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Hea lugeja! 
 
Sinu ees on Puhja valla arengukava aastateks 2015-2022. See on ühe Tartumaa 

omavalitsuse juhtimisorganite ja kogukonna kokkulepe kodukoha arenguks ja arengut 
toetavateks tegevusteks. Arengukava teeb tagasivaate ka varasemate perioodide 
kordasaatmistele ja edulugudele ning markeerib tegevusi, mis seni ootavad elluviimist või on 
hoopiski kaotanud oma aktuaalsuse. 

Vajadus seni kehtiva valla arengukava 2008-2021 põhjalikuks ülevaatamiseks ja 
muutmiseks tingis elu ise – ühiskonnas on toimunud olulised muudatused hariduspoliitikas, 
ettevõtlusmaastikul, kogukonna kaasamise praktikates ja ka rahvastikurändes. Pöördumatu on 
Eesti riigi halduskorralduslike muudatuste vajadus. 

Meie arengukava olemuse ja ülesande selgitus ning detailsem lahtikirjutamine on toodud 
dokumendi järgnevates peatükkides. 

Seekordse Puhja valla arengukava koostamise eripäraks julgeme nimetada asjaolu, et juba 
esimestest hetkedest peale kaasasime protsessi võimalikult palju kohaliku kogukonna 
erinevate huvigruppide esindajaid, oma valdkonna ja erialade arvamusliidreid ning valla 
erinevate piirkondade elanikke. Sellist lähenemisnurka teadlikult valides arvestasime, et 
protsess on vähemalt aastapikkune ja et suuremaid rahvakoosolekuid kutsume kokku üle 
kümne ja väiksemaid seminare-ümarlaudu paar-kolmkümmend. Nii ka tegelikkuses toimus ja 
nende kohtumiste ning arutelude kontsentraat on Sulle lugemiseks ja kaasamõtlemiseks 
valmis. Suur tänu kõigile inimestele, kes osalesid arengukava koostamise erinevates etappides 
tehes ettepanekuid, püstitades uusi ja huvitavaid vaatenurki kohaliku elu edendamiseks ja 
juhtides tähelepanu igapäevaelu kitsaskohtadele. Arengukava koostamise juhtgrupil on tõsine 
põhjus arvata, et kogukonnaga koostöös valminud Puhja valla arengukava aastateks 2015-
2022 ei ole pelgalt vallavolikogu ja vallavalitsuse tööriist vallaelu korraldamisel, vaid terve 
kogukonna arengut ja käekäiku planeeriv kokkulepe. Hoolitsegem üheskoos selle eest, et see 
kokkulepe ei jääks formaalseks riiulikaunistuseks, vaid oleks meil igapäevaselt käeulatuses ja 
targaks tarvitamiseks! 

 
Arengukava juhtgrupp: 
Vahur Jaakma, Puhja valla volikogu esimees 
Päivi Märjamaa, Puhja valla volikogu aseesimees 
Priit Pramann, Puhja vallavanem 
Indrek Kärner, Maaelu Arendajate Ühingu konsultant 
Ülar Loolaid, Maaelu Arendajate Ühingu konsultant 
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I. Üldosa 

1. Arengukava olemus ja ülesanne  

Arengukava on valla juhtimisorganite ja kogukonna kokkulepe valla arenguks vajalike 
arengueelistuste, tegevuste ja ressursikasutuse kohta. 

Arengukava on õigusakt, dokument, mille koostamise protsessis on palju osalisi ja mille 
võtab lõplikul kujul vastu valla volikogu. 

Arengukava on vajalike tegevuste ja ressursside kasutamise töövahend, juhendmaterjal. 
Arengukava on ajateljel ülevaatematerjal muutustest ja arengutest vallas. Ülevaate 

adekvaatsus sõltub arengukava struktuurist ja ka kvaliteedist.  
Arengukava on oluline infoallikas ka kolmandatele isikutele. Riik, rahastajad, sh pangad ja 

erinevad partnerid lähtuvad oma otsustes sageli arengukavast. Paljudel juhtudel on see 
osapoolte jaoks kohustuslik. 

Arengukava on visiitkaart. Külastaja, turist, uue elukoha otsija saab teavet valla kohta 
kodulehelt ja arengudokumentidest. Teadlikud ja selgete kavatsustega inimesed tutvuvad 
arengukavaga põhjalikult ja langetavad oma otsused ka arengukavas sisalduvast lähtudes. 

Eeltoodut arvestades on arengukava mitme ülesandega oluline dokument ja töövahend. 
Sama tähtis on ka selle koostamise protsess. Vahetu, avatud suhtlemine, tegelik kaasamine on 
parim garantii valla valitud eesmärkide asjalikuks seadmiseks ja nende saavutamiseks. 
Kaasamisprotsessi õnnestumine aitab parandada  kogukonnasiseseid suhteid. 

2. Oluliste mõistete selgitused 

Arendustegevus Uuringute ja kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamine uute 
tegevuste, töökorralduse, protsesside, süsteemide ja teenuste 
kavandamiseks ja juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks.  
Arendustegevusega on tihedalt seotud uuenduste ja muudatuste 
kavandamine ja rakendamine praktikas.  

Kasv ja Areng Kasvu iseloomustab arvuline muutus: rohkem elanikke, rohkem lapsi, 
suurem sissetulek, rohkem toodangut.  
Kasv tähendab „rohkem seda sama“.  
Arengut iseloomustab muutus struktuuris, suhetes. Muutus struktuuris, 
suhetes, korralduses ei toimu iseenesest, vaid see nõuab sihipärast 
pingutust ja üleminekut (tuleb teha nn. hüpe). Areng tähendab „asju 
tehakse nüüd teistmoodi“.  

Arengutegur Oluline mõjur või tegur, mis mõjutab arenguks vajalike muudatuste 
teostamist ja saavutamist.  

Arengueelistus  Laiem ja terviklikum valdkond, mis on määratletud kui oluline valla 
üldisemate sihtide saavutamiseks.  
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Arengueesmärk Eesmärk kirjeldab, mida tahetakse saavutada. Arengueesmärk kirjeldab 
soovitud olukorda, seisundit, muutust struktuuris või suhetes.  

Moto, lipukiri Juhtlause, juhtmõte – arengukava teksti mõttele või kogukonna 
suhtumisele viitav mõttetera, tsitaat vms.  

Missioon Kirjeldus, põhjendus, miks organisatsioon olemas on, milleks on ta 
vajalik, mis on tema peamine ülesanne.  

Visioon Tulevikuseisund, mida tahetakse vallas teatud ajaks saavutada.  
Strateegia Kaugema eesmärgi saavutamiseks koostatud tegevuskava või abinõude 

süsteem.  
Rakenduskava 
(tegevuskava) 

Rakenduskava on valik omavahel süsteemselt seotud konkreetsetest 
ülesannetest, mida on vaja täita eesmärkide saavutamiseks.  

Valdkondlik 
arengukava 

Kitsamat valdkonda käsitlev arengudokument, mis sisaldab olukorra 
kirjeldust ja analüüsi, eesmärke, tegevusi eesmärkide saavutamiseks.  

Teemaplaneering Varem kehtestatud üldplaneeringu täiendamiseks või täpsustamiseks 
koostatav planeering. (Sama ka maakonnaplaneeringu puhul.)  

Keskkond Tegurite kogum ja tingimused, milles inimene või organisatsioon asub 
ja mis teda mõjustab. Sellises käsitluses on keskkond üldmõistena laiem 
kui vaid looduskeskkond. Võime eristada looduskeskkonda, 
majanduskeskkonda, sotsiaalset keskkonda, aga ka (inimese) 
elamiskeskkonda, ettevõtluskeskkonda jms.  

Piirkond Maa-ala, mida iseloomustavad teatud looduslikud, majanduslikud, 
kultuurilised vm. tunnused. Siin arengukavas käsitletakse piirkonnana 
eelkõige omavahel tihedamalt seotud asulate kogumit.  

Kant Geograafiline ruumiüksus, mis koosneb asustusüksusest või nende 
rühmast. Kant on asustussüsteemi esmane funktsionaalselt terviklik või 
ühtne osa, mille moodustab asustusüksus või nende grupp.  

Inforuum Virtuaalne ruum, mille moodustavad ja kujundavad piirkonna inimeste 
ja organisatsioonide jagatav ja kasutatav informatsioon ning inimeste ja 
organisatsioonide vaheline suhtlemine.  

Haridusruum Puhja valla haridusruumi moodustavad hariduse korraldamisega seotud 
inimesed, asutused, organisatsioonid, tegevused ja nende vahelised 
seosed, mida Puhja vald suunab ja mõjutab.  

Ressurss Varud, tagavarad, vahendid, mis on aluseks uute väärtuste loomisel, 
püstitatud ülesannete lahendamisel ja tulemuste saavutamisel. Ressursid 
võivad olla looduslikud, tehislikud, majanduslikud, rahalised, 
inimestega või organisatsiooniga seotud jms.  

Inimkapital Inimvara, oluliseks osaks on inimesed, nende teadmised, oskused, 
kogemused, kvalifikatsioon.  

Sotsiaalne kapital Inimsuhetel põhinev vara, hõlmab endas usaldust, ühiseid norme ja 
võrgustikke, mis tõstavad ühiskonna või kogukonna liikmete võimet 
tegutseda koos oma ühiselu korraldamisel ja ühiste eesmärkide 
saavutamisel.  
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Sektor Arengukavas tähistab sektor sarnasel alusel loodud ja tegutsevate 
isikute ja organisatsioonide kogumit.  
Eristatud on:  
avalik sektor (lähtub avaliku õiguse põhimõtetest),  
erasektor (lähtub eraõiguse põhimõtetest),  
vabatahtlik sektor, (kasutatakse ka nimetusi kolmas sektor, 
valitsusväline sektor, mittetulundussektor), lähtub eraõiguse 
põhimõtetest.  
Juhul kui erasektori või vabatahtliku sektori organisatsioon pakub 
teenust avalikes huvides või kasutab avaliku sektori vahendeid, on tal 
kohustus järgida ka teatud avaliku õiguse põhimõtteid.  

Vabaühendus;  
Mittetulundusühing  

Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks 
või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.  

Sihtasutus Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis 
on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamiseks.  

 

3. Ülevaade Puhja valla arengukava 2015 – 2022 
koostamise protsessist 

3.1. Arengukava uuendamise vajadus 

2001. aastal koostati Puhja valla strateegiline arengukava, mis oli pikaajaline valla arengu 
juhtimise dokument. 2007. aastal koostati ja võeti vastu arengukava lisa „Puhja valla 
tegevuskava ja investeeringud 2007 – 2010“. Tegevuskava koostamise käigus selgus ka 
vajadus uuendada 2001. aastal vastuvõetud arengukava. Uuendatud arengukava võeti vastu 
2008. aastal. Selle täiendamine toimus 2011. aastal. 

2014. aasta märtsikuu Puhja vallavolikogu istungil otsustati algatada Puhja valla 
arengukava ulatuslik muutmine. Esimene töökoosolek toimus 16. mail. Eesmärgiks seati 
koostada vallale uus arengukava, kuna 2008. aastal kinnitatud, 2011 osaliselt muudetud ja 
aastani 2021 määratletud arengukava vajas ulatuslikku uuendamist ja arengukava koostamise 
tervikprotsessi läbimist.  

Põhimõtteks võeti - arengukava koostamise käigus on oluline tagada valla 
huvigruppide ja kogukondade sisuline ja ulatuslik kaasamine. 

3.2. Olulisemad tegevused 2014 - 2015 Puhja valla arengukava  
2015 - 2022 koostamise protsessis 

- Toimus viis intervjuud põhivaldkondade ametnike ja spetsialistide ning allasutuste 
juhtidega vahemikus 18.06 - 01.07.2014.  

- Paikvaatlused Puhja vallas 11.07.2014. 
- Dokumentide läbivaatamine ja analüüs, juuni-juuli 2014. 
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- Arengukava protsessi tutvustamine volikogule 27.08.2014. 
- Noorsootöö ümarlaua ettevalmistav kohtumine Ulilas 12.09. ja Noorsootöö Ümarlaud 

Rämsis 19.09.2014. 
- Puhja vallavolikogu eestseisuse arenguseminar 26.09.2014. 
- Arengufoorum Ulila piirkonna esindajatega Ulila Suur Idee 02.10.2014. 
- Puhja vallavalitsuse nõupidamine andmete uuendamiseks, ülevaade arengukava kehtiva 

dokumendi analüüsist, 13.10.2014. 
- Ettevõtjate Ümarlaud 03.11.2014. 
- Vabaühenduste foorumi ettevalmistus Puhjas 17.11 ja Vabaühenduste foorum Puhjas 

24.11.2014. 
- Hariduskomisjoni koosolek, kus oluliseks teemaks oli Puhja Gümnaasiumi 

tulevikustsenaariumid 27.11.2014. 
- Haridusfoorumi ettevalmistuskoosolek 08.12, Teine haridusfoorum Puhja Gümnaasiumis 

11.12 ja Haridusfoorumi järelarutelu Puhjas 16.12.2014. 
-  Puhja valla hariduse laiapõhjalise ümarlaua ettevalmistav koosolek Puhjas 16.01.2015 ja 

Hariduse Ümarlaud Puhja Rahvamajas 22.01.2015. 
- Haridusfoorumi detailne kavandamine ja ettevalmistus 27.-29.01 ja Puhja valla kolmas 

haridusfoorum 29.01.2015. 
- Puhja Gümnaasiumiga seotud haridusürituste kavandamine Puhjas 05.02.2015.  
- Volikogu koosolek Maaelu Arendajate Ühingu konsultantide osalusel 10.02.2015. 
- Neljanda Haridusfoorumi ettevalmistav koosolek 16.02 ja Puhja valla neljas haridusfoorum 

19.02.2015. 
- Puhja Gümnaasiumi ümberkorraldamise ja gümnaasiumiosa lõpetamise otsuse eelnõu 

seletuskirja koostamine. 
- Puhja valla volikogu esimehe ja Puhja vallavanema kohtumine Puhja Gümnaasiumi 

õpilasesindusega 27.02.2015. 
- Puhja valla volikogu istung, kus võeti vastu otsus Puhja Gümnaasiumi ümberkujundamise 

kohta põhikooliks 27.02.2015. 
- Arengufoorum Uula-Rämsi kogukonna esindajatega 24.03.2015. 
- Puhja vallavolikogu istungil arengukava strateegiaosa tutvustamine 29.04.2015. 
- Kohtumised arengukava strateegia aruteludeks Uulas, Ulilas ja Puhjas 5., 6. ja 7.05.2015. 

 
Lisaks loetletud tegevustele toimusid arengukava juhtgrupi ja konsultantide töökoosolekud 

ja nõupidamised, mis toimusid jooksvalt kogu perioodi vältel ja mille arv küünib 
paarikümneni. 

Koosolekutel valmistati ühiselt ette kaasavad üritused, arutati ja analüüsiti laekunud 
andmeid ja materjale, korrigeeriti protsessi vastavalt vajadusele. Valla olukorra kirjeldav 
ülevaade on uuendatud eelkõige valla ametnike ja spetsialistide töö tulemusena. 
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4. Seosed teiste kehtivate arengudokumentidega 

„Puhja valla arengukava 2015 – 2022“ on seni kehtinud „Puhja valla arengukava aastateks 
2008 – 2021“ ulatusliku täiendamise ja muutmise protsessi tulemus. Nimetatud 
arengudokumendis kavandatud ja endiselt aktuaalseid  suundi  jätkatakse. Täiendavad 
arengueesmärgid on varem kavandatutega integreeritud. 

Puhja valla piirkondade käsitlemisel oli aluseks Tartu maakonna teemaplaneering 
"Sotsiaalne infrastruktuur". Puhja valla kogukonnad ei kasuta nimetatud dokumendis olevat 
mõistet „kant“ sidusa piirkonna tähenduses. Samuti on teemaplaneeringust veidi erinev 
arusaam osa külade  kuuluvusest ühte või teise piirkonda. Käesolevas arengukavas 
eelistatakse erinevuste puhul lähtuda kogukonna arusaamadest. 

Kehtiv Tartumaa arengustrateegia sedastab: "Tartumaa väiksusest tuleneb ressursside 
nappus ja nõrk arengu suunamise võime. Väiksust saab ületada läbi võrgustumise, suhtlemise, 
kvaliteetsema panuse, huvitavuse." 

Selline lähenemisviis on Puhja vallale ülekantult väga sobilik. Siit tulenevad Puhja valla 
uuendatud arengukava suundumused arengutele, mis väljuvad valla piiridest, valmisolek 
halduskorralduses kujundada uusi otsuseid. Puhja vald oma arengukavatsustes ei püüa vastu 
seista Tartu kui piirkonna olulisima tõmbekeskuse mõjudele. Nende mõjudega tuleb kohaneda 
ja Puhja valla soodsaid arengutegureid kasutades säilitada  elukeskkonna kvaliteet ja 
positsioon piirkonna keskusena. 

