. 

 Olulist kasvu Valgamaa ettevõtluses oodata ei ole, kui ettevõtlus 

jätkuvalt tugineb peamiselt Eesti ning eeskätt kohalikule piirkondlikule 

ostujõule. 

 Avalik sektor pakub töökohti neljandikule hõivatutest, olles tööandjana 

oluline just maapiirkondades.  

 

3.4. MAAMAJANDUS (PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS) 

Põllumajandustööga seotud isikuid oli 2010.a põllumajandusloenduse järgi 

Valgamaal vaid pisut üle 3000, mis on oluliselt vähem kui Põlva- ja Võrumaal. Ligi 

70% Valgamaal põllumajanduses hõivatud tööjõust on peretööjõud, töötades oma 

majapidamises (Eesti keskmine peretööjõu osatähtus on 53%). Seega 

domineerivad põllumajanduslikus tööhõives valdavalt väiketalud, kuigi 

maakasutuses on üle 60% põllumajandusmaast suurte, vähemalt 100-hektariste 

majapidamiste valduses. Maakasutuses ei ole põllumajandusmaa osatähtsus 

domineeriv (vt skeem 3.4.1). Loomakasvatuse osas on kiirelt arenenud 

lambakasvatus, Saaremaa järel on siin Valgamaa ülekaalukalt teisel kohal 

(Põllumajandusloendus 2010). 

Maamajanduse ja sellega seotud ruumistruktuuri arengul on võtmesõnaks 

mitmekesistumine. Primaarsektori töökohtade vähenemisel on vaja leida uusi 

elatusallikaid pakkuvaid tegevusvaldkondi. Põllumajanduse kõrvalt muude 

tegevustega tegelevate majapidamiste osakaal on 2010.a põllumajandusloenduse 

andmetel Eestis keskmiselt 13% koguarvust. Täiendavate tegevusharude leidmine 

on oluline just väikemajapidamiste puhul, seega eriti aktuaalne Kagu-Eestis, kus on 

alla 10 ha väikemajapidamiste osatähtsus kõige suurem.  

Eeltoodut arvestades tuleb oluliseks tuleviku alustalaks pidada väikemajapidamiste 

jätkusuutlikkuse tagamist, sh võimaldades maamajanduslike tegevuste 



mitmekesisust. Mitmekesisus, st samaaegselt erinevate tegevusharude viljelemine, 

on oluliseks väikemajapidamiste jätkusuutlikkuse tagatiseks olukorras, kus 

üheainsa tegevusharu põhjal on suuremaid tegevusmahtusid saavutamata 

keeruline konkurentsivõimelisena püsida ja toime tulla. 

Mitmekesist, nö klasterduvat maamajandust näeb lisaks töise mobiilsuse 

suurendamisele ja kohalike linnaliste keskuste ettevõtluse arendamisele 

maakonnakeskusest kaugemate piirkondade arenguvõimalusena ka Eesti Inimvara 

Raport (Eesti Koostöö Kogu 2010). Raport rõhutab, et olulisim probleem Eesti 

inimvara võtmes ongi ääremaa tööjõu, aga ka loodus- ja ajalooliskultuuriliste 

ressursside (elukeskkonna) alarakendus – paljudel maapiirkondadel on ka suur 

kultuuriline ja puhkemajanduslik väärtus. Ääremaa elanike kaasamisel saab 

rakendada võrgustikmajanduse (klasterdumise) põhimõtteid, toetades regioonis 

oluliste perspektiivsete majandusharude sisest ja vahelist koostööd innovatsiooni ja 

uute ettevõtete tekkeks, soodustada konkurentsivõimeliste harude väikeettevõtlust, 

mahepõllundust jm maakasutust. 

 

Skeem 3.4.1: Kasutatav põllumajandusmaa23 aastal 2010. Allikas: 

Põllumajandusloendus 2010 

Mitmekesise looduskeskkonnaga Valgamaa tõuseb esile puhkemajanduslike 

väärtuste osas. Talverõõme pakub Otepää piirkond, pulmadeks ja muudeks 

pidulikeks sündmusteks sobivad mõisad, millest nii mõnedki on lossideks nimetatud 

(Sangaste, Taagepera). Arvukalt, nagu ka mujal Kagu-Eestis, on samuti väiksemaid 

                                           
23 kasvatatavate-koristatavate kultuuride all olev maa (põllumaa, püsirohumaa, püsikultuurid). 
Kasutatava põllumajandusmaa hulka loetakse ka maa, kus põllumajandussaadusi ei toodeta, kuid mida 
hoitakse heas põllumajanduslikus ja keskkondlikus korras.  