Tartumaa arengustrateegia on mõnedes kirjeldatud arenguvariantides lähtunud 2012. aasta 
oludest ja koolivõrgu käsitlemine on veel võrdlemisi optimistlik. Samal ajal on 
hariduskorralduses riigi tasandil rakendatud olulisi muutusi ja asutud koolivõrku korrastama. 
Teiselt poolt on ka rahvastikuprotsessid olnud Tartumaa valdades tendentsiga vähenemise ja 
vananemise suunas (v.a. Tartu linn ja teda ümbritsevad vallad). Oma hariduselu korraldamisel 
on lähtunud Puhja vald reaalsest kohalikust olukorrast ja konkreetselt haridusvaldkonda ja 
koolivõrku käsitlevatest analüüsidest riigi ja maakonna tasandil. Nimetame siinkohal näiteks 
Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüsi 2020 Eesti Poliitikauuringute Keskuselt 
Praxis ning Elukestva õppe strateegiat. 

Looduskeskkonna poolest on Puhja valla jaoks olulised Emajõgi, siinsed märgalad ja 
Kavilda ürgorg. Puhja valla arenguid ühitatakse teiste Emajõeäärsete piirkondade arengutega. 
Väikesadamaid ja sildumispaiku luuakse Puhja vallas, Tartu linnas, Luunja vallas. Emajõe 
Jõeriigi teemaplaneeringu teostus on tänaseks küll soikunud, kuid osa toonastest ideedest on 
siiski rakendamisel. Need ideed sisalduvad  Tartumaa Arendusseltsi strateegias ja seoses 
loodava geopargiga. 

Olulised on teised kehtivad Puhja valla arengudokumendid, nagu Puhja valla 
üldplaneering, Puhja valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2012 – 2024, 
Puhja valla eelarvestrateegia 2015 - 2018.  

2012. aasta alguses liitus Puhja vald noorsootöö kvaliteedi hindamisprotsessiga. 
Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli on välja töötanud Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) 
koostöös Ernst & Young Baltic ASga ning koos noorte valdkonna partneritega 2010. aastal. 
Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel oli mõeldud töövahendiks kohalikule omavalitsusele, 
mille abil saab muu hulgas planeerida edasist arengut. Noorsootöö ümarlaual lähtuti järgmiste 
aastate tegevuste planeerimisel Noorsootöö kvaliteedi hindamise aruandest olulisel määral.  

Puhja valla terviseprofiil valmis aastal 2011, kuid sisaldab piisavalt palju aktuaalse 
tähendusega arendusmõtteid, mida saab arvestada arengukava rakenduskava koostamisel. 
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5. Puhja valla arengukava 2008 - 2021 arengueesmärkide 
saavutamine 2015. aastaks 

Peamised tulemused:  
- Kõige tähtsama ülesandena püstitatud eesmärk, Puhja valla üldplaneeringu kehtestamine, 

toimus 30. juuni 2009 volikogu istungil. 
- 2014. aasta 1. juulil avati põhjalikult renoveeritud Nooruse tänav Puhja alevikus. Sellega 

suurenes turvalisus, lisati kõnnitee, lahendati ka suurte veoautode parkimise probleem. 
- 2014. aasta suve alguses valmis 2,4 km pikkune kergliiklustee Puhja alevikust Kiigemäeni. 
- Puhja alevikus, Ulila alevikus ja Rämsi külas, kõigis Puhja valla suuremates keskustes ja 

tiheasustusaladel on rekonstrueeritud olemasolevad ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonirajatised. See oli vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk ülesanne, Puhja vald on 
selle ettevõtte aktsionär. 

- Suures osas on märgistatud vallasisesed teed. 
- Puhja aleviku kaugkütteteenuse kindlustamist tarbijatele tagab jätkuvalt AS Sangla Turvas. 

Võimalike suurte probleemide korral soojatootja juures lahendatakse aleviku kütmine 
koostöös soojatootja, kohaliku omavalitsuse ja Konkurentsiameti vahel lähtuvalt riigi 
seadusandlusest ja kaugkütteseadusest.  Lokaalkatlamaja rajamine ei ole aktuaalne. 

- Puhja alevikus on korraldatud ohtlike ja suuremõõtmeliste jäätmete üleandmine. 
- Rekonstrueeritud on Puhja kalmistu peavärav. 
- Puhja Gümnaasiumi peahoone on rekonstrueeritud. Kuna 2015. aasta märtsis võeti vastu 

otsus kooli gümnaasiumiossa vastuvõtt lõpetada ja kool aastaks 2017 kujundada ümber 
põhikooliks, on vajalik kooli hooned põhikooli õppekvaliteedi tõstmise eelduste loomiseks 
ka täiendavalt kujundada ja sisustada.  

- Puhja lasteaial on korrastatud fassaad ja vundamendile tehtud niiskuskaitseriba. 
- Puhja alevikku on rajatud eakate päevakeskus. Teenust pakutakse valla eakatele ja 

erivajadustega inimestele. 
- Rajatud on Puhja Noortekeskus ning inventari on soetatud ka teistesse vabaaja keskustesse. 
- Kogukondade huviks on korrastatud ujumiskohad Puhja alevikus, Uula-Rämsi piirkonnas 

Veskijärvel ja Ulila sadamaala läheduses. Nende rajamine ja korrastamine võib asendada 
seni eesmärgiks seatud välibasseini rekonstrueerimise. 

- Senised eesmärgid avalike sportimisvõimaluste täiendavaks loomiseks ei ole kaotanud 
aktuaalsust, kuid vastavalt oludele muutuvad prioriteedid ja ideed. Kadunud  on huvi 
skeitpargi osas. Samas  Rämsi mänguväljakute idee täieneb ja see ühitatakse õunaaia ala 
ümberkujundamisega. Alevikesse on rajatud laste mänguväljakud, Puhja alevikku jõusaal. 

6. Arengukava uuendamine ja muutmine, seire ja 
hindamine 

Arengukava koostamisel, muutmisel, uuendamisel lähtutakse eelkõige Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) paragrahvis 37 ja Puhja valla põhimääruse 
6. peatüki paragrahvis 38 sätestatust. 

Valla põhimäärusest: „Arengukava muudetakse arengukava täitmise ülevaate tulemuste, 
muutunud arenguperspektiivide ja eesmärkide ning vajaduste arvesse võtmiseks. Arengukava 
muutmisel lähtutakse koostamise põhimõtetest.“ 



Puhja valla arengukava 2015-2022    I. Üldosa 

 10 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi peab vallal olema iga aasta 15. oktoobril  
nelja aasta ulatuses kehtiv arengukava. Peale selle on mõistlik iga aasta teha ülevaade ellu 
viidud ideedest ja kavandatud tegevustest. Vajalik on üle vaadata ka aasta jooksul tekkinud 
muutused üldandmetes ja need jooksvalt lisada uuendustena olukorra kirjeldusse või lisasse. 
Kasuks tuleb arengu paindlik planeerimine ja uute arusaamade ning kokkulepete kajastamine 
põhilistes arengudokumentides. Koostatavad teemaplaneeringud võivad lisada olulisi teadmisi 
ja vajadust ka arengusuundade täpsustamiseks. 

Arengukava elluviimist on vaja pidevalt jälgida. Selleks tuleb rakenduskavas seada 
konkreetsed eesmärgid ja nende täitmise indikaatorid ning hindamismeetodid. Enne 
arengukava põhjalikumat uuendamist on vajalik koostada läbitud perioodi kokkuvõte ja 
hinnang eesmärkide täitmise kohta. Teostamata kavatsuste või oluliselt muudetud teostuste 
puhul tuleb selle kohta tuua põhjendused ja edasine toimimine. 
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II. Puhja valla kirjeldav ülevaade 

1. Ajalooline kujunemine 

Praeguse Puhja valla ja osa Konguta valla aladel asus Puhja kihelkond, mida on 
ajalooürikutes mainitud juba 1397. aastal. Tegelikult elasid nendel viljakatel aladel inimesed 
juba ammu. Seda näitab ka ohvrikivide olemasolu Puhja ümbruses. Kavilda ürgoru lähedal, 
umbes 100-200 m Tartu - Viljandi maanteest põhja pool asub Siidri linnamägi (Siidrelinn), 
kus oletatavasti II aastatuhande algul  paiknes muistsete eestlaste linnus. Ilmselt mängisid 
Emajõgi ja Ulila jõgi olulist osa asustuse kujunemises, olles tollel ajal tähtsateks liikumis- ja 
kaubateedeks. Näiteks Emajõe ääres olevat Palupõhja küla on esimest korda ürikuis märgitud 
juba 1406. aastal. 

Keskajal kuulus praegune Puhja valla maa-ala põhiliselt saksa mõisnikele 
Tiesenhausenitele. 14. sajandi lõpuaastatel rajasid Tiesenhausenid Kavilda vasall-linnuse 
(Kawelecht), mille kohta on esimesi üriku andmeid 1495. aastast, viimastel andmetel aga juba 
aastast 1418. Linnus hävis Liivi sõjas. 1564. aasta rahulepingus Rootsiga esineb nimi Gorod 
Kavelet juba Kavilda mõisana. Mõis eksisteeris kuni 1868. aastani, seejärel jagati mõis 
väikekohtadeks. Siit saigi alguse mõisa nurmedele rajatud küla – Mõisanurme. Linnuse aseme 
kõrval asuv Kiigemägi on praegu kasutusel rahvapidude paigana. Ulila ümbruse maad 
kuulusid kuni Liivi sõjani Kärkna kloostrile. Rootsi ajal loodi mõis ka Ulilasse. 

Valdade loomise algusajal oli praeguse Puhja valla aladel kaks valda – Kavilda ja Ulila. 
Kavilda vallas oli 1922. aasta andmetel 1782 elanikku, valla pindala oli 85 km². Valla keskus 
asus Puhja külas. Ulila vallas oli 1922. aasta andmetel 1273 elanikku, valla pindala oli 70 km² 
ja keskus asus Kaimi külas. 1939. aastal moodustati Kavilda ja Ulila valla baasil üks Puhja 
vald, mille keskuseks sai endise Ulila valla keskus Kaimi külas. Arhiivimaterjalidest nähtub, 
et külanõukogud moodustati valdades aastatel 1946–1948. Nii oli Puhja valla koosseisus kolm 
külanõukogu: Puhja, Ulila ja Vihavu. Valdade asjaajamine toimus Puhja valla täitevkomitee 
kaudu. Puhja vald kuulus Tartumaa Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee alluvusse. 
1950. aastal vald likvideeriti ja kõik külanõukogud läksid iseseisvate üksustena vastloodud 
Elva rajooni koosseisu. 1954. aastal liideti Vihavu külanõukogu Puhja külanõukoguga. 1963. 
aastal kaotati Elva rajoon ja Puhja ning Ulila külanõukogud läksid Tartu rajooni koosseisu. 
1972. aastal liideti Puhja ja Ulila külanõukogud ühtseks Puhja külanõukoguks, kuid osa 
külasid (Karijärve, Oru ja Ropka) ühendati Konguta külanõukoguga. Ulila külanõukogus olid 
likvideerimise momendil järgmised asulad: Kaimi, Siberinurme, Kannu, Härjanurme, 
Võsivere, Ridaküla, Kureküla, Teilma, Ulila kokku 1500 elanikuga. 

Puhja vald taastati 16. mail 1991. aastal. 

2. Asend 

Puhja vald asub Eesti keskosa Tartu maakonna lääneosas, valdavalt lõunapool Emajõge. 
Emajõe vasakkaldale jääb Palupõhja. Vald piirneb põhjas Laeva, loodes Kolga-Jaani, idas 
Rannu, läänes Tähtvere, kagus Nõo ja lõunas Konguta vallaga. Valla pindala on 170 km², mis 
on Eesti mastaabis üsna keskmine suurus. Lähim lennuväli on ~30 km sõidutee kaugusel 
Ülenurmel, meresadam 135 km sõidutee kaugusel Pärnus. 
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Valla arengut oluliselt mõjutavaks teguriks on valda läbiv küllalt suure liiklustihedusega 
(üle 3500 auto päevas) Tartu – Viljandi – Kilingi–Nõmme maantee. Maantee ääres, õigemini 
selle ümber, asub valla keskus Puhja alevik. Nõnda öelda kiviga visata ehk 10 km kaugusel  
on Eesti suurim siseveekogu Võrtsjärv. Kaugel pole ka Lääne-Tartumaa keskus Elva (15 
sõidukilomeetrit). Viljandi jääb 45 km, Tallinn 200 km kaugusele. 

Kõige olulisemaks mõjuriks valla arengule on asendist tulenev lähedus Tartu linnale. Puhja 
alevikust on Tartu kesklinna 26 km. See tähendab, et Puhja valla asulad on tegelikult Tartu 
satelliidid, kust Tartu piir jääb 15 - 20 sõiduminuti kaugusele, mis teeb peaaegu sama, kui 
sõita kaugemast Tartu linna servast Tartu kesklinna. 

3. Rahvastik 

3.1. Rahvaarv ja dünaamika 

Puhja valla elanike arv 1. jaanuari 2015 seisuga on rahvastikuregistri andmete kohaselt 
2306. Viimase kaheksa aasta (2008-2015) jooksul on elanike arv vähenenud 120 inimese 
võrra s.o ligikaudu 5% (joonis 1). 

 
Joonis 1. Elanike arvu dünaamika aastatel 2008 – 2015 

 
 
Rahvaarvu vähenemine on seotud eelkõige väljarändega, samuti negatiivse iibega 

(joonis 2). Rahvaarvu kahanemist on mõjutanud valla kodanike ametlik tööle ja elama 
asumine välisriikidesse, kõige enam Soome Vabariiki. Eesti siseselt on kõige enam vallast 
lahkujaid valinud oma uueks elupaigaks Tartu linna ning Harjumaa.  
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Joonis 2. Surmad, sünnid ja ränne aastatel 2009-2014 

 
 

3.2. Soolis-vanuseline koosseis 

Valla elanikest 1162 (50,4%) on mehed ja 1144 (49,6%) naised. Rahvastiku taastootmise 
potentsiaali ja majandusliku kandevõime seisukohalt omab olulist tähtsust elanike vanuseline 
koosseis (joonis 3). 

 
Joonis 3. Elanike vanuseline koosseis aastatel 2010, 2012 ja 2015 
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2015. aasta valla elanike registri andmetel oli tööealiste osakaal vallas 61,8 %, tööeast 

nooremaid 19,3 % ning pensioniealisi 18,9 %. Vanuseline struktuur on püsinud enamvähem 
stabiilsena.  
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3.3. Asustus ja rahvastiku paiknemine 

Puhja vallas on 19 asulat, sealhulgas 2 alevikku ja 17 küla. Valla külade keskmine kaugus 
keskasulast on 4,5 kilomeetrit, mis on ilmselt üks väiksemaid keskmisi kaugusi nii Tartu 
maakonnas kui ka Eestimaal üldse. Puhja vallas on üks tugev keskasula Puhja alevik. Puhja 
alevikule lisandub veel kaks tiheasustusega asulat - Ulila ja Rämsi. Nimetatud kolme asula 
elanikud moodustavad 63 % kogu valla elanike arvust (tabel 1). 

 
Tabel 1. Puhja valla elanike jaotumine asulate kaupa aastatel 2008, 2011, 2013 ja 2015  

 01.01.2008 01.01.2011 01.01.2013 01.01.2015 
Puhja alevik 1006 982 976 938 
Ulila alevik 312 307 302 286 
Rämsi küla 251 257 254 235 
Mõisanurme küla 200 197 188 182 
Kaimi küla 108 103 105 103 
Järvaküla küla 85 78 79 70 
Mäeselja küla 76 74 70 73 
Võsivere küla 65 73 74 62 
Ridaküla küla 50 54 56 51 
Tännassilma küla 42 46 49 58 
Teilma küla 41 45 43 48 
Nasja küla 33 34 37 45 
Kureküla küla 33 33 34 33 
Poriküla küla 32 32 32 33 
Vihavu küla 28 27 25 24 
Võllinge küla 21 20 23 25 
Härjanurme küla 18 18 19 21 
Saare küla 5 5 4 3 
Palupõhja küla 3 4 2 1 
Elukoht valla täpsusega 17 10 12 15 
KOKKU 2426 2401 2384 2306 
 sh mehi 1194 1201 1188 1162 
     naisi 1232 1200 1196 1144 

(allikas: Rahvastikuregister) 
 
Rahvaarv on vähenenud kõigis kolmes suuremas asulas Puhjas, Ulilas ja Rämsis. 

Ülejäänud asulates on võrreldes 2008. aastaga kaheksas külas elanike arv kahanenud ning 
kaheksas külas kasvanud või jäänud samale tasemele. Elanikkond on kasvanud eelkõige Tartu 
suhtes soodsa asendiga Tartu - Viljandi maantee äärsetes külades.  

4. Puhja valla arenduspiirkonnad 

Tartu Maavalitsuse 2009. aasta Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 
“Tartumaa sotsiaalne infrastruktuur” järgi on vallad jaotatud kantideks ja osakantideks. 
Sellisel viisil teostati teemaplaneeringud üle Eesti. 
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Antud teemaplaneeringu järgi on Puhja vald ühe väga tugeva keskuse ja kahe teise 
suurema keskusega selgelt kolme kandi ja tiheda asustusega (v.a. Palupõhja osakant) 
omavalitsus, mida mõjutab ka Tartu-Viljandi tiheda liiklusega liiklusmagistraal. Teenused on 
hästi kättesaadavad ja valdavalt kvaliteetsed; samuti on Tartu ja Elva linn poole tunni 
teekonna kaugusel. Puhja kant on teenuste keskuseks ka kahe naabervalla kandile. Selgelt 
eripärane on Palupõhja osakant. 