majutusasutusi, vt skeem 3.4.2 (skeemil on esitatud siseturistide majutusstatistika; 

välisturistid on majutusstatistika põhjal Eesti lõikes vähem hajunud, selgelt tuleb 

esile nende koondumine Tallinnasse ja Pärnusse). Valgamaa eripäraks on, 

külastatavuse ja majutusasutuste arvu põhjal, puhkemajanduse selge koondumine 

ühte piirkonda – Otepääle ja selle ümbrusesse. 

  

Skeem 3.4.2: siseturistide majutusstatistika majutusettevõtete lõikes 

Statistikaameti piirkondliku portaali põhjal. 

Kultuuri- ja puhkemajanduslike väärtustega seostatakse sageli ka 

loomemajanduse24, kaasaegse infoühiskonna võtmeteguri, arengupotentsiaali. 

2011. a. oli Eesti loomemajanduses hõivatud 4,8% tööealisest elanikkonnast, 

ettevõtjate arv on vähem kui kümne aastaga sellest valdkonnas tõusnud enam kui 

kolmekordselt. Kultuuriline kompetents ja sellest võrsunud individuaalne ja 

organisatsiooniline loovus on kujunenud oluliseks majanduskasvu tõukejõuks lääne 

ühiskondades25. Loomemajanduse tegevuspaikadeks peetakse tavapäraselt 

mitmekesise kultuurieluga “vaimselt avatud” suurlinnu26, kus mängivad tähtsat rolli 

                                           
24 defineeritud nt  Suurbritannias: “need majanduse osad, millel on individuaalse loovuse, 

oskuste ja talendi alge ja mis omavad potentsiaali, et luua rikkust ja töökohti intellektuaalse 
omandiloomise ja kasutamise kaudu”,  kitsamalt ka loovmajandus (ETI, EHI 2009) 

25 Kultuuriministeeriumi poolt tellitud uuring „Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud 
riiklikud toetusmeetmed” (Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut 
2009) 

26 Florida, Richard (2002). The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, 
Leisure,Community, and Everyday Life. New York: Basic Books 



kontaktid ja sageli juhuslikud kohtumised. Siiski saab loomemajandusvaldkondade 

tegevusruumina vaadelda ka kultuuriliselt väärtuslikku ja looduslikku atraktiivsust 

pakkuvat maapiirkonda, eriti linnalähedastes piirkondades.  

Maalähedane, eelkõige loodusväärtustel põhinev loomemajandus võib Valgamaal 

maamajandust mitmekesistada ja turgutada. Loomemajanduse tegevusalad 

sobivad hästi täiendama traditsioonilist põlluharimist ja metsamajandust ning 

aitavad üleval hoida hajusat asustusstruktuuri. Ka võib loomemajandus leevendada 

puhkemajanduse tegevusalade paratamatut sesoonsust. Sellist arengusuunda on 

ette näinud ka Eesti loomemajanduse potentsiaali uuringus (ETI, EHI 2009), kus 

tuuakse välja, et vajalik on loomemajanduse seostamine teiste 

majandussektoritega. Samuti peetakse oluliseks kvaliteetse avaliku ruumi 

arendamist, mis tõstab elukohtade atraktiivsust loovisikute jaoks. 

Maamajandus – kokkuvõte 

 Põllumajanduse osakaal töökohtade pakkujana on Valgamaal väiksem 

kui mujal Kagu-Eestis. 

 Töökohtade pakkujana on ülekaalus väiketalud, vaatamata suuremate 

põllumajandusettevõtete ülekaalule põllumajanduslikus maakasutuses. 

Väiketalunduse olulisus on Valgamaal sarnane ülejäänud Kagu-Eestiga. 

 Väiketalunduse tähtsuse tõttu maamajanduslikus tööhõives on oluline 

tegevusvaldkondade mitmekesisus, mis aitab väiketootjatel toime tulla. 

Teise olulise toimetulekutoena väikeettevõtjatele laiemalt toimib 

võrgustumine (klasterdumine, koostöö). 

 Puhkemajandus on Valgamaal koondunud Otepää piirkonda, kuid 

majutusasutusi ja puhkemajanduslikku tegevust jagub ka mujal 

maakonnas. 