Puhja valla haldusterritooriumil on 17 küla ja 2 alevikku. Puhja valla tiheasustusega alade 
hulka kuulub ka lisaks Puhja ja Ulila alevikule Rämsi küla hoonestatud südamik. 

4.1. Puhja piirkond 

2009. aasta teemaplaneeringu järgi on Puhja piirkonna (kandi) asulad Puhja alevik, Saare, 
Poriküla, Vihavu, Võllinge, Mõisanurme, Tännassilma, Järvaküla ja Mäeselja külad. Kuid 
Uula-Rämsi arengufoorumil osalenud pidasid Võllinget pigem sealse piirkonna osaks. 

Puhja alevikus elab 2015. aasta 1. jaanuari seisuga 938 inimest, Saare külas 3, Porikülas 
33, Vihavu külas 24, Mõisanurme külas 182, Tännassilma külas 58, Järvakülas 70, Mäeselja 
külas 73 inimest. Piirkonna keskus on Puhja alevik. 

4.1.1. Puhja alevik 

Kõige olulisemaks asendist tulenevaks mõjuriks kogu valla arengule on lähedus Tartule.  
Puhja alevik on tekkinud 20. sajandi algul kirikukülast (1418, nimega Pugen). Varasemast 

kihelkonnast on esmateated 1397. aastast. Aleviku keskel seisab aastail 1495-1499 ehitatud 
gooti stiilis Püha Dionysiuse kirik. Esimesed teated kooli olemasolust Puhjas pärinevad 1686. 
aastast. Puhja seltsimaja ehitati 1906. a. Juurdeehitis valmis 1910. a. Kiriku, seltsimaja ja 
gümnaasiumi vahel laiub lihtne, regulaarse lahendusega park, mille rajas 20. sajandi esimesel 
veerandil Puhja Haridusselts. Pargi omapäraks on vaid ühe puuliigi, pärna esinemine 
haljastuses. Park on looduskaitse all. 

Aleviku hoogsam areng sai alguse Sangla turbakombinaadi rajamisega (1968 - 1973). 
Alevikku läbib väike org, mille põhjas on oja ja mitu tiiki. Alevikku läbib Tartu-Viljandi-
Kilingi-Nõmme põhimaantee. Ainuke tee Emajõeni on Puhja-Reku maantee. Oluline on 
ühendustee ka Elvaga. Loomulik iive, nagu enamikes maapiirkondades viimastel aastatel, on  
negatiivne.  

Puhja korruselamud paiknevad aleviku edelaosas. Puhjas on moodustatud korteriühistud. 
Alevik on väga kompaktne. See võimaldab hoida tehnilise infrastruktuuri kulud madalamad. 
Suurim erasektori tööandja Puhja alevikus ja kogu vallas on AS Sangla Turvas (tegevusalad: 
turba ja turbabriketi tootmine, müük, soojusenergia tootmine ning müük ja elektrienergia 
tootmine oma tarbeks). AS on ka kohalik vee-ettevõtja. Lisaks mainitule tegutseb Puhjas veel 
enam kui kümme ettevõtet. Suurimaks tööandjaks on siiski Puhja vallavalitsus koos 
hallatavate asutustega. 

Alevikus on apteek, perearstikeskus, mille  ruumides töötab ka hambaarst, tankla, suur 
kauplus, aiand, autoteenindus, lillekiosk, nn büroohotell jpm. Erinevaid teenuseid tullakse siia 
kasutama kogu vallast ja naabervaldadestki. 

Puhja alevikus tegutsevad järgmised haridus- ja kultuuriasutused: Puhja Lasteaed, Puhja 
Gümnaasium, Puhja Raamatukogu, Puhja Seltsimaja.   
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Olulisi edusamme Puhja alevikus 2008 kuni 2015 

Puhja aleviku edusammud ja probleemid on enamasti olulised kogu valla jaoks. Puhja 
alevik on keskuse rollis oma asendi poolest ja koondunud teenuste poolest. Selles mõttes on 
aleviku ja valla areng paljus ühilduv. 
- Nooruse tänava väljaehitamine. Tee all kõik kommunikatsioonid olemas.  
- Kergliiklustee kogu Puhja aleviku ulatuses ja alevikust Kiigemäeni. 
- Tartu-Viljandi maantee Puhja alevikku läbiva lõigu valmimine 2009. a. septembris. 
- Käsil on Puhja-Elva ühendustee asfaltkatte alla viimine. 
- Lasteaia ja kooli hooned on heas korras (kuid vajavad jätkuvaid investeeringuid). 
- Puhja alevikku on koondunud olulisi teenusepakkujaid ja neid tuleb juurde. 

Teenusepakkujate järele on piisav nõudlus.  
- Ettevõtlus toimib (nt 2011 valmisid büroohoone ja motopood). 
- Bussiliiklus on vallasiseselt hästi korraldatud ja toimivad koolibussiringid. Lastele on sõit 

tasuta. Ka läbib alevikku palju maakonna- ja kaugliine. 
- Alevikku on loodud Noortekeskus ja tööle võetud keskuse juhataja. 
- Avatud on päevakeskus. 
- Lasteaiakohti on seni jätkunud. 
- Aleviku kortermajad asuvad kompaktselt. Soojatrassid on osaliselt rekonstrueeritud. 

Köetakse kohaliku tooraine turbaga, mis on tarbijale soodne. Teoreetiliselt on võimalik 
säästliku kütteviisi rakendamine, nt päikeseenergia kasutamine, kuid võit on niigi soodsa 
kütte puhul väike. Moodustatud on korteriühistud. 

- Puuduvad mahajäetud ehitised/elumajad, nn tondilossid. Korteriturg toimib hästi ja 
korterite hinnad on suhteliselt kõrged, mis näitab inimeste huvi. 

4.2. Ulila piirkond 

Ulila kant on 2009. a. teemaplaneeringu järgi maaline piirkond ja selle asulateks on 
määratletud Ulila alevik, Kureküla, Ridaküla ja Teilma küla. Kogukonna hinnangul kuulub 
Teilma nii ajaloolise tausta kui enesemääratluse järgi pigem Uula-Rämsi piirkonda. 

Ulila asub Tartust 18 km kaugusel lääne suunas Viljandi maantee ääres. Ulila piirkonda 
kuuluvad ka Ridaküla ja Kureküla. Need kolm küla moodustavad ühe terviku valla keskusest 
10 km kaugusel. Ulilast Viljandisse on 60 km ja Elvasse 15 km. Piirkonna süda on Ulila.  

Maastikuliselt on Ulila maad tasased ja soised. Ulilat läbib Elva jõgi. Läände jääb jõeorg. 
Jõe alamjooks (10,5 km) on tuntud Ulila jõe nime all. Ulila jõe suue kuulub Alam-Pedja 
Looduskaitseala piiresse. Elva jõgi on Emajõe parempoolne lisajõgi, mis läbib Keeri järve ja 
Laugesood. Keeri järv asub Elva orundis Ulilast 4 km kaugusel kagu-lõunas. Tänu sellele, et 
järvest läbi voolava jõe kaudu on ühendus Emajõega, on seal ka liigirikas kalastik. Ulila 
alevikust idas asub Laugesoo. Soos on märgalad – veereservuaarid, turbalaukad. Soo on 
lindude ja loomade elamis- ja pesituspaik. Laugesoo, Ulila jõgi ja Keeri järv on potentsiaalne 
puhkajatele ja turistidele huvipakkuv maastik. Emajõgi – Ulila jõgi – Keeri järv sobivad 
paadimatkadeks ja kalastamiseks. Ulila alevikus asub vana 2 ha suurune mõisapark. 

Esimesed kirjalikud teated Ulila kohta pärinevad aastast 1582. Ulila alevik ehitati välja 
1978. aastaks. Pärast seda  pole ehitatud ühtegi elu- ega tööstushoonet. Enamus Ulila 
elanikest elab 3-korruselistes elamutes, mis paiknevad kompaktselt. Kureküla ja Ridaküla 
paiknevad ridaküladena. Ulila piirkonda läbib Tartu-Viljandi maantee.  
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Seisuga 01.01.2015 elab Ulila alevikus 286, Ridakülas 51, Kurekülas 33 inimest. Elanike 
arv on aastate lõikes kahanenud eelkõige Ulilas. 1970-datel aastatel oli Ulila valla suurim 
asula.  Järgnesid Puhja ja Rämsi.  

Kogukonna omaalgatusel on ehitatud külakiik, mudilaste liivakast, korraldatud 
„Kodanikuks olemise õppekool“, alustatud puhke- ja supluskoha korrastamist, organiseeritud 
erinevaid kursuseid, korraldatud külapäevi. Elanike harimisele aitavad kaasa raamatukogu 
poolt korraldatud üritused. Põhiliseks kooskäimise kohaks on Ulila Keskus, mis asub endises 
kolmekorruselises koolihoones. Suvel toimuvad üritused mõisapargis.  

Ulila piirkonna edusammud 2003 kuni 2015 

2002. aastal koostati kogukonna initsiatiivil Ulila piirkonnale arengukava. Sellest ajast 
tänaseni peab Ulila piirkonna kogukond olulisemaks piirkonna edenemiseks järgmist: 
- Mõisapark on uuendatud, korrastatud; 
- Rajatud on laste mänguväljak; 
- On spordiplats; 
- Perearst, apteek toimivad; 
- Ulila Keskus toimib kooskäimiskohana, üritused toimuvad; 
- Olemas on internetipunkt; 
- Ümberkaudsetesse küladesse on ehitatud uusi maju; 
- Vähemalt üks korteriühistu toimib; 
- Eestvedamine toimib ja on järjepidev; 
- Tegutseb noorte tehnikaring, mis on omanäoline, kuna tegeletakse betooniga; 
- Tunnustatud käsitööring. 

4.3. Uula-Rämsi piirkond 

Uula (Rämsi) kanti kuuluvad 2009. a. teemaplaneeringu järgi Kaimi, Nasja ja Rämsi külad. 
Arutades kohalike kogukondadega piirkonna idenditeedi ja kantide teemal, lähevad kohalike 
inimeste arusaamad antud teemaplaneeringust mõneti lahku. Pigem Uula kandiga seotuks 
peetakse Teilma küla (mida toetab ka ajaloolise kujunemise käik) ja Võllinge küla, mis 
teemaplaneeringus paigutatud Puhja kanti. 

Rämsi külas elab valla elanike registri järgi 235 elanikku. Elanike arv on veidi vähenenud. 
Külas on arenenud tugev kogukonnatunne. Kaimi külas on 103 elanikku ja see arv on püsinud 
viimased viis aastat. Nasja külas on  2015. a. 1. jaanuari seisuga 45 elanikku, küla elanike arv 
on järjekindlalt  kasvanud. Teilma külas elab 48 inimest, Võllinge külas 25. 

Rämsi külast kohaliku valla keskusesse Puhja on 5 km, lähimasse alevikku Ulilasse 3 km, 
Tartusse 20 km. Rämsi küla jääb Tartu-Viljandi maanteest põhja suunda, Kaimist on küla 
keskusesse ca 2 km. Rämsi külla viib Tartu-Viljandi maanteelt asfaltkattega tee. 

Rämsi küla on tekkinud ajalooliselt võrdlemisi hilja, pärast kolhooside moodustamist. 
Rämsi on endise Uula sovhoosi keskus.  

Rämsi küla hoonestuse paiknemine on huvitav - külas puuduvad nn. hajaasustusena 
majapidamised. Kogu hoonestus on koondunud ca 1 km2 suurusele alale, kus väga selgelt on 
eraldunud elu- ja tootmishoonete tsoon. Ülejäänud 12 km2 on inimasustuseta. 
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Rämsi küla läänepoolseks lahkmejooneks on terves ulatuses Kavilda jõgi, mis saab alguse 
Verevi järvest Elvas, voolates mööda kaunist ürgoru lammi Emajõkke. Rämsi Veskijärv jääb 
avarduva ürgoru lammi algusesse.  

Üle Kavilda jõe on piirinaabriteks Mõisanurme, Võllinge ja Nasja külad. Põhjast on küla 
lahkmejooneks Emajõe äärsed alad kuni Laeva valla piirini ja idapoolne lahkmejoon kulgeb 
piki Teilma peakraavi kuni lõunapiiriks oleva Kaimi küla lahkmejooneni. 

Rämsi Veskijärv (1,6) ha on hakanud kinni kasvama, sest järvest läbivoolav Kavilda jõgi 
on reostunud. Nii järv kui jõgi vajavad puhastamist. Sellisel juhul oleks võimalik järve 
kasutada nii kalakasvatuse kui supluskoha jaoks. 

Küla põhjaosa kuulub Alam-Pedja looduskaitseala koosseisu. Suurt maa-ala katab soo, mis 
on heaks pesituspaigaks lindudele ja loomadele.  

Külas on 14 individuaalmajapidamist; 4 korrusmaja 8 korteriga; 3 korrusmaja 12 korteriga; 
6 korrusmaja 4 korteriga. 

Riigimaanteedest läbib Rämsi küla Ulila-Võllinge tee, mis Rämsi küla vahel on 
asfaltkattega. Kohaliku tähtsusega vallateedest on Rämsi külas Rämsi-Tiidriku tee, Uula 
keskuse tee ja Rämsi-Põllumäe tee. 

Rämsi küla keskosa - korrusmajad ja 7 ühepereelamut - kasutavad ühtset veevarustust ja 
kanalisatsiooni, mida haldab OÜ Emajõe Veevärk.  

Rämsi külas asuvad Uula külaraamatukogu ja Uula Huvikeskus, mis alustas tööd 2003. a 
septembris. Need kaks asutust asuvad endistes Uula lasteaia ruumides. See maja ongi 
külaelanike põhiliseks kooskäimiskohaks. Keskuses saavad külaelanikud kasutada 
pesupesemisteenust, jõusaali ja võimalik on üürida ruume erinevate sündmuste läbiviimiseks.  

Lasteaeda viiakse lapsed valla bussiga, õpilaste kooliviimiseks on vald tellinud 
koolibussiringid.  

Rämsi külas asub Puhja valla sotsiaalkorter. Külas tegutseb kauplus. Rämsi küla elanikud 
kasutavad enamuses Ulila perearsti teenust, väiksem osa Puhja ja Tartu linna perearstide 
teenuseid.  

Rämsi külas asuvad kunagise jõuka Uula talu 1920-30ndail aastail valminud unikaalsed, 
tipparhitektuurile iseloomulike konstruktsioonidega betoonist abihooned, mis on kahjuks üsna 
halvas seisus. 

Uula-Rämsi piirkonna arengufoorumil esiletoodust on kohalik kogukond kõige enam 
rahul 

- Uuendatud veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi ja joogivee hea kvaliteediga; 
- Vallapoolse bussiliikluse korralduse ja 2015. aasta alguses veelgi paranenud 

liinibussiliiklusega; 
- Uula Huvikeskusega, mida peetakse väga heaks lahenduseks endise lasteaiahoone 

kasutamisel; keskuse ringitööga ja arvutipargi uuendamisega;  
- Traditsiooniliste külaürituste jätkuva toimumisega; 
- Lastele rajatud mänguväljakuga; 
- Mitme suure tööandja toimlaga kohapeal; 
- Suurte keskustega, naguTartu, ühendava asfaltteega; 
- Rajatud valgustusega (mis võiks küll täies ulatuses kasutuses olla); 
- Paigaldatud viitade ja siltidega. 
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5. Keskkond 

5.1. Maastik 

Puhja valla maastikureljeef on enamuses tasane, kuid jätkub ka vaheldust. Vald paikneb 
Ugandi lavamaa ja Võrtsjärve madaliku piirialal. Põhjapiir kulgeb põhja poolt Emajõge, 
hõlmates seal asuva Palupõhja küla. Põhja- ja idaosas on sooalad (soode all on umbes 1/3 
valla pindalast). Valla idapiiril ilmestavad maastikku Elva jõe soine org ja seal paiknev Keeri 
järv. Valla kesk- ja lõunaosa on viljaka moreenkattega kõrgem ala, mida liigendab sügav 
Emajõe poole madalduv Kavilda ürgorg. 

Suur osa valla territooriumist on kaetud soodega. Valla lääneosas on Sangla soo, idaosas 
Laugesoo. Põhjaosas, Emajõe ülemjooksul on luhad, sood ja metsad. Siinsed sood kuuluvad 
geneetiliselt Sangla soostikku, üldpindala 33 300 ha. Suuremad sood on valla lääneosas asuv 
Sangla soo (osa sellest) ning idaosas asuv Laugesoo (Ulila). Teised sood on Vilka, Keeri ja 
Siberinurme soo. 

5.2. Mullad 

Muld kui loodusressurss on oluline kogu valla majandusele. Rämsi ja Ulila ümbruse 
geoloogiliseks aluspõhjaks on saviliivad. Muldade looduslik viljakus on hea. Mullad on 
neutraalsed, sademete ja nõlvadelt allavalguva vee tõttu kohati liigniisked.  

Muldade järgi on maad jaotatud kolme agrorühma: 
- Head põllutüübilised haritavad maad – 75,2 %; 
- Keskmised põllutüübilised haritavad maad – 7,8 %; 
- Rohumaatüübilised haritavad maad – 17,0 %. 

 
Maa boniteedi järgi on paremad idapoolsed põllumaad Ulila ja Kaimi ümbruses, 

mõnevõrra halvemad Puhja ümbruses. Haritav maa on hea kvaliteediga, keskmine hindepunkt 
on 44,21. Parandatud maade keskmine hindepunkt on 48,28, looduslikel maadel 37,29. 

5.3. Maavarad 

Valla peamiseks maavaraks on turvas, mida leidub Puhja valla soodes kõikjal. Turba 
tootmiseks on kasutusel Laugesoo, kus tööstusliku tootmisega on tegeletud juba alates 1924. 
aastast. Toodetav turvas on väikese väävlisisaldusega ja seetõttu kütmiseks üks parimaid 
Eestis leiduvast turbast. Peale turba leidub siin ka liiva ja kruusa, mille varud on aga 
suhteliselt tagasihoidlikud. Liiva- ja kruusakarjäärid tuleb rekultiveerida ning arendada välja 
puhke- ja virgestusaladeks. 

5.4. Vesi 

Puhja valla oluliseks ressursiks on põhja- ja pinnaveevarud. Valla põhjaosa läbib Suur-
Emajõgi, mis on laevatatav ning omab tähtsust ka kalade kudemispaiga ja rändeteena. Valda 
läbivad veel Elva ja Kavilda jõgi. Järvedest tuleb eelkõige mainida Keeri järve. Teistest 
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veekogudest võib mainida  Rämsi järve (nimetatud ka Rämsi Veskijärv), mis on kinni 
kasvanud ning vajab puhastamist. Puhastamisel on järve võimalik kasutada puhkemajanduse 
otstarbel. Avalikke randu ja supluskohti vallas ei ole. Avalike supluskohtade vajadus on aga 
olemas. Võimalikud avalikud supluskohad oleks Ulila alevikus Elva jõgi, Rämsi külas Rämsi 
järv ning Puhja alevikus Puhja tiigid.  

Põhjavett kasutatakse nii majandus- kui joogiveena. Puhja vallas asuvad veeladestu veed 
on kaitstud suhteliselt tiheda ja paksu savi-liiva kihiga, kaitsmata on aga Puhja alevikus ja 
selle ümber 5 km raadiuses. Probleemiks on põhjavee looduslikult kõrge rauaühendite 
sisaldus.  

5.5. Kaitsealad ja -objektid 

Valla territooriumil suurimad looduskaitsealad on Alam-Pedja looduskaitseala ja Keeri-
Karijärve looduskaitseala, mis asuvad mitme valla maadel. See on suur rekreatiivne ressurss 
ühele väikesele vallale. Kaitsealad kokku hõlmavad üsna suure osa valla maa-alast – 3289,1 
ha, mis teeb 18,9 % valla pindalast. Alam-Pedja looduskaitseala on samas ka Natura 2000 
linnu- ja loodushoiuala, mille pindala kokku on 31910 ha. Linnuliigid, kelle elupaiku 
kaitstakse, on kanakull, rästas-roolind, sookurg, merikotkas jt. Kaitstavad elupaigatüübid on 
näiteks liigirikkad madalsood, vanad loodusmetsad ja liikideks saarmas, tiigilendlane jt. 

Juba aastast 1957 on ka loodukaitse all Puhja alevikus asuv Puhja seltsimaja park ehk 
Puhja park. Puhja kirik koos kirikaiaga on muinsuskaitse all. Algatatud on protsess pargi 
piiride muutmiseks, mille jõustumisel jääks kaitsealusest pargist välja kirikaia osa.  

Park rajati kahes osas. Pastoraadi ja kiriku ümber istutati puud 19. sajandi teisel poolel. 
Vabadussõja mälestussamba ümber rajati park Puhja Haridusseltsi algatusel 1925. aastal. 
Pargi eri aegadel rajatud osad on erineva ilmega. Vanem, kiriku ümber olev puistu on 
mitmekesisem, noorem pargiosa on ainulaadne kogu Eestis, selle rajamiseks on kasutatud 
ainult ühte puuliiki – pärna. Vabadussõja mälestussamba ümber kujundati kiirjalt hargnevate 
teedega puistu. Teede joonis kujutab segmentideks jagatud südant, mida ümbritseb 
pärnaderida.  

Suuremahulised tööd Puhja pargis toimusid 2009. ja 2012. aastal, kui maha raiuti kokku 39 
väheväärtuslikku ja haiget puud. Sellega parandati pargi valgustingimusi ning tagati tervete 
puude säilimine. Samuti teostatakse iga-aastaselt pargis vajalikke hooldustöid, nagu niitmine, 
lehtede riisumine jne. 

Puhja park ei ole  praegusel ajal kohalikele elanikele meelepäraseks vaba aja veetmise 
paigaks. Suureks probleemiks on puulatvades pesitsevad vareste ja hakkide kolooniad, kes 
rikuvad haljastust ning häirivad inimesi oma valju häälitsemisega. Pargi jalgteed on 
muldkattega ning kevadel ja sügisel vihmaste ilmadega muutuvad teed poriseks ning 
läbitamatuks. Pargis puudub ka vajalik pargiinventar.  

5.6. Jäätmemajandus 

Puhja vallas on  alates 2010. a septembrist korraldatud jäätmevedu. Korraldatud 
jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed ning paber ja kartong. Kuni 2014. aasta maikuuni 
oli korraldatud jäätmeveo ainuõigus AS-l Ragn-Sells. Koos Rannu vallaga läbi viidud 
riigihanke tulemusena teostab alates 1. maist 2014 korraldatud jäätmevedu nii Puhja kui ka 
Rannu vallas AS Eesti Keskkonnateenused. 
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Vallas on loodud võimalused liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks. Puhja alevikus asuvas 
jäätmepunktis on elanikel võimalik tasuta ära anda vanarehve, elektroonikajäätmeid, 
suurjäätmeid, ohtlikke jäätmeid ja pakendijäätmeid (segapakend ning paber ja kartong). 
Pakendikonteinerid on paigaldatud ka  Ulila alevikus, Rämsi ja Võsivere külas.  

Jäätmemajanduse lähim eesmärk on jäätmetekke vähendamine, jäätmete liigiti kogumise 
jätkuv juurutamine ning sorteeritud jäätmete üleandmisvõimaluste parandamine. 

Jäätmehoolduse olukorda Puhja vallas, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise 
eesmärke vallas ning meetmeid nende eesmärkide saavutamiseks käsitletakse valla 
jäätmekavas. 

6. Majandus 

6.1. Ettevõtlus 

Puhja vallas oli Äriregistri andmetel 01.11.2014 seisuga registreeritud 4 aktsiaseltsi, 139 
osaühingut, 42 füüsilisest isikust ettevõtjat, 41 mittetulundusühistut, kolm tulundusühistut ja 
üks usaldusühing. Puhja valla suurimaks tööandjaks on  Puhja Vallavalitsus, kus töötas 
01.11.2014 seisuga 111 inimest (Allikas: Puhja Vallavalitsus). Valdavalt tegutsevad Puhja 
valla ettevõtlussektoris alla 10 töötajaga mikroettevõtted (vt joonis 4). Vallas asuvatest 
ettevõtetest on suurim  turbatootmisega tegelev Sangla Turvas AS, kus töötab üle 30 inimese. 

Üle 10 töötajaga ettevõtetest on vallas esindatud OÜ Lutsuland 25 (allikas: Äriregister) ja 
OÜ Heko Põld 21 töötajaga (allikas: Äriregister). 

 
Joonis 4. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Puhja vallas. Allikas: Statistikaamet  

 
 
Suur hulk inimesi käib tööl Tartus või Elvas, mis näitab sobivate töökohtade puudumist 

kohapeal. Väljaspool Puhja valda on suurimad tööandjad valla elanikele Enics Eesti AS, SA 
TÜ Kliinikum , Tartu Linnavalitsus, Elva Tarbijate Ühistu, Tartu Ülikool jne (Allikas: Puhja 
Vallavalitsus).  
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6.2. Turism 

Turism on Puhja vallas arenenud vähe. Ümbruskonna ja kogu Tartu maakonna üks 
ilusamaid looduslikke objekte on Kavilda ürgorg. Kavilda ürgoru lääneserval asub Kavilda 
vasallilinnuse ase, mida tuntakse ka Siidrelinnana ja Siidre linnamäena. Orupervel on kõrgem 
küngas, kus rohukamara all 75x55m suurusel alal peituvad maakivist linnuse jäänused. 
Sealsel osal oleks vaja teostada väljakaevamisi. Mõisanurme külas, Vana Tartu-Viljandi 
maanteest lõuna poole jääb ohvriallikas Kave läte.  

Üks tähtsamaid ajaloomälestisi siinkandis on Puhja aleviku keskel paiknev aastail 1495-
1499 ehitatud gooti stiilis Püha Dionysiuse kirik, Lõuna-Eestis üks kolmest kõige vanemast 
kirikust, mis on arvatud riiklike muinsusobjektide nimekirja. Kirik ehitati algul 
kolmelöövilise kodakirikuna, mis 1627. aastal osaliselt hävis (pikihoone võlvid jm). Säilinud 
on rikkalik profileeritud portaali, paljude viiluniššide ja konsooltorniga (hävinud osad 
asendatud puitdetailidega) läänefassaadi kujundus. Kirik on hea akustikaga ja haruldase 
mehaanilise W. Müllverstedti oreliga (1881), mis renoveeriti täielikult aastal 2014. Kirik on 
parim kohalik kontserdipaik  ning arvestatav koht muusikaüritusteks kogu Tartu maakonnale.  

7. Tehniline keskkond 

7.1. Teed ja tänavad 

Puhja vallas on 127,772 km teid, millest on riigimaanteed 58,116 km ja vallateed 69,656 
km. Kohalikest teedest on kattega teid 3%, kokku 2,111 km, millest 1,836 km on tänavad 
Puhja ja Ulila alevikus. 

Puhja valla bilanssi on lisandunud ka Kiigemäe kergliiklustee, mille pikkus on 2,38 km. 
Puhja alevikus on rajatud Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee rekonstrueerimise käigus 
maantee äärne kõnnitee 1,8 kilomeetri ulatuses. 

Riigimaanteedest on kattega Tartu-Viljandi -Kilingi-Nõmme tee, Kaimi-Uula tee ja Puhja-
Mõisanurme tee täies ulatuses; Elva-Puhja tee, Ulila- Võllinge tee, Puhja-Vihavu tee ja Puhja- 
Reku tee on katte all osaliselt, tiheasustusega alade piires. Maanteeameti arenduskava 
aastateks 2014-2020 näeb ette mustkatte alla viia Elva-Puhja tee täies ulatuses ning Ulila-
Võllinge tee Ulilast kuni Leegi-Rämsi teeni. 

7.2. Ühistransport 

Puhjas vallasisene ühistransport puudub. Hea bussiühendus on maakonnakeskuse Tartu 
linnaga, kuid halb on Elva linnaga, kus paljud Puhja vallast tööl käivad. Eelkõige on 
probleemiks bussiliinide sõidugraafikud, mis ei sobi paljudele mujal tööl käivatele inimestele. 
Puhja valda teenindavad maakonna liinibussid läbivad ka suuremaid asulaid (Puhja ja Ulila 
alevik) ja külasid (Rämsi küla), kuid rohkem probleeme on bussiliiklusega väiksemates 
külades. Üldiselt on valla elanikud ühistranspordi korraldusega  rahul. 

Vallavalitsus korraldab kooli- ja lasteaialaste transporti. Samuti on kord nädalas 
organiseeritud transport eakatele ja puudega inimestele, et neil oleks võimalik vallakeskuses 
külastada poodi, saada arsti juurde ja kasutada muid vajalikke teenuseid.  
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7.3. Elamumajandus 

Peaaegu pooled valla elanikest elavad kortermajades, vallas on kokku ca 600 korterit. 
Korteriühistud on moodustatud Puhja alevikus, osaliselt Rämsi külas ja Ulila alevikus. 
Probleeme nii heakorra kui ka kommunaalmajanduse küsimustes on kortermajades, kus 
ühistuid moodustatud ei ole. Elamuehitus on aktiviseerunud Puhja–Viljandi–Killingi–Nõmme 
maantee lähedusse jäävates asulates. 

Puhja ja Ulila alevikus ning Rämsi külas toimib ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem, 
mujal vallas on kasutusel puur- ja šahtkaevud ning reovee käitlemiseks imbväljakud ja 
kogumismahutid. Emajõe ja Võhandu valgala veeprojekti raames rekonstrueeriti ja ehitati 
aastatel 2008-2010  Puhja ja Ulila aleviku ning Rämsi küla vee- ja kanalisatsioonitorustik 
ning veetöötlusjaamad ja reoveepuhastid. Puhja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava 2012-2024 määratleb eesmärgid ja tegevused ühisveevärgi ja  -kana-
lisatsiooni arenguks Puhja vallas. 

Joogivee kvaliteedi parandamiseks vajavad kaevud puhastamist ja vee rauasisalduse 
vähendamiseks rauaeraldusfiltrite paigaldamist. Hajaasustuses elavatel peredel on võimalik 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide parandamiseks taotleda toetust hajaasustuse veeprogrammi 
raames.  

Tsentraalne kaugkütte soojusvõrk on ainult Puhja alevikus, mida opereerib Sangla Turvas 
AS. Mujal vallas on mindud üle lokaalsele küttele. Sooja hind on olnud senini Eestis 
odavamate hulgas. Kuna osa soojatrasse ja -sõlmi on amortiseerinud ning vajavad operaatorilt 
rekonstrueerimiseks suuremaid investeeringuid, siis on lähiajal tarbijatele oodata soojahinna 
tõusu. Kaaluda tuleb soojamajanduse arengukava koostamist, sealjuures alternatiivsete, 
säästlike ja taastuvate energiaallikate kasutamisvõimaluste käsitlemist. 

7.4. Heakord ja haljastus 

Valla haljasalasid hooldatakse Puhja alevikus, Rämsi külas ja Ulila alevikus. Lisaks 
teostab vald suvist hooldusniitmist ka osaliselt reformimata riigimaadel. Peale haljasalade on 
hooldamist vajavaid reformimata riigimaid vallas veelgi. Haljastuse hooldustöid teevad 
lepingulisel alusel eraettevõtted. Puhjas ja Rämsis on osalise koormusega tööl 
heakorratöötajad, kes tegelevad igapäevase heakorratööga, nagu prügi koristamine jne. 
Probleemiks on kinnistuomanikud, kes ei täida vallas kehtestatud heakorra eeskirjas 
sätestatud elementaarseid heakorra  nõudeid, nagu muru niitmine ja prahi koristamine. Samuti 
on probleemiks mahajäetud ja lagunenud hooned. Ulila alevikus jääb silma hiljuti kasutusest 
väljajäänud tööstushoonete kompleks. 

Puhja vald haldab valla territooriumil Puhja kalmistut ja Kavilda kalmistut. Kalmistute 
kasutamist korraldab ja heakorra tagab kalmistuvaht. Olemas on Puhja kalmistu piirdeaia 
rekonstrueerimise projekt, mille realiseerimisel paraneks oluliselt Puhja kalmistu 
väljanägemine. 

Puhja vallal on sõlmitud koostööleping MTÜga Assisi Franciscuse Selts, kes teenusena 
püüab kinni valla territooriumil hulkuvad ja hüljatud loomad. Püütud loomad paigutatakse 
Tartu Koduta Loomade Varjupaika.  
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8. Sotsiaalne keskkond 

8.1. Haridus 

Valla kohustuseks on tagada oma elanikele avalik, igati kättesaadav ja kvaliteetne 
haridusteenus. See peab toimuma olemasoleva materiaalse baasi arendamise ja täiustamise 
kui ka hariduse sisulise kvaliteedi parendamise kaudu. 

8.1.1. Alusharidus 

Puhja Lasteaed Pääsusilm avati 5. märtsil 1979. aastal ning tööd alustasid  neli  päevast 
rühma ja üks  öörühm. Tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaiahoone valmis  kahes osas, 1978. 
aastal ja 1980. aastal.  

Alates 01.09.2003, kui suleti Puhja vallas asunud Uula Lasteaed ja Puhja lasteaia Ulila 
alevikus asunud segarühm, teenindab kõiki Puhja valla haldusterritooriumil elavaid ja valla 
elanikeregistrisse kantud eelkooliealisi lapsi Puhja Lasteaed Pääsusilm. 

Lasteaeda ümbritseb 1,2 ha suurune piiratud heakorrastatud, kuid vananenud ja puudulike 
mängu -ning õppevahenditega õueala. Õueala ei paku lastele piisavalt turvalisi, mitmekesiseid 
ja arendavaid mänguvõimalusi ning ei taga õpetajatele võimalusi kvaliteetseks 
õppetegevuseks õues.  

Alates jaanuarist 2013 töötab lasteaias  kuus rühma: üks sõimerühm ja viis aiarühma. Laste 
arv lasteaias on pidevalt kasvanud ja rühmade täituvus on hea.  

 
Tabel 2. Laste arv lasteaias. 

Aasta 01.09.2011 01.09.2012 01.09.2013 01.09.2014 01.09.2015 
(prognoos) 

01.09.2016 
(prognoos) 

Laste arv 97 98 132 129 129 125 
 
Lasteaias töötab 2014/15 õppeaastal 29 inimest, kellest on 16 pedagoogilist töötajat, 

1 tervishoiutöötaja, 7 õpetaja abi, 5 lasteaia majandamist tagavat töötajat.  
Viimastel aastatel on toimunud palju muutusi personali osas. Probleemiks on 

kvalifitseeritud lasteaiaõpetajate ja spetsialistide leidmine, kuna lähikonnas puuduvad vajaliku 
eriala spetsialistid ning ka palgatase pole motiveeriv. 