 Maamajanduse mitmekesistamise potentsiaali kannab endas muuhulgas 

maalähedase loomemajanduse võimalik areng. 

 

3.5. HINNANG ÜHISTRANSPORDIVÕRGU FUNKTSIONAALSUSELE 

Valgamaa ühistranspordivõrgu moodustavad busside maakonnaliinid, vallaliinid, 

kaugliinid ja rahvusvahelised liinid ning rongiliiklus. Alustatud on kohalike 

omavalitsuste poolt korraldatud liinide liitmisega maakondlikku liinivõrku, eelkõige 

õpilasveo osas. Maakonna tasandil korraldatud nõudeliinid Valgamaal puuduvad, 

ühistranspordikorraldus tugineb regulaarliinidele. Suuremates keskustes on üldjuhul 

korraldatud graafikud ümber istumist võimaldavalt, nt arvestades rongide 

väljumisaegu ning võimaldades ühendust rongiliiklusega ka Võru suunalt.  

Maakonna ühistranspordikorraldust on viimastel aastatel uuendatud, tuginedes 

maakonna ühistranspordiuuringule27. Võimalikult ühtse ja paindliku käsitluse tarbija 

seisukohalt muudab keerukamaks asjaolu, et ühistranspordikorraldus jaotub 

                                           
27 AS Regio, 2011, kättesaadav maavalitsuse kodulehel 



erinevate osapoolte vahel. Piirkondlikul tasandil on võimalik koostöö maavalitsuse 

ja kohalike omavalitsuste, samuti naabermaavalitsuste vahel, rongiliikluse ja 

kaugbussiliinide korraldus on aga maakonna tasandist üldjuhul sõltumatu. 

Rahvusvahelisel tasandil toimib nii bussi- kui rongiühendus Riiaga, mis on 

Valgamaale lähim suurkeskus, sh rahvusvahelisi lennu- ja laevaühendusi omav 

keskus. Probleemiks on seejuures olemasoleva rongiühenduse aeglus, mis tuleneb 

Läti poolele jääva raudteeinfrastruktuuri tehnilisest seisukorrast. Läti-suunalise 

ühistranspordiühenduse keskpunktiks Valgamaal on Läti piiril asuv Valga linn. Valga 

linn on alustanud ka linnaliinide süsteemi ühendamist Valka (kaksiklinna Läti-poolne 

osa) süsteemiga. Valga-Valka linnast väljaspool paiknevate Eesti ja Läti alade 

ühendamise vajadust ühistranspordiga ei ole Valga maavalitsuse hinnangul seni 

ilmnenud. 

Riigisisesed kaugliinid ja ühendused naabermaakondadega Riia on küll 

Valgale kui Valga maakonna keskuslinnale lähim suurkeskus, kuid sagedasemad ja 

ka suhteliselt kiiremad (arvestades läbitavaid vahemaid) on Eesti-sisesed 

ühendused, sh ühendus Tallinnaga. Tallinna-suunalised bussiliinid ühendavad 

ühtlasi nii Valga kui Tõrva linna naabermaakonna keskuse Viljandiga. Otepäält 

pääseb Tallinnasse peamiselt Tartu vahendusel. 

Lõuna-Eesti regionaalse keskuse Tartuga on ühendus Valgamaalt hea, põhinedes nii 

rongi- kui bussiliiklusel. Kõige tihedamalt on bussiühendusi Otepää ja Tartu vahel, 

Valga-Tartu vahel liiguvad kokku arvestatava tihedusega rongid ja bussid. Tõrva-

Tartu liine on seevastu vähem, liinide jätkuv vähendamine võib osutuda 

probleemiks sellel suunal. Valga maakonna põhjaosa on tihedalt seotud lisaks 

Tartule ka Tartumaal, Valga maakonna piiri lähistel asuva Elvaga. Piirkondade 

vaheline ühistranspordiühendus on hea, tuginedes nii rongi- kui bussiliiklusel. 

Probleemina võib välja tuua kitsaskohti kohaliku bussiliikluse ning rongide 

väljumisaegade ühildamise vahel, mis looks täiendavad liikumisvõimalused. 

Väheseks võib pidada Valgamaa ühendatust Pärnu suunal, kuhu väljub vaid kaks 

bussi päevas. Samas, tuginedes nt pendelrände kordusuuringu28 andmetele, ei ole 

Valga-Pärnu või ka Tõrva-Pärnu suuna näol tegemist sedavõrd olulise 

liikumissuunaga, et ühistranspordigraafiku tihendamise vajadust võiks pidada 

vältimatuks. 