8.1.2. Puhja Gümnaasiumi kujunemine ja ümberkujundamine põhikooliks 

Puhjat võib nimetada üheks Eesti koolihariduse hälliks. Vallas on suured hariduse 
traditsioonid ja silmapaistev haridusajalugu. Siinse hariduselu alguseks peame aastat 1686, 
kui Adrian Verginiuse palvel saadeti Puhja lastele lugemist õpetama üks Forseliuse seminari 
kasvandik. 1688. aasta kevadeks oli Puhjas lugemisoskuse omandanud 48 õpilast. Juba kooli 
algusaastatel said siin teadmisi poiste kõrval ka mõned tüdrukud. XVIII sajandi alguses 
õpetas Puhjas lastele koolitarkust esimene teadaolev eesti rahvusest luuletaja Käsu Hans ehk 
Hans Kes. 1837. aasta koolikonvendi otsuse põhjal alustas sama aasta sügisel Puhjas tööd 
kihelkonnakool. 1919. aastal sai kihelkonnakoolist 4-klassiline algkool ja 1928. aastal 6-
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klassiline algkool. 1937. aasta tõi kooliõpilastele ja -õpetajatele rõõmupäeva – õppetööd 
alustati uues koolimajas. 1940. aastal lisandus kohustuslikule 6-klassilisele kooliharidusele 
veel üks klass ja Puhja 6-klassilisest algkoolist sai uue sisu ja nimega kool Puhja 
Seitsmeklassiline Mittetäielik Keskkool. 1956. aastast jätkas kool 11-klassilise keskkoolina. 
1976. aastal valmis kooli 4-korruseline juurdeehitis. 1997. aasta aprillis nimetati Puhja 
Keskkool ümber Puhja Gümnaasiumiks. 

1988. aastal valmis eraldi hoone  töökodade, garaažide ja lasketiiru jaoks. Erinevatest 
allikatest saadud rahadega on koolihoonetes teostatud mitmeid remonttöid. 2006. aastal 
valmisid Puhja Gümnaasiumi  peahoone sisearhitektuurne ja tehnosüsteemide 
rekonstrueerimise projektid.  

Puhja vallavolikogu võttis 2015 veebruaris vastu järgmise otsuse: Puhja vallas jätkab 
tegevust põhikool ja gümnaasiumi astme tegevus lõpetatakse, kusjuures gümnaasiumi tegevus 
lõpetatakse selliselt, et alustanud klassid jätkavad gümnaasiumi astme lõpetamiseni (11. klass 
jätkab 12. klassiga lõpetamiseni, 10. klass jätkab 11. ja 12. klassiga lõpetamiseni), 10ndasse 
klassi uusi õpilasi vastu ei võeta. 

Ühelt poolt oli tingitud ümberkorralduse vajadus rahvastikumuutustest ja sellega seotud 
õpilaste arvu olulisest vähenemisest. Teiselt poolt on aga tegemist täiesti uue õpikäsitlustega, 
muutustega riiklikes õppekavades ja põhikoolile ning gümnaasiumile seatud ülesannetes. 
Põhikooli puhul on oluline iga õpilase individuaalsuse arvestamine ja tema eripära arvestav 
õpe koos toetavate tegevustega kodukoha läheduses, üldine valmidus eluteel toime tulla. 
Gümnaasiumi puhul on ootuspärane õpilaste valmidus jätkata õpinguid järgmisel 
haridustasemel. 

Riiklik poliitika on suunatud selgelt Eesti koolivõrgu korrastamisele, sealjuures 
gümnaasiumide arvu olulisele vähendamisele kogu Eestis. Riik on asunud omalt poolt 
jõuliselt arendama riigigümnaasiumide võrku. Tartu maakonnas on juba varasemast pikka 
aega tegutsenud Nõo Reaalgümnaasium ja käesoleva aasta sügisest on kavas avada  
riigigümnaasium Tartus.  

Kohalikke omavalitsusi kavatsetakse oluliste finantstoetustega motiveerida kohalike 
gümnaasiumide reorganiseerimisel põhikoolideks, et kaasajastada ja kohandada uute 
ülesannete täitmiseks koolide füüsilist keskkonda. Samuti on oodata täiendavaid toetusi 
gümnaasiumiõpilaste transpordi korraldamisel. 

Puhja valla jaoks on gümnaasiumi õppima asumise põhiliseks tõmbekeskuseks Tartu linn. 
Juba nimetatud riigigümnaasiumid on ühelt poolt ligitõmbavad väga hea õpikeskkonna 
poolest, siis takistavaks teguriks võib saada siin kõrge vastuvõtu lävend. Seega on jätkuv huvi 
ka teiste Tartu gümnaasiumide osas. Soodustavaks asjaoluks on paljude lapsevanemate 
töökoht Tartus, linna lähedus ja suhteliselt head transpordivõimalused.  

Puhja valla elanike seisukohalt pole Elva tõmbekeskusena eriti toiminud. Lähitulevikus 
rajatav kõvakattega tee, mis ühendab edaspidi ka Puhja valda Elvaga, võib kaasa tuua muutusi 
senistes suhtumistes. 

Puhja Gümnaasiumi gümnaasiumiosa jätkamise seisukohalt oli kriitilise tähtsusega 
prognoositav õpilaste arv. 2014/15 õa õpilaste arv gümnaasiumiastmes on 39, 11 neist 
väljastpoolt Puhja valda. Lähipiirkonnas on teiste omavalitsuste gümnaasiumid juba vastuvõtu 
varasematel aastatel lõpetanud ja sellest tulenev suundumine Puhja Gümnaasiumi oma lae 
saavutanud. Kuivõrd gümnaasiumiosa normaalseks eksisteerimiseks on vajalik vähemalt 
sadakond gümnasisti, siis praeguse arvu enam kui kahekordistamine ei oleks ka oluliselt 
suurema ressursi panustamise tingimustes kuidagi tõenäoline. 
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8.2. Sotsiaalhoolekanne 

Puhja vallas sai seisuga 01.01.2015 Sotsiaalkindlustusameti kaudu 528 inimest 
vanaduspensioni, 267 töövõimetuspensioni, 17 toitjakaotuspensioni ja 9 rahvapensioni. Aasta-
aastalt on kasvanud vallas puudega inimeste arv, sealhulgas eriti on kasvanud puudega laste 
arv (tabel 3).  

 
Tabel 3. Puudega inimesed Puhja vallas 
 2001 2007 2015 

Puudega inimesed kokku, 303 433 459 
 sh  puudega täisealised 291 416 414 
      puudega lapsed 12 17 45 

 
Eakatel ja puudega inimestel on vallas neli kooskäimise kohta: Puhja päevakeskus, Puhja 

Seltsimaja, Ulila Keskus ja Uula Huvikeskus. Traditsiooniliseks ürituseks on kujunenud 
eakatele ülevallalise pensionäride peo korraldamine igal aastal oktoobrikuu alguses, et 
tähistada rahvusvahelist eakate päeva. Puhja valla pensionärid võtavad osa igal aastal 
maakondlikust pensionäride peost Elvas. Seltsimajas töötab 16-liikmeline eakate 
seltskonnatantsuring “Sügisõied”. Eakaid inimesi õnnitletakse sünnipäeva puhul vallalehes 
ning lillede ja kaardiga kodus.  

Lasterikkaid peresid oli vallas 2007. a järgmiselt: üks 8-lapseline, üks 6-lapseline, kaks 
5-lapselist ja kolm 4-lapselist peret. 2015. a on üks 6-lapseline, kolm 5-lapselist, kaksteist 
4-lapselist ja kakskümmend viis 3-lapselist peret. Vanemahüvitise saajaid 2007. a oli 18 ema, 
2015. a jaanuaris aga 29 ema ja 2 isa. Lastekaitsepäeval toimub hõbelusikate kätteandmine 
valla kõige pisematele kodanikele. Jõuludeks saavad valla poolt maiustuspakid kõik kuni 
14-aastased lapsed. 2013. a novembrist alustas Puhja vald koostööd Tartu Toidupangaga, 
toiduabi saab vallas keskmiselt 20 peret kaks korda kuus. Varem osutas toiduabi jagamise 
teenust MTÜ Perekas. 

2007. a jaanuaris oli Eesti Töötukassas registreeritud Puhja vallast 25 töötut, 2015. a 
jaanuaris 48 töötut. Puhja vald on alates 2013. aastast olnud partneriks mitmes Johannes 
Mihkelsoni Keskuse töötutele suunatud projektis, kus võimaldatakse tugiisiku- ja 
nõustamisteenust ning korraldatakse  koolitusi  ja tööklubisid.   

8.2.1. Sotsiaalteenused 

Puhja valla poolt osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid: sotsiaalnõustamist, kodu- ja 
eluasemeteenust, asenduskoduteenust, hooldamist hoolekandeasutustes, abivahendite andmist, 
transporditeenust ja muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid (pesupesemine, sauna- ja 
dušiteenus jt).  

Sotsiaalnõustamisega vallas  tegelevad sotsiaalnõunik ja lastekaitsetöötaja. Vajadusel 
pakutakse ametnike poolt sotsiaalnõustamise teenust inimestele ka kodus. Sotsiaalnõunik, 
lastekaitsetöötaja ja kaks koduhooldustöötajat kasutavad oma töö tegemisel 
Sotsiaalministeeriumist Puhja vallale rendile antud nelja elektriautot. 

Koduteenust võimaldab Puhja vald 2015. a 6 sügava ja 13 raske puudega eakale. Tööle on 
võetud kaks sotsiaalhooldustöötajat. Koduteenuseid osutatakse kõige rohkem järgmistes 
tegevustena: toidukauba ja ravimite toomine, kütte muretsemine, ladustamine ja tuppa 
toomine, vee tuppa toomine, autoga arsti juurde viimine jt tegevused.  
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Eluasemeteenuse korraldamiseks on vallas kolm sotsiaalkorterit, kus elab praegu kuus  
puudega inimest ja üks ema lapsega. Eluasemeteenuse korraldamiseks ostis vald 2013. a 
kolmetoalise keskküttega korteri. Esmase vajaduse on korterite arv seni rahuldanud, kuid 
sotsiaaleluruumid ei ole kohandatud puuetega inimestele ning asuvad ühiskorterites. 
Eluasemeteenuse edasiarendamiseks oleks vaja ehitada puudega inimestele kohandatud 
pansionaaditüüpi sotsiaalpinnad eakatele ja puudega inimestele.  

Hooldamine hoolekandeasutuses toimub väljaspool valda asuvate  hooldekodude kaudu.  
Üldhooldekoduteenuse eest tasub Puhja vald reeglina nende eakate inimeste eest, kellel ei ole 
lapsi, lapselapsi või teisi seadusjärgseid ülalpidajaid. Ööpäevaringse üldhooldekoduteenuse 
eest tasus vald 2001. aastal 12 inimese, 2007. aastal 10 inimese ja seisuga 01.01.2015 ühe 
inimese eest. Lisaks kasutab 2015. a üldhooldekoduteenust neli puudega eakat inimest, kelle 
teenuse eest maksavad lähedased. Ööpäevaringse hoolduse vajaduse vähenemine on võimalik 
olnud koduhoolduse laiendamise tõttu. Probleemne on dementsete eakate hoolduse 
korraldamine, kuna üldhooldekodud ei taha neid hooldamisele võtta ja erihooldekodudesse on 
koha saamine raske ning koht ka kallim. 

Psüühilise erivajadustega inimestest kasutab ööpäevaringset erihooldusteenust 2015. a 
kolm inimest, toetatud elamise teenust üks inimene ja kogukonnas elamise teenust üks 
inimene. MTÜ-ga Iseseisev Elu pakub toetatud igapäevaeluteenust psüühikahäiretega 
inimestele Rämsi Huvikeskuses, eeltoodud teenust kasutas 2007. a kuus inimest ja 2015. a 
kasutab seitse inimest.  

Alates 2005. aasta aprillist on eakatele ja puudega inimestele organiseeritud valla poolt 
finantseeritav transporditeenus küladest valla keskusesse toomiseks ja tagasi. 2015. a toimub 
see teenus üks kord nädalas. Valla poolt võimaldatakse eakatele ja puudega inimestele 
transporti haiglasse ja arsti juurde minekuks. Sotsiaaltransporditeenus on väga vajalik teiste 
teenuste kättesaadavaks tegemisel. 

Sauna-/duši- ja pesupesemisteenust võimaldatakse eakatele ja puudega inimestele Puhja 
Päevakeskuses, Rämsi Huvikeskuses ja Ulila Keskuses.  

Hooldajate määramist ja hooldajatoetuse maksmist võib vaadelda eraldi teenusena. 2014. 
aastal maksis vald hooldajatoetust sügava puudega inimeste hooldamise eest 30 eurot kuus 
keskmiselt 32 hooldajale ja raske puudega inimese hooldamise eest 20 eurot kuus keskmiselt 
39 hooldajale. Puudega lapse hooldajatoetust 40 eurot kuus maksis vald 18 mittetöötavale 
vanemale. Alates 2007. aastast eraldab riik valdadele puudega lapse lapsehoiuteenuse 
võimaldamiseks rahalisi vahendeid, kuid selle teenuse pakkujaid on Tartu maakonnas vähe.  

Osa sotsiaalteenuste korraldamine maapiirkondade omavalitsustes on probleemne, kuna 
erinevaid teenuseid vajavate isikute  sihtgrupid ühes vallas on sageli väga väikesed. Valdade 
vaheline koostöö teenuste korraldamise osas on jäänud nõrgaks.  

8.2.2. Sotsiaaltoetused 

Puuduse ja vaesuse leevendamiseks eraldab riik valdadele vahendeid toimetulekutoetuse 
maksmiseks. Toimetulekutoetuse saajate arv sõltub üldisest majanduse olukorrast, sh töötute 
arvust vallas. 2001. a sai Puhja vallas toimetulekutoetust 115 peret. Seoses töötute arvu 
vähenemisega vähenes pidevalt ka toimetulekutoetust saavate perede arv kuni 12-ni 2007. 
aastal. 2008. a alanud majanduse langusega hakkas tõusma ka toimetulekutoetuse saajate arv, 
tõustes 2009. aastaks 36 pereni. 2015. a jaanuarikuus  sai toimetulekutoetust Puhja vallas 8 
peret.  

Vajaduspõhise peretoetuse  maksmist alustati 1. juulist 2013. a. Vajaduspõhine peretoetus 
on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega 
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perekondadele. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. juulist 2013 kuni 2014 aasta 
lõpuni 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. 
1. jaanuarist 2015. a tõsteti vajaduspõhist lapsetoetus ühe lapsega perele 45 eurole ja kahe ja 
enama lapsega perele 90 eurole kuus. 2015. a jaanuaris maksis Puhja vald vajaduspõhist 
peretoetust 11 perele.  

Puhja valla eelarvest makstakse sotsiaaltoetuste maksmise korra järgi alljärgnevaid toetusi: 
sünnitoetus, matusetoetus, aabitsatoetus, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise toetus, laste 
suvelaagri toetus ja täiendavad sotsiaaltoetused. 

8.2.3. Puhja Päevakeskus 

2011. aastal avati Puhja Päevakeskus, kus eakad ja puudega inimesed saavad oma vaba 
aega sisustada. Päevakeskuses töötab 0,5 kohaga juhataja. 2014. aastal külastas päevakeskust 
62 eakat inimest, püsikliente oli keskmiselt 21 inimest nädalas. Teenustest kasutatakse duši- 
ja pesupesemisteenust, saab mõõta vererõhku ja veresuhkrusisaldust, korraldatakse infopäevi, 
üritusi tähtpäevade tähistamiseks ja väljasõite. Probleemiks on peetud päevakeskuse asumist 
teisel korrusel, sest asutus ei ole seetõttu ligipääsetav kõigile puudega inimestele.  

8.3. Tervishoid ja tervisedendus 

Ambulatoorset arstiabi osutavad vallas kaks terviseasutust: Puhja alevikus Puhja perearst ja 
Ulila alevikus Tartu Ülikooli Perearstikeskus. Puhja perearst teenindab lisaks Puhja valla 
inimestele ka Rannu ja Konguta valla inimesi. Positiivne on asjaolu, et on suudetud säilitada 
perearsti vastuvõtt ja apteegi olemasolu Ulila alevikus, kus elab suhteliselt palju eakaid 
inimesi. Neid teenuseid pakutakse Ulilas küll ainult ühel päeval nädalas. 

Puhja alevikus töötab OÜ Kogu Pere Apteek, mille haruapteek on Ulilas. Apteek tegeleb 
ka veterinaarravimite müügiga. 

Eriarstiabi ja taastusravi saavad valla inimesed Tartu linna haiglate kõrval ka Elva haiglast. 
Elva puhul on probleemiks halb bussiühendus, st teenuse saamiseks vajatakse oma transporti.  

Ravikindlustuse puudumine on probleemiks, mistõttu lükatakse arstile pöördumist edasi. 
Ravikindlustusega katmata isikute tervishoiukulusid on vald osaliselt katnud oma eelarvest. 

Puhja Gümnaasium on üks esimesi WHO tervist edendavaid pilootkoole Eestis alates 
1993. aastast. Tervisealane teavitustöö koolis sai alguse projektidest, mille raames pandi alus 
matkamängude traditsioonile, ujumise algõppele, liiklusõppele, uimastialasele ennetustööle ja 
tervislikule toitumisele. Kooli tervisenõukogu käib regulaarselt koos 2007. aastast. Puhja 
lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku 2009. aastast alates. 

Puhja valla terviseprofiil koostati 2011. aastal.  
Puhja valla projekti „Liigume üheskoos tervise heaks“ tegevused toimusid 2012-2013. 

aastal Puhja ja Konguta vallas ning need olid suunatud tööealistele inimestele. Projekti 
partneriks oli Konguta Vallavalitsus. Projekti eesmärgiks oli vähendada tervislikel põhjustel 
tööturult väljalangemist Puhja ja Konguta vallas, tõstes elanike terviseteadlikkust ja 
suurendades liikumisharjumusi. Projekti raames toimus 2 südamepäeva, 12 tervisepäeva, 4 
matka, neljale grupile rühmatreeningud, toetavateks tegevusteks olid lapsehoiuteenuse ja 
transporditeenuse võimaldamine. Projekti „Liigume üheskoos tervise heaks“ erinevates 
tegevustes osales kokku 324 inimest. 
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Traditsiooniline liikumisüritus on 23. aprillil toimuv Jüripäev jooks, mille jooksul 
toimuvad laste jooksud Puhja Gümnaasiumi staadionil ja kõigile matk Kavilda Kiigemäele 
alguspunkidega Puhjast, Rämsist ja Ulilast. Kiigemäel süüdatakse lõke.  

8.4. Turvalisus 

Puhja valda teenindab Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur. 2012. aastal suleti 
Päästeameti Puhja tugikomando ning lähim päästekomando on Elvas. Piirkonniti jääb vajaka 
hea ligipääsetavusega tuletõrje veevõtukohti. 

Riskiallikateks on vallas paiknevad trubatootmisalad. Liikluses on riskiallikaks valda ja 
Puhja alevikku läbiv intensiivse liiklusega Tartu - Viljandi maantee, eriti vanemaealistel on 
raske seda ületada. Probleemiks on ka liiklushuligaansuse ilmingud valla teedel ja asumites. 

Korrastatud ujumiskohtade puudumine toob kaasa täiendavaid riske. Eriti on ohtlik 
ujumiseks Emajõgi. 

Turvalisust lisavad rajatud kergliiklusteed Puhjas ja Puhjast Kiigemäele.  
Turvalisust aitaks parandada turvakaamerate paigaldamine. 
Omavahel on seotud ka heakord ja turvalisus. Ohtlikud on vanad varisemisohtlikud 

ehitised ja rajatised, hüljatud paigad. Samuti valesti paigutatud või amortiseerunud 
mängupaigad lastele ja noortele. 

8.5. Kultuur 

8.5.1. Kultuuriline tegevus  

Kultuuriline isetegevus on Puhjas olnud sajandeid aktiivne. Siin on igal ajal elanud ärksad 
ja teotahtelised inimesed. Esimesed laulukoorid ja puhkpilliorkestri rajas Puhjas 1879. aastal 
helilooja Aleksander Läte (1860-1948), kes aastatel 1879-1883 töötas Puhja kihelkonnakoolis 
muusikaõpetajana. 1885-1892. aastani oli Puhjas kooliõpetajaks Gustav Wulff-Õis (1865-
1946), kes saavutas Puhjas suure populaarsuse oma eestimeelsusega. 1892. aastal valiti ta 
Puhja laulu- ja mänguseltsi auliikmeks. Tema tuntuim luuletus on „Ööpikule“ ("Õrn 
ööbik..."), mille viisistas Karl Ramm. Laul sai populaarseks ja seda lauldakse tänini. 
Palupõhjas on sündinud Eduard Oja (1905-1950) - üks huvitavamaid heliloojaid meie 
heliloojate-klassikute seas, kellele 2013. aastal püstitati aktiivsete puhjalaste poolt 
mälestuskivi. 2015. aastal möödub 600 aastat Puhja küla esmamainimisest ja 150 aastat 
Gustav Wulff-Õie ning 155 aastat Aleksander Läte sünnist. Sel puhul on kohalikel 
ajaloohuvilistel soov paigaldada Puhjaga seotud suurmeeste mälestuse jäädvustamiseks  
mälestuskivi. Teateid kohaliku laulu- ja näitemängutraditsiooni kohta võib leida ka 1886. 
aasta ajalehest „Olevik“, kus kirjutati, et Puhjas mängiti tol aastal esimene Eesti operett 
maanäitelaval. Etenduses lõid kaasa kohalikud koolmeistrid ja õpilased ning teised aktiivsed 
elanikud. Suurlavastuste traditsioon on säilinud tänapäevani.  

Puhja Seltsimaja, mis asub Puhja alevikus, on ehitatud 1906. aastal kohalike seltsitegelaste 
ja haridussõprade eestvõtmisel ning on üks vanimatest selleks otstarbeks ehitatud hoonetest 
Tartumaal. Hoonet on aegade jooksul korduvalt renoveeritud. 2002. aastal sai seltsimaja uue 
katuse, vihmaveetorustiku ning teostati fassaaditööd. Viimane siseruumide renoveerimine 
toimus 2007. aastal. 2014. aastal sai seltsimaja saal uue tammeparketist põranda. Pärast Uula 
ja Ulila klubide sulgemist on Puhja Seltsimaja ainuke Puhja vallas tegutsev 
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rahvakultuuriasutus. Seltsimaja põhiülesanded on rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, 
kohalike elanike kultuuriline ja meelelahutuslik teenindamine ja seltsielu edendamine, 
professionaalse kunsti vahendamine, kaasaaitamine vabariiklike ja maakondlike tantsu- ja 
laulupidude läbiviimisele ning koostöö tegemine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning 
muude organisatsioonidega. Seltsimaja tegevusalad on taidlus- ja huvialaringide töö ja 
elanikkonna vaba aja veetmiseks ürituste korraldamine ning ruumide rentimine. Eelpool 
nimetatud ülesannete täitmiseks töötab Puhja Seltsimajas kolm põhikohaga töötajat: juhataja, 
kunstiline juht ja koristaja. Lisaks on seltsimaja palgafondis töötasu kahele ringijuhile, kuid 
vajadus on enamaks. Puhja Seltsimaja töötajad teevad kultuurilise tegevuse säilitamiseks ja 
arendamiseks vallas koostööd teiste valla asutuste ja vallas tegutsevate seltsidega. Seltsimaja 
ruumides tegutsevad mitmesugused kollektiivid ja ringid (2013-2014 hooajal 17 kollektiivi, 
kokku ~200 osalejaga) ning korraldatakse ja vahendatakse erinevaid üritusi. Seltsimaja 
kollektiivid osalevad aktiivselt nii oma valla kui ka maakondlikel ja vabariiklikel suurpidudel. 
Seltsimaja ruume kasutavad suuremate ürituste läbiviimiseks ka teised valla asutused 
(vallavalitsus, kool, lasteaed, raamatukogud, kogudus jne), seltsid ja eraisikud. Tänane Puhja 
Seltsimaja on koht, kus on võimalik veeta meeldiv õhtu treeningtunnis, koolitustel või 
erinevatel üritustel osaledes. Seltsimaja ruume on võimalik üürida.  

Investeeringuid vajab seltsimaja fassaadi soojustamiseks ja värvimiseks, 
vihmaveesüsteemide korrastamiseks ning räästakastide tihendamiseks. Vajalik on paigaldada 
seltsimaja saali statsionaarne heliaparatuur ja leida võimalus garderoobist eraldi asuvaks 
kööginurgaks. Seltsimaja rahvatantsurühmad vajavad tegutsemiseks uusi rahvarõivaid, kuna 
olemasolevad on hangitud peaaegu 30 aastat tagasi. 

Puhja valla vabaõhuüritused on läbi aegade toimunud Kavilda Kiigemäel, Ulila suveaias ja 
Puhja pargis.  

Kavilda Kiigemägi on ajalooline puhjalaste kokkutulekute, laagrite ja peopaik. Kavilda 
Kiigemäest on täna eravalduses Kiigemäe nõlv ja orupõhi. Valla omandisse kuulub mäekink, 
kus asub kiik ja lõkkeplats. Siin toimuvad Puhja valla jaaniõhtud ja tähistatakse ülevalla 
Jüripäeva. Vabaõhulava puudub. 

Liigirohke Ulila suveaed oli Tartu ümbruse armastatuim vabaõhu esinemispaik, mille ilust 
ja romantikast räägib ansambli Fix tuntud laul „Ulila“. Suveaias toimusid suviti kontserdid ja 
tantsuõhtuid. Käesoleval ajal on Ulila suveaed eravalduses. Uus omanik plaanib suveaias 
tegevuste jätkamist. 

Puhja südamekujuline park on rajatud 1925. aastal kohalike aktivistide poolt ümber samal 
aastal püstitatud Vabadussõja mälestussamba. Park, pindalaga 2,6 hektarit, on 1957. aastast 
looduskaitse all. Puhja pargis on erinevatel aegadel peetud suviseid vabaõhusündmusi. 
Tänasel päeval raskendavad ürituste korraldamist ja heakorra tagamist pargis pesitsevad 
vareslased ja vabaõhulava puudumine.  

8.5.2. Kirik 

Puhja vallas asub kaks kirikut tegutsevate kogudustega - EAÕK Kavilda kogudus, mis on 
taastatud 2005. a ja EELK Puhja Püha Dionysiuse kogudus, mis tegutseb katkematult 
teadaolevalt üle 600 aasta. Hetkel kuulub Puhja kogudusse 250 liiget, tegutseb laulukoor 
Dionysius, pühapäevakool kolmes rühmas, diakooniatoimkond. Koguduse töösse on 
kaasatud 47 vabatahtlikku. Igal pühapäeval toimuvad jumalateenistused ja kogudus korraldab 
kontserte. Toimub aktiivne koostöö valla asutustega, eriti Puhja Seltsimaja ja Uula 
Huvikeskusega, samuti kooli ja lasteaiaga. 
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Puhja kiriku juures on juugendstiilis pastoraat, mille arvatav ehitamisaasta on 1920. 
Pastoraat on kantud Eesti pärandkultuuri nimekirja. Pastoraadis toimub aktiivne tegevus 
avalikes huvides: iganädalane humanitaarabi riiete müük, kooriproovid, lastetöö, 
hingehoidlikud vestlused. Hoones hoitakse ajaloolisi dokumente ja muinsuskaitse all olevat 
vara. 

8.5.3. Raamatukogud 

Puhja vallas on kolm rahvaraamatukogu. Vanim neist on Puhja raamatukogu (asutatud 
1904, esimesed teated 1902), mis asub Puhja alevikus. Veel tegutsevad Ulila raamatukogu 
(asutatud 1923) ja Uula raamatukogu (asutatud 1967), mis asub Rämsi külas. 

Vaatamata sellele, et Puhja valla elanike arv on järjest vähenenud, on viimastel aastatel 
raamatukogude näitarvud enam-vähem stabiilsed püsinud. Valik näitajatest on toodud 
tabelis 4. 

 
Tabel 4. Raamatukogud Puhja vallas 

Raamatukogud 01.01.2014 Puhja Ulila Uula 
Elanike arv teeninduspiirkonnas 1393 496 495 
Raamatukogu kasutajate arv 506 207 173 
 nendest lapsi % 23,1 14,5 19,1 
Raamatukogu fond  18404 14612 10224 
 sellest venekeelne % 13 19 16 
AIP arvutite arv 3 3 2 
Lugemiskohti kohapeal 7 5 3 

 
Raamatukogude põhiteenusteks on teavikute koju laenutamine ja kohapealne kasutamine 

ning vajadusel koduteenindus. Võimalik on tellida õppekirjandust RVL-i (raamatukogude 
vaheline laenutus) kaudu, kasutada avalikku internetipunkti (AIP), teha tasulise teenusena 
koopiaid. Raamatukogud korraldavad raamatunäitusi ja -väljapanekuid, raamatuarutelusid, 
kohtumisi kirjanikega ja uudiskirjanduse tutvustamisi. Raamatukogudes saavad omavahel 
suhelda ka kohalikud elanikud.  

Seoses Puhja valla raamatukogude reorganiseerimisega 1. oktoobrist 2014 võib väheneda 
tulevikus nii külastajate kui ka laenutuste arv, sest raamatukogude tööaegu on vähendatud. 
Kõige rohkem kannatavad tööl käivad lugejad, kel praktiliselt puudub raamatukogude 
külastamise võimalus, eriti Ulilas ja Uulas.  

Puhja ja Uula raamatukogude ruumid on remonditud ja kasutajasõbralikud. Uula 
raamatukogus on uus täispuitmööbel. Ulila raamatukogu planeeritakse kunagi üle kolida sama 
hoone teise tiiba, kuid sinnamaani tuleb leppida lapitud põrandakatte ja külmade ruumidega.  

AIP arvutitest kõige uuemad on Puhja raamatukogus aastast 2007, Ulila raamatukogus – 
2008, Uula raamatukogus – annetused vallavalitsuselt vallamajas kasutatud arvutitena.  

8.6. Sport 

Sportimiseks ning võistluste läbiviimiseks saab kasutada Puhja Gümnaasiumi võimlat ja 
staadioni. Staadionil asuvad võrkpalli liivaväljakud ning praegu halvas seisukorras olev 
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korvpalli väliväljak. Puhja Gümnaasiumisse on rajatud 2013. aastal uus jõusaal, jõusaali 
vahendite kasutamise võimalus on ka Uula keskuses ja Ulila Keskuses. Vallas tegutsevatest 
spordiseltsidest võib nimetada MTÜ Puhja Strohhi ja Puhja Sulgpalliklubi. Traditsioonilised 
spordiüritused vallas on rattapäev, üleriiklik võrkpalli ja aastalõpu korvpalliturniir (korraldab 
Puhja Strohh), Kavilda vabariiklik matkamäng ning Jüripäeva matk. Koolinoored harrastavad 
jalg-, võrk- ja korvpalli ning suviti korraldatakse spordilaagreid. 

Vallal puudub spordielu terviklik kontseptsioon, kuid vald toetab igati traditsioonilisi 
ettevõtmisi. Koostamist vajab plaan ja terviklik lähenemine erinevate spordialade 
arendamiseks. 

8.7. Noorsootöö 

Seisuga 1.11.2014 elab Puhja vallas 487 7-26-aastast noort, kes on noorsootöö 
potentsiaalseks sihtrühmaks.  

Noorsootöö läbiviijateks on olnud Puhja Noortekeskuse juhataja, Puhja Gümnaasiumi 
huvijuht, ringijuhid, klassijuhatajad, Puhja Seltsimaja töötajad, MTÜ Puhja Strohh, Uula ja 
Ulila keskuste juhatajad, MTÜ Perekas, raamatukogude juhatajad ja valla sotsiaaltöötajad. 
Üldine teadlikkus noorsootöö vajalikkusest on vallas mõnevõrra kasvanud ja asutuste 
vaheline koostöö on muutunud tõhusamaks.   

Info- ja kommunikatsiooni kiire arengu ajastul on ühiskond selgelt jäänud hätta noortele 
mõtestatud arenguvõimaluste pakkumisega. Kõik, mis saab käsu korras teha, töötab, aga selle 
üle, mis käsu korras ei tööta, puudub praegu ühiskonnal mõjuvõim. Siit ka probleem, mis 
vajab rohkem läbimõtlemist: ühiskonnas on vaja ideid, kuidas niisuguses olukorras hoida 
noori endaga seotuna.  

2012. aasta septembris avati Puhja alevikus noortekeskus, mille tulemusena paranesid 
noortel oluliselt vabaaja veetmise võimalused. Samal aastal toimus vallas ka noorsootöö 
kvaliteedi hindamine, mille kohta leiab täpse info valla kodulehelt www.puhja.ee. Valminud 
noorsootöö hindamise dokumendi alusel on võimalik planeerida ja teostada vajalikke 
süstemaatilisi uuringuid ning noortele suunatud tegevusi. Noorte hulgas viidi läbi küsitlused, 
mille põhjal selgusid noorsootöö tugevused ja võimalikud arendusvajadused vallas. On 
toimunud ka mitmed noortega tegelevate valla asutuste esindajate ühised kokkusaamised ja 
arupidamised.  

2014. aasta septembris sai teoks noorsootöö ümarlaud, kus osalesid  kõik valla noorsootöö 
eestvedajad, keskuste juhid ja kooli huvijuht, esindatud olid ka noored ise, kes ütlesid sõna 
sekka.  

Vallas pakutakse noortele mitmekesiseid huvi- ja vabaajategevuse võimalusi. Toetatakse 
tegevusi ja projekte, mis aitavad kaasa huvihariduse ja noorsootöö sisulisele ning 
materiaalsele arendamisele. Noorte osalus spordi- ja kultuurielus ning otsustusprotsessides on 
kasvanud, samuti on suurenenud noorte algatusvõime.  

Koostöös Tartu Maavalitsuse ja Lastekaitse Liiduga on igal aastal vähekindlustatud perede 
lapsed (15-20 last) puhanud Valgemetsa Noortelaagris.  