Võru ja Valga kui naabermaakondade keskuste vaheline ühistranspordiühendus 

võiks olla parem. Praegusest parema ühenduse tagaks eelkõige reisirongiliikluse 

taasavamine Valga-Võru-Petseri raudteel, kuivõrd raudtee on ruumiliseks 

otseühenduseks kahe maakonnakeskuse vahel. Maanteed, mis võimaldavad 

bussiliiklust, kulgevad suurema ringiga, muutes liikumise aeglasemaks. Samas 

oleks võimalik ka bussiliiklust praegusest paremini korraldada; see eeldab kahe 

maakonna vahelist koostööd praegu maakonna piirini kulgevate liinide pikendamisel 

(nt Võru suunalt Valgani). Hästi toimivad ühendused Võru maakonna teise 

keskuslinna Antslaga. Olemas, kuid võrdlemisi vähene on ühendus ka Põlva 

maakonnaga, mis on oluline peamiselt kahe maakonna piiriäärsete alade elanike 

jaoks (sh ühendus Põlvamaa aladelt Otepääle kui keskusesse). 

                                           
28 R. Ahas, S. Silm, 2013 (Siseministeeriumi regionaalministri haldusalas valminud uuring) 



Maakonnasisene bussiliinide võrk on korraldatud 2011. aastal läbi viidud 

ühistranspordiuuringu tulemuste põhjal, nagu eespool viidatud. Liinide 

teenindamiseks kasutatavatesse bussidesse on paigutatud kaamerad, mis 

võimaldab jooksvalt jälgida busside täituvust. Maakonna bussiliinide sõidugraafikud 

on valdavalt korraldatud, pidades silmas kooli ja tööle liikujate vajadusi. 

Puhkepäevadel on sõidugraafikud märgatavalt hõredamad. 

Tuginedes Valga maakonnaplaneeringu eeltööna koostatud maakonna sotsiaalse 

infrastruktuuri analüüsile29, on Valgamaal maakonnasisene ühistranspordikorraldus 

paljuski piirkonna-põhine, st moodustuvad iseseisvad teeninduspiirkonnad 

maakonna keskuslinnade ümber. Sellevõrra on teeninduspiirkondade piirialadel, mis 

jääva eemale ka suuremate keskuste vahelistest trajektooridest, ühendus 

keskustega, eriti samast teeninduspiirkonnast väljapoole jäävate keskustega 

viletsam. Kõige paremad ongi ühistranspordiühendused nii maakonnas asuvate kui 

ka põhja poole jäävate maakondade suuremate keskuste (sh Viljandi, Elva, Tartu) 

vaheliste liinide teeninduspiirkonnas. Praeguse ühistranspordikorralduse juures 

toimivad maakonnaliinidest eraldi vallaliinid, mis kohati võimaldavad ümber 

istumist suuremate keskuste vahelistele maakonna- või kommertsliinidele ning 

toimivad seega nö etteveona.  

Ühistranspordikorralduses jätkub tõenäoliselt, tuginedes muuhulgas riiklikus 

transpordi arengukavas30 seatud teenusstandarditele, baasteenuse pakkumine 

võimalikult suurele hulgale elanikkonnast, st liikumisvõimaluse tagamine neile, kel 

puudub isiklik sõiduvahend. Hõreda asustuse tingimustes oleks ehk asjakohane 

kaaluda ka nõudeliinide sisse seadmist (tuginedes Põlvamaa näitele on need 

hakanud hästi toimima ning nõudeliinide kasutajaid oli 2013. aastal kokku 1700). 

Kohalike väikevedajatel põhineva nõudeliinide teenuse puhul, nagu seda ka 

Põlvamaal rakendatakse, kaasneb lisandväärtus väikeettevõtjatele töö lisandumise 

näol. Sõltuvalt konkreetse nõudeliini korraldusest, kaasneb kasutaja jaoks mugavus 

minna bussi peale ning sellelt maha kodule võimalikult lähedal (paindliku marsruudi 

tõttu). Paindlikku ühistranspordikorraldust võimaldab ka kohalike ja 

maakonnaliinide liitmine või jooksev tihe koostöö oma liine korraldavate kohalike 

omavalitsustega. Algus selles osas on Valgamaal tehtud.  