Koolis toimib suurepärane „Öökullide“ ja „Tõrude“ tunnustussüsteem, milles 
tunnustatakse parimaid lõpetajaid, olümpiaadide võitjaid, antakse välja eraldi huvitegevuse 
„Au-tammetõru“.  

Vastavalt Puhja valla tunnustamise  korrale omistatakse Aasta Noore tiitel aasta jooksul 
Puhja vallas oma tegevusega eriti silmapaistnud, noortevaldkonda panustanud ja elavdanud 
kuni 26-aastasele noorele. 
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Puhja Gümnaasium viib läbi karjäärinõustamist; koolis on loodud reaal- ja ettevõtlussuund, 
kus õppekava alusel läbitakse mitmeid ettevõtlikkusega seotud teemasid. Koolis tegutseb 
õpilasesindus, kuhu noored tahavad kuuluda ja see on noorte jaoks auasi.  

Koolis on õpilastel võimalik osaleda väga mitmetes huvialaringides (nt robootikaring) ja 
üritustel, tegutseb noorteorganisatsioon Kodutütred. Puhja Noortekeskuses. Ulila ja Uula 
Keskuses osalevad noored mitmesugustes huvialaringides ja huvitegevustes. Korraldatakse 
noortele huvipakkuvaid üritusi: kohtumisi teiste omavalitsuste noortega, suvelaagreid ja muid 
taolisi üritusi. Puhja Noortekeskuse selle aasta tegemistest võiks esile tuua kolme kuu jooksul 
külaskäigud Elva Perekodusse, kus kord nädalas tegeleti puuetega lastega. Eesmärgiks oli 
suurendada tolerantsust ja mõista  erinevusi ning olla toeks abivajajatele.  

Talgute raames värvisid ja kujundasid noored noortekeskuse esiseina ja koridori seina. 
Ühiselt istutati keskuse ette elupuid. Kevadel algas poistele suunatud seikluskasvatuse projekt 
sotsiaalsete oskuste kasvatamiseks ja omavahelise läbisaamise parandamiseks. Puhja 
Noortekeskuse organiseerimisel toimus rahvusvaheline keelelaager, kus osalesid 9 riigi 
noored erinevatest maadest. Plaanis on teha veel tublide noorte tunnustusüritus. 

Vallavalitsuse eestvõtmisel on eraldi üritusi organiseeritud ka erivajadustega noortele, 
riskioludes elavatele ja probleemikäitumisega noortele arengueelduste loomiseks, noorte 
võimete ja oskuste aktiviseerimise ja motivatsiooni suurendamise kaudu (nõustamised ja 
koolitused, väljasõit Tammistusse jne.) 

Alates 2014. aasta kevadest on valla sotsiaaltöötajad organiseerinud kohapeal 
psühholoogist ja perenõustamist valla noortele ja nende vanematele, võimaldamaks neil 
langetada nende elu puudutavaid otsuseid. Noored ja nende pereliikmed on saanud nõustamist 
projekti raames  tasuta. Vald on tasunud ka vajadusel nende noorte nõustamise eest, kes said 
nõustamisteenust väljaspool valda.  

Puhja vallas on motiveeritud noortega tegelevad töötajad, kes osalevad noorsootööalastel 
koolitustel, et tagada kvaliteetne noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste 
omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu. Vähemtähtis pole ka oskuste 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks.  

9. Valla juhtimine 

9.1. Volikogu ja vallavalitsus 

Valla kõrgeim kohalik võimuorgan on volikogu. Vallavolikogus on 13 liiget, tööd juhib 
volikogu esimees. Volikogu käib koos reeglina kord kuus (v.a juulis). Volikogu juurde on 
moodustatud viis alatist komisjoni: revisjonikomisjon; haridus-, kultuuri- ja 
noorsootöökomisjon; sotsiaalkomisjon; elukeskkonna- ja koostöökomisjon ning rahandus- ja 
arengukomisjon. 

Viieliikmeline vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse täidesaatvaks organiks. 
Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.  
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9.2. Eelarve ja eelarvestrateegia 

Kohaliku omavalitsuse tähtsaimaks arendamisvahendiks on iga-aastane eelarve. Sellest on 
lähtunud ka prioriteedid ja arendusvaldkonnad. Eelarve koosneb põhituludest, põhikuludest, 
investeerimistegevustest, finantseerimistehingutest ja likviidsete varade muutusest. 
Finantseerimistehingute alla kuulub laenude võtmine, mis suurendab valla finantskohustusi, 
teiselt poolt liisingute ja laenude põhiosa tagasimaksmine, mis vähendab finantskohustusi 
ning aktsiate ost, mis suurendab finantsvarasid. Eelarveosad liigendatakse vastavalt 
rahandusministri poolt kehtestatud eelarveklassifikaatorile. Vallavolikogu kinnitab 
põhitegevuse kulud tegevusalade, struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes, sealhulgas 
põhitegevuse kulud jaotatuna majandusliku sisu järgi antavateks toetusteks ja muudeks 
tegevuskuludeks; investeerimistegevuse kulud objektide lõikes jaotatuna põhivara soetuseks 
antavateks toetusteks, põhivara soetuse kuludeks ja finantskuludeks. Vastavalt eelarve 
koostamise lähtealustele on vallavalitsuse põhieesmärk läbi eelarvesüsteemi tagada 
tingimused majanduslikuks stabiilsuseks ja jätkusuutlikuks arenguks. Eelarved koostatakse 
vastavuses valla arengukavaga ja eelarvestrateegiaga. 

Valla eelarvestrateegia on Puhja valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. 
Eelarvestrateegia koostatakse arengukavaga seotud iseseisva dokumendina. Eelarvestrateegia 
on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varadega tehingute tegemisel, 
investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. 
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III. Puhja valla arengustrateegia 
2015 - 2022 

 
Puhja - loov ja energiline vald 

 

. Missioon 

Puhja valla omavalitsuse, kogukondade, vabaühenduste ja ettevõtjate ühine peamine 
ülesanne on: 
- Märgata ja hoolida oma inimestest; 
- Kasutada targalt ja säästvalt oma varasid; 
- Olla avatud, aktiivne ja kaasav; 
- Teha koostööd oma inimestega ja inimeste huvides; 
- Aidata igaühe energiast saada ühine sünergia; 
- Ergutada loovust ja hoida alal praktilist meelt; 
- Luua väärt uut ja väärtustada väärilist olevat. 

. Visioon 

Aastal 2022 on Puhja vald terviklikult, tasakaalustatult, vajaduste ja võimaluste kohaselt 
arendatud piirkond. Valla eestvedajad ja kogukonnad, ettevõtjad ja vabaühendused tunnevad 
huvi ja osalevad jätkuvalt piirkonna edasiste arengute kavandamisel. 

Uute elukohtade loomine on toonud valda uusi elanikke. Ühisesse kogukonda sulandumine 
on toimunud positiivses vastastikuses mõjus. Vald on võitnud seeläbi juurde aktiivseid 
kaasamõtlejaid, väikeettevõtjaid ja uusi eestvedajaid. Valla loodud elamispinnad on teinud 
kergemaks hea tööjõu saamise vabadele või loodavatele töökohtadele avalikus sektoris ja ka 
ettevõtjatele. 

Emajõe veetee, paadisadamad ja sildumispaigad on aktiivses kasutuses vallaelanike ja 
külaliste poolt. Ulila kui keskuse roll on taastunud. Siinne mitmeotstarbeline Keskus, sadam 
ja puhkeala on järkjärgulises kujunemises. Inimesed hoolivad oma elukeskkonnast. Välja 
hakkab joonistuma turismipotentsiaal. Valla, sihtasutuse Puhja Valla Arendus ja 
vabaühenduste koostoime on ennast õigustanud ja näidanud, et vastutuse jagamine on 
võimalik. See ei vähenda küll otseselt kulusid, kuid tehtud kulutused lisavad tunduvalt 
suuremat väärtust kohalikku keskkonda. 

Puhja koolist on kujunenud pidevalt arenev kaasaegne õpikeskkond. Puhja vald panustab 
endiselt enam kui poole oma vahenditest haridusele. Üldhariduse kõrval on tähelepanu all ka 
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huvihariduse toetamine eri eas inimestele ja õppijad väljaspool valda. Õpilasmalev on 
populaarne ja asjalik suve veetmise vorm. 

Puhja vald on edukas osaleja haldusreformis, kus peateemaks ei ole piirid vaid ühised 
asutused, partneromavalitsustega kahasse oskuslikult korraldatud funktsioonid. Kõik partnerid 
ei ole tingimata naabrid, see polegi esmatähtis. Edukalt toimiv koostöö omavalitsustega on 
võimaldanud igapäevakulutusi vähendada ja selle võrra saab julgemalt kavandada arenguid ja 
investeeringuid järgnevateks aastateks. 

Eduka arendustegevuse kõrval ei ole märkamata jäänud igapäevavajadused ja inimeste 
toimetulek. 

Aktiivne hoiak valla juhtimises on laienenud üldiseks aktiivseks hoiakuks kogukondades, 
tervisliku elulaadiga kaasatulekus, kultuurist osasaamises. Tänuväärne aktiivse hoiaku kandja 
on vabakond. 

1. Puhja valla strateegilised arengueesmärgid 

Elujõulised piirkonnad ja kvaliteetne elu- ning ettevõtluskeskkond  

Tegevusvaldkonnad strateegilise arengueesmärgi saavutamisel: 
- Uute elukohtade loomine; 
- Puhkealade, matkaalade ja külastusalade kujundamine; 
- Ühendusteede parendamine valla piirkondade vahel;  
- Kultuurilise tegevuse edendamine; 
- Vabaühenduste omaalgatuse ja initsiatiivi kaasamine valla arendustegevusse; 
- Valla, kogukonna, vabaühenduste ja ettevõtjate ühine tegutsemine; 
- Külaliikumise edendamine; 
- Teenuste kujundamine ja kättesaadavuse tagamine; 
- Ettevõtluskeskkonna arendamine; 
- Taristu rajamine ja kommunaalteenuste toimimise tagamine; 
- Turvalisema elukeskkonna kujundamine; 
- Keskkonnasäästlike põhimõtete järgimine tegevuste kavandamisel. 

Märkav ja hooliv Puhja vald 

Tegevusvaldkonnad strateegilise arengueesmärgi saavutamisel; 
- Sotsiaalse keskkonna pidev vajadustele vastav kujundamine; 
- Kõrvalejäänute märkamine, nendeni jõudmine ja toimetuleku toetamine; 
- Järjepideva ja analüüsil põhineva noorsootöö korraldamine; 
- Tervisedenduse eri mudelite rakendamine, kehalise aktiivsuse ja tervislike eluviiside 

soodustamine. 

Puhja valla avardatud haridusruum  

Tegevusvaldkonnad strateegilise arengueesmärgi saavutamisel; 
- Kaasajastatud ja kvaliteetse alushariduse ja põhihariduse tagamine; 
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- Huvihariduse ja huvitegevuste võimaluste sidustamine tasemeharidusega ja elukestva 
õppega; 

- Elukestva õppe võimaluste kasutamine üksikisiku ja kogukonna arengus; 
- Väljaspool valda omandatava hariduse parem sidumine valla haridusruumiga. 

Avatud, aktiivne ja kaasav juhtimine 

Tegevusvaldkonnad strateegilise arengueesmärgi saavutamisel: 
- Teemaplaneeringute ja tegevuskavade koostamine arenguprotsesside juhtimiseks; 
- Dialoogi hoidmine piirkondade ja vallavalitsuse vahel;  
- Inimeste kaasamine, valdkondlike koostöögruppide ellukutsumine, ühistegevuse 

soodustamine; 
- Koostöö arendamine teiste omavalitsustega; 
- Tervikliku inforuumi järjepidev kujundamine; 
- Piirkonna turundamine ja maine kujundamine; 
- Aktiivse positsiooni võtmine uutel algatustel; 
- Arengut tagava organisatsiooni paindlik loomine; 
- Vastutuse mõistlik jagamine ja ülesannete delegeerimine ettevõtetele ja vabaühendustele 

vallas vajalike tegevuste korraldamisel; 
- Koostööl põhinevate lahenduste kujundamine piirkonnas parema halduse tagamiseks. 

 
Otsesed arengueesmärgid määratletakse rakenduskavas. 

2. Puhja valla olulisemad arengut soodustavad tegurid 

Geograafiline asend 

Puhja vald asub paarikümne minuti sõidu kaugusel Tartu linnast. Tõmme on Tartu-
suunaline. Selleks, et inimesed säilitaksid oma elukoha Puhja vallas vaatamata sellele, et 
töökoht on Tartus, peab olema tugev tasakaalustav tegur elamispaiga väärtuses, teenustes, 
kohapealsetes tegutsemisvõimalustes. Et tekitada huvi uutes inimestes Puhja valda elama 
asumiseks, tuleb ennast märgatavaks teha ja eristuda, pakkuda elukvaliteeti ja head lahendust 
elukoha rajamisel. Eriti head eeldused on Ulila ja Uula piirkonnas, sest asuvad Tartule veelgi 
lähemal. 

Asendist tulenevalt läbib Puhja valda ja ka alevikku Tartu - Viljandi maantee. Tee on heas 
korras ja Puhjat läbib palju bussiliine ning ühendustee Tartuga on kiire.  

Oluline looduslik ühendustee on ka täies ulatuses laevatatav Emajõgi. Siit võib avaneda 
arenguvõimalusi turismi valdkonnas. Puhja vald paikneb Emajõe mõlemal kaldal. 

Looduskeskkond 

Looduskeskkonnast on väga oluline Emajõgi, Elva/Ulila jõgi, märgalad, Kavilda ürgorg. 
Alustatud on Reku sadamaala väljaehitamist, Ulila sadamaala ja puhkeala Ulila jõel on 
teemaplaneeringu ootuses.  

Kavilda ürgorg vajab esmalt vaadete avamist. Võimalik on rajada matkaradu ja 
üksikelamuid. 
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Elanikkond 

Elanikkond on vähehaaval kahanev ja vananev. Protsessi mõjutajad on globaalsed ega 
seisne niivõrd Puhja vallas endas. Uute elukohtade planeerimine võib protsessi leevendada ja 
noorendada rahvastiku koosseisu.  

Inimkapital ja sotsiaalne kapital 

Väga oluline on valla juhtimise, kogukondade, vabaühenduste, ettevõtjate toimimise 
sidusus. Arengupotentsiaal on paljuski avamata, kuid eeldused, huvi ja kokkulepped 
koostööks on olemas. Valla juhtimises on selge suundumus aktiivsele hoiakule. 

Uued koostöö- ja inforuumisuhted avardavad arengumaastiku üle valla piiride: Lääne-
Tartumaa, Geopark, Emajõe lähialad kogu jõe ulatuses on näideteks suureulatuslikest 
kavatsustest ja võimalustest. 

On kogukondi ja vabaühendusi, kes on valmis võtma vastutust teatud piirkondade või 
tegevussuundade arengu eest koostöös vallaga. 

Koostöö sotsiaalvaldkonnas, noorsootöös, hariduses on olnud heaks kogemuseks, mis 
jätkub ja võib laieneda teistelegi valdkondadele. 

Tehniline keskkond 

Elu- ja ettevõtluskeskkonna tehniline pool ehk taristu on paranenud. Kavandatavate uute 
elukohtade loomisel on see märkimisväärseks eelduseks.  

Puhja alevikku läbib kergliiklustee, mis ulatub kuni Kiigemäeni. Kogukondadel on huvi 
Uula-Rämsi ja Ulila poolt jõuda olemasoleva turvalise liikumisvõimalusega kokku.  

Puhja ja Elva vahel saab lähitulevikus ühendav tee kõvakatte. See ühendus võib 
soodustada Lääne-Tartumaa reaalset koostööd, tõsta Elva kui lähedalasuva keskuse osakaalu. 

3. Puhja valla arengueelistused 

3.1. Elujõulised piirkonnad Puhja vallas 

3.1.1. Puhja alevik kui kogu valla keskus ja tema lähipiirkond 

Probleemid, vajadused ja arenguideed 

- Vaatamata ettevõtjate - teenuse osutajate olemasolule ei jätku huvipakkuvaid töökohti 
ühelt poolt ja piisavate oskustega töökäsi teiselt poolt. Elanike arv väheneb ja elanikkond 
vananeb. 

- On kinnisvaraarenduse võimalused; olemas krundid ja kommunikatsioonid.  
- Puudub ujumisvõimalus. Perspektiivne on läbiva oja ja tiikide baasil see luua. 
- Probleemiks on Puhja vana keskuse hoonete halb seisukord - kirik ja kirikla hooned; nn 

vana koolimaja. Halvas seisukorras on ka Puhja park. Liiga teeb vareslaste koloonia. 
- Puhja staadioni väljaehitamine ja selleks kohase keerukuse ning mastaabi valimine. 
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- Elanike arvu järjekindel vähenemine nii alevikus kui kogu vallas on viinud otsuseni kooli 
gümnaasiumiossa õpilasi enam mitte vastu võtta. Keskendumine täielikult põhikooli 
arendamisele võimaldab oluliselt parandada saadava põhihariduse kvaliteeti ja anda 
siinsetele õpilastele parema edasijõudmise võimalus. 