Arvestades riiklikus transpordi arengukavas määratletud piirarve 

konkurentsiteenusele, saab isikliku sõidukiga liikumisele konkurentsi pakkuvast 

ühistranspordikorraldusest Valgamaa kontekstis rääkida eelkõige Valga linna 

ühendamisel teiste keskustega. Transpordi arengukava mõistes on 

konkurentsiteenus autokasutuse vähendamisele suunatud ühistransporditeenus, 

mida on otstarbekas pakkuda rohkem kui 3000 elanikuga asulate ja selle jaoks 

olulisemate toimepiirkonna keskuste vahelistel liinidel. Valga maakonnas seega nt 

Valga-Tartu vahelistel liinidel, samuti Valga-Viljandi ning Valga-Võru ja Valga-Elva 

vahelistel liinidel. Siinkohal tuleb silmas pidada, et Valga-Elva-Tartu suund on 

kaetud ka järjest efektiivsemalt toimiva rongiliiklusega, ülejäänud suundadel 

konkurentsiteenuse pakkumise sisuline vajadus (nõudlus) vajaks aga täiendavat 

väljaselgitamist. Arvestades aga teenuste paiknemist maakonnas ning nende 

                                           
29 „Valga maakonna sotsiaalne infrastruktuur“, P. Kamenjuk, 2014 

30 Transpordi arengukava 2014-2020, vastu võetud Riigikogu otsusega 19.02.2014 



kättesaadavusele seatud eesmärke maakonna sotsiaalse infrastruktuuri 

teemaplaneeringus, võib tegelikult Valgamaal oluliseks pidada konkurentsiteenuse 

standardile vastavat ühistranspordikorraldust pigem keskus-tagamaa põhiselt, st 

kõigi maakonna keskuslinnade ühendatust oma toimepiirkonna lõikes. 

Hinnang ühistranspordivõrgu funktsionaalsusele – kokkuvõte 

 Erinevate ühistranspordikorralduse tasandite integreerimisega on algust 

tehtud, jätkuv tegevus selles suunas on oluline tarbijamugavuse 

seisukohalt.  

 Valgamaa ühistranspordikorraldus tugineb regulaarliinidele; 

tulevikuperspektiivi (sh elanikkonna jätkuvat kahanemist) silmas pidades 

võivad oluliseks muutuda siiski ka paindlikud lahendused. 

 Seoses haridusteenuse tõenäolise tsentraliseerimisega (vt ptk 2.3) võib 

eeldada täienduste vajadust õpilasveo korraldamisel, samuti Tartu-suuna 

veelgi tugevamat esile kerkimist. 

 Tuginedes teenuste ja ka ettevõtlusaktiivsuse (töökohad) ruumilisele 

koondumisele maakonna linnadesse, tuleb pidada oluliseks juba 

kujunenud keskuslinna-põhist ühistranspordikorraldust (vt ka ptk 2.3 ja 

3.3), mille puhul teenusstandard võiks vastata konkurentsiteenusele.  

 Tulenevalt rahvastiku jätkuvast kahanemisest ning sellega seoses 

teenuste koha peal säilitamise eeldatavalt suurenevast keerukusest (vt 

ptk 2.3), muutub senisest veelgi olulisemaks ühistranspordi kui teenuste 

kättesaadavuse tagaja roll. 

 Olemasolevas ühistranspordikorralduses võib praeguses olukorras 

ruumiliste arenguvajadustena välja tuua Valga-Võru suuna ning 

keskuslinnade toimepiirkondade äärealade ühendused keskustega. 

Sealjuures annaks regionaalsest seisukohast vaadatuna Valga-Võru 

ühendusele palju juurde reisirongiliikluse taastamine sellel suunal. 

 Arvestades Valga positsiooni piirilinnana, on oluline jooksvalt kaaluda 

Valga kui keskuse rolli Läti poolele jäävate alade jaoks ning vastavat 

koostööd ühistranspordi korraldamisel. 

 Kuigi hetkel on ühendused Riiaga aeglasemad kui ruumiliselt kaugemal 

asuva Tallinnaga, on antud suund Valga linna ja maakonna jaoks 

perspektiivikas just Riia kui suurkeskuse läheduse tõttu. Lisaks on Valgat 

läbivate Riia-suunaliste ühenduste kasutajateks ka Tartu linn ning Valga-

Tartu suunale jääv osa Lõuna-Eesti regioonist. 

 