- Vana koolimaja hoone vastu tuntakse kogukonnas ja ka väikeettevõtjate seas suurt huvi. 
Perspektiivikas on olemasoleva hoone asemele sobiliku arhitektuuriga uus hoone rajada, 
kus leiaksid tegutsemisvõimaluse vallavalitsus, kogukonnad-vabaühendused, kool, 
huvitegevused jne. Vajalik selguse loomine ja otsustamine. Koolil on loome- ja 
tehnoloogiamaja idee. 

- Realiseerimata on jäänud sotsiaalmaja idee. 
- Heakorrastamise teema on Puhjas alevikus nagu ka vallas üldiselt aktuaalne. Vald peab 

olema eeskujuks ja teiselt poolt olema teiste omanike suhtes nõudlik, et oma valdusi 
heakorrastataks. 

- Mäeselja külas asuv Puhja valla kalmistu nõuab korrastamist.  

Puhja ajaloolise keskuse terviklik korrastamine 

Keskuse moodustavad kirik, pastoraat, vana koolimaja, Puhja park, Kirikumägi, seltsimaja, 
tervisekeskus, ait. 

Keskuse objektide korrastamine on ressursimahukas. Omanikud on erinevad. Huvigruppe 
on palju ja objektidele tahetakse samaaegselt eri kasutusotstarbeid.  

Keeruka olukorra lahendamiseks on otstarbekas algatada teemaplaneering ning selle 
koostamise käigus luua selgus hoonete seisukorrast ja arendusvõimalustest. 

Puhja staadion 

Vajalik on analüüsida projekti teostamise ulatuse otstarbekust ning realistlikkust, tagada 
rekonstrueerimise mõistlik lahendus. Rajada tuleb toimiv sportimisvõimaluste kompleks, 
mille saab valmis ehitada ja ülal pidada, silmas pidades nii kooli kui kogukonna huve ja 
vajadusi. 

Ujumiskoht Puhja alevikus 

Vajalik on teostusvõimaluste analüüs, planeering, projekt, ressursside leidmine. 
Seni puuduvad terves vallas korrastatud ujumiskohad, mis on elukeskkonna tõsine 

puudujääk. 

Puhja kalmistu  

Puhja kalmistu kiviaed vajab korrastamist. 
 
 
Piirkondade külade ja hajaasustuse kohta vt ka samas osas 3.1.4. Hajaasustuse piirkonnad 

Puhja vallas; 3.1.5. Puhja valda uute elukohtade loomine. 
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3.1.2. Ulila piirkond 

Piirkonna arengufoorumil esile toodud probleemid, vajadused ja arenguideed 

- Elanike arvu kahanemine ja tõmbetegurite puudumine. 
- Vähenenud huvi oma piirkonna arengu vastu. 
- Nii kortermajade kui paljude paikade heakord on puudulik. 
- Suurel osal kortermajadest puudub ühistu. 
- Kõnniteed ja valgustus puudulik. 
- Korrastamata ja lagunenud sadamapiirkond, sadam välja arendamata. 
- Puudub korrastatud ujumiskoht.  
- Kasutamata lagunevad ja varisemisohtlikud ning miljööd risustavad hooned. 
- Endine koolihoone vaid osaliselt kasutuses. 
- Ulila-Uula-Rämsi vaheline teelõik tolmuvabaks. 

 
Elanikud ei ole rahul valgustuse, kõnniteede korrashoiu ja kortermajade ning nende 

ümbruse korrashoiuga. Puudulik on ühistute tegutsemine. Samas on eestvedajaid ja eeskuju 
andvaid korteriühistuid. 

Ulila Keskuse (endine koolimaja) rekonstrueerimine ja mitmekülgne arendamine on 
oluliseks piirkonna elukeskkonna väärtuse tõstjaks. 

Praeguses olukorras hooldamata ujumiskoht ja paadisadam on samuti suure 
arengupotentsiaaliga elukeskkonna väärtuse oluliseks tõstmiseks. 

On perspektiivseid väärtuslikke elamuehituse alasid Tartu läheduses, mis on ka eelduseks 
elanike arvu kasvule. Piirkonnal on hea ühendus ja lähedus nii Tartu kui Puhjaga.  

Vanad lagunenud tootmishooned on silmariivavad ja ohtlikud. Omanikel ei ole olnud 
võimalust ja motivatsiooni laguneva varaga tegeleda. 

Ulila Suur Idee 

Seni vaid osaliselt kasutuses olev endise koolimaja hoone, lagunevad tootmishooned, 
võsastunud jõe äär ja välja kujundamata sadamaala paiknevad kõik ligistikku. Selliselt kõik 
need objektid võimendavad arenguseisakut ja motivatsioonivaegust. 

Kogu probleemsele alale võib vaadata kui komplekssele arenguvõimalusele, kus 
positiivsed arengutegurid hakkavad vastastikku üksteist võimendama. Selleks on arenguseisak 
vaja katkestada ja rakendada süsteemne tegevustik kogu piirkonna väärtustamiseks. 

Terviklikkuse huvides on vajalik algatada piirkonna teemaplaneering. Teemaplaneeringu 
kaudu saab:  
- Otsida parimaid lahendusi juba alustatud Ulila Keskuse hoonekompleksi 

rekonstrueerimiseks ja väljaarendamiseks; 
- Kavandada jõeääre, supluskoha, sadamaala ja jões oleva saarekese tervikliku lahenduse, et 

paigast saaks väärtuslik puhke- ja aktiivse tegutsemise ala; 
- Huvi ja motivatsiooni äratada tootmishoonete omanikes, et seni kasutamata hüljatud 

paigad leiaksid piirkonnas sobiva ja omanikele huvipakkuva kasutuse; 
- Huvipooltega läbi rääkida, omandisuhteid korrastada jne. 
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Teemaplaneering oleks üheks elemendiks uue inforuumi loomisel, perspektiivse paiga 
turundamisel, täiendavate ressursside hankimisel. Antud paiga väärtustamine ja uute 
elamualade kavandamine on üksteist oluliselt toetavad ja võimendavad arengusuunad. 
Teemaplaneeringule tuginevad vajalikud detailplaneeringud ja projektid.  

Ulila Suureks Ideeks hakati Ulila kogukonna arengufoorumi korraldamise käigus osaliste 
poolt eeltoodud arenguvõimalusi kutsuma just süsteemse tervikkäsitluse vajaduse tõttu. 
Nimetusega viidati ülesande keerukusele ja samas just sellisena arenguhüppe võimalikkusele. 

Ulila tervikarendus seostub  olulisel määral Puhja valla osalusega Geopargi loomisel. 
Taastuv endine kaevandusmaastik, tehislikud veekogud, Turba Avastuskeskus, Elva (Ulila) 
jõgi kui pääs Emajõele, Alam-Pedja looduskaitseala piirkond on selgelt Geopargi 
teemakohased objektid. Potentsiaalne sadamaala Ulilas ja võimalikud külaliskorterid või muu 
majutusvõimalus looksid hea lüli Geopargi ühises turundusketis. Ulila turbaga seotud 
teemapargi idee on kümmekond aastat vana ja nüüd on tekkinud eeldused idee realiseerida, 
rajada turbaspaa. 

 

Heakorraprobleemide lahendamine 

Heakorraprobleemide kiire lahendamine on hea algus suuremate ideede realiseerimiseks: 
- Võsast puhastamine ja niitmine, haljastuse loomine, tänavavalgustuse ja prügikonteinerite 

täiendav paigaldamine ja heakorra üle järelevalve teostamine ning hoidmine annavad kohe 
silmaga nähtava tulemuse;  

- Selleks tuleb jätkata korteriühistute moodustamist; 
- Toetada omaalgatust heakorratalgute läbiviimiseks; 
- Tunnustada eestvedajaid; 
- Võimalusel rakendada õpilasmaleva-tüüpi ettevõtmisi; 
- Bussipeatuse korrastamine, suhted maanteeameti ja bussifirmaga; 
- Lagunevad ja ohtlikud hooned – juurdepääsu tõkestamine, Puhja vallavalitsuse 

ettekirjutused, lammutamine või korrastamine. 

Uued elanikud Ulila piirkonnas 

Ulila aleviku tervikliku arenguidee käivitamine sobitub väga hästi piirkonda uute 
elamualade rajamisega. Eelduseks kruntide olemasolu, vajalik ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonitorustike ehitamine Kurekülla, Ridakülla. Asukoht on väga sobilik, kuna 
võimaldab Tartus tööl käia. Mõistlik on elamupiirkondade ühtne kavandamine üle valla.  

Valik täiendavaid arenguvõimalusi 

Ulila võimalik elanikkonna kasv toob endaga kaasa vajaduse kaaluda lastehoiuteenuse 
pakkumist. 

Kogukond ei ole loobunud mõtlemast Ulila Suveaiast kui võimalikust ürituste läbiviimise 
ja kooskäimise paigast. 

Matkarada või laudtee turbarappa, viidad. 
Kõnnitee, kergliiklustee Kiigemäele. 
Investeeringud ja töökohad – kuidas neid saada piirkonda, näiteks pagaritöökoda kaupluse 

kõrval, kus ruumid on olemas. 
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3.1.3. Uula-Rämsi piirkonna arengusuunad 

Kõige enam on oodatud muutused 

- Vananeva õunaaia ja spordiplatside/-väljakute ühine lahendus; spordiplatsid on 
liiklusolude tõttu ohtlikud ja õunaaia ala on tuleohuks; 

- Tolmavate külateede korrastamine, tolmuvabaks muutmine ja nende hooldus; 
- Veskijärve olukord ja supluskoha puudumine; 
- Kergliiklustee või terviserada, mis ühendaks Rämsit Kiigemäega ja sealtkaudu ka Puhjaga; 
- Silte ja viitasid on paigaldatud, kuid on ka puudu; puudub ka piirkonna kaart; 
- Valgustuse parem toimimine; 
- Puudust tuntakse külavanemast ja korteriühistutest ehk ühise elu eestvedajatest ja 

korrastamisest; 
- Peale õunaaia ja Veskijärve on räämas kohti veelgi, näiteks Karjamõis, lagunevad laudad 

jpm; need hüljatud kohad kätkevad endas varisemisohtu, suurt tuleohtu; 
- Tulevaste elamute ja uute elanike ootus - paigad on olemas; 
- Ei ole arenguid väikeettevõtluse, turismi valdkonnas, mis võiks tuua uut elu ja töökohtigi 

piirkonda. 

Esmatähtsad probleemilahendused ja arengud 

- Õunaaed ja spordiplatsid; 
- Kergliiklustee Kiigemäeni; 
- Veskijärv ja supluskoht;  
- Uued elamukrundid ja Tuulemäe arendus. 

 
Nii siinse kogukonna kui võimalike uute elanike vaatenurgast peetakse vajalikuks  

- Kiire interneti toomist piirkonda; 
- Hüljatud alade korrastamist; 
- Tolmuvaba tee Rämsist Puhja ja vähemalt tolmuvabasid teelõike asumite/elamute alal; 
- Uula Huvikeskuse keldrikorruse väljaehitamist. 

 
Rakendust väärt ideed on  

- Piirkonda sobivasse kohta motoraja rajamine;  
- Maaküte lodualale, päikesepaneelid, alternatiivenergia kasutamine. 

Jalgpalli-, võrkpalli- ja korvpalliväljaku üleviimine õunaaia alale 

Eelduseks õunaaia ala munitsipaliseerimine. Selle arenguidee realiseerimiseks on vajalik 
kohaliku kogukonna vabatahtlik panus ja ka lisarahastuse taotlemine asjakohastelt fondidelt. 
Vallapoolne kaasfinantseerimine, juhendamine, abi eestvedamisel, projektitaotluse 
vormistamisel aitab tugevalt kaasa idee teostumisele. 

Selle idee teostumisega kaob ära küla keskelt ebaturvaline ja alamõõduline mänguplats; 
hoolduseta õunaaed. Kogukond, eriti noored saavad olulise aktiivse tegutsemise- ja puhkeala, 
head spordiväljakud. Küla välisilme paraneb oluliselt. 
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Kergliiklustee 

Rämsi-Kiigemäe kergliiklustee rajamise võimalikkus vajab esmalt täpsustamist. 
Alternatiiviks on matkaraja rajamine. Vajalik on vallapoolne algatus ja korraldus, 
kaasfinantseerimine ning infrastruktuuri vahendite taotlemine. 

Tulemusena avaneks Rämsi piirkonna elanikele turvaline võimalus aktiivselt liikuda. 
Kergliiklustee on ühendus ka Puhja alevikuga, nt jalgrattaga liikuvatele inimestele. 

Veskijärve korrastamine ja ujumiskoht  

Ujumiskoht on suureks ootuseks piirkonna kogukonnale, tõmbeteguriks ka uute elukohtade 
loomisel. Tegemist on keskkonnaprojektiga ja see peab algama erialaspetsialistidega 
konsulteerimisest. Konkreetsed arengud hakkavad selle tulemustele tuginema. 

Tuulemäe uus elamuala 

Maaomandi lahendamine, osapoolte nõusolekute saavutamine, planeeringu algatamine on 
selle kogu valda huvitava arenduse esimesed sammud. Sellele järgneb vajalike 
kommunikatsioonide rajamine. 

Kasuks tuleb koos kõigi Puhja valla potentsiaalsete elamualadega ühises 
teemaplaneeringus käsitlemine. 

Algatav eestvedaja on vald. Peale planeeringu tegemist antakse arendusõigus 
eraomanikule. 

Vald kui turundaja ja kogukond kui turundaja. Eelduste loomisel valla eelarvelised 
vahendid; teostab erakapital. Vt ka samas osas 3.1.5. 

Kiire internet piirkonda  

on vajalik siinsele kogukonnale, ettevõtjatele ja uutele elanikele, kelle valikut selline 
võimalus võib oluliselt mõjutada. Alustamiseks vajalikud konsultatsioonid valdkonna 
ettevõtjate ja spetsialistidega. 

Hüljatud maa-alade korrastamine 

Vajalik on leida hoonete omanikud ja saavutada kokkulepped. Hooned, mis on poolenisti 
lagunenud, tuleb lammutada ja maa-ala korrastada. Alad muuta niidetavaks. 

Märkus: analoogilisi tegevusi tuleb rakendada ka teistel hüljatud ja korrastamata maa-
aladel kogu valla ulatuses! Hüljatud alade korrastamine loob eeldusi teisteks arenguteks, 
elukohtade loomiseks, turismipotentsiaali kujunemiseks. 

Tolmuvabad teed  

vähemalt elamualade juures on hädavajalik elementaarse elukvaliteedi tagamiseks. Nõuda 
tuleb ka riigilt riigi valduses olevate teede tolmuvabaks muutmist. 

Motorada Vahemetsa kruusaaugus 

Maaomandi lahendamine, omaniku ja teiste osaliste nõusoleku taotlemine, planeeringu 
algatamine on vajalikud esmased sammud. 
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Vajalik huvigrupp, eestvedaja ja vabatahtlik töö. Samuti tuleb taotleda finantsvahendeid 
väljastpoolt valla eelarvet. Vallapoolne tegevus on planeeringu teostamine ja 
kaasfinantseerimine, nõustamine. Seni kasutuseta või nö metsikult kasutatud paika on 
võimalik luua aktiivse tegutsemise võimalus tehnikahuvilistele. Motorada on tunnustatud paik 
regionaalses ulatuses. Motoraja tegemisel tuleb leida selline lahendus, et kahjustatud ei ole 
keskkond ja elanikud lähipiirkonnas pole häiritud. 

3.1.4. Hajaasustuse piirkonnad Puhja vallas 

Hajaasustuse piirkondade arenguks on oluline, et järgnevad põlvkonnad tahaksid ikka oma 
elukohana näha ehtsat maapiirkonda ja et üksiktaludest ei saaks hüljatud paiku maastikul. 

Väga oluline on valla- ja riigiteede korrashoid. Valla ühendusteed väärivad 
teemaplaneeringu koostamist. 

Hajaasustuse piirkondade arendusse puutub ka mitmeid üksikobjekte nagu nt endised 
karjäärid, mida tahetakse uuesti kasutusse võtta (motorada), matkarajad. Oluline on, et kogu 
valla elanike jaoks loodavad võimalused ei hakkaks hajaasustuse elanike elukvaliteeti 
rikkuma. 

Valla ülesanne on tuvastada arengupotentsiaaliga paiku hajaasustuses, selgitada omanikke, 
aidata kaasa hüljatud paikade elule äratamisele. Vt samas osas 3.1.5. 

Keskuste, nagu Puhja alevik, Rämsi, Ulila arengud on ka hajaasustuse jaoks olulised. Need 
on lähimad esmavajalike teenuste saamise kohad. Samuti kogukonnaga suhtlemise kohad, 
kultuurist osasaamise kohad. 

3.1.5. Puhja valda uute elukohtade loomine 

Puhja aleviku, Ulila ja Uula piirkonna arengute ühe osana näeme uute elukohtade rajamise 
potentsiaali. Peale selle on Puhja vallas hajaasustuse piirkondades paiku, mis leiaks huvilisi ja 
uusi omanikke, kui paikadest oleks süsteemne ülevaade, tegeletaks aktiivse tutvustamise/ 
turundamisega, oleks teostatud heakorrastustöid. 

Elukohtade loomise tervikkäsitluse mõte selles seisnebki, et alustada info kogumisest ja 
korrastamisest, jõuda vallas potentsiaaliga piirkondade ja paikade osas selgusele, jagada 
kujundatud teavet. Arendustegevuses on tähtis eri arengute koostoime, võimendamine, ideede 
turundamine, mainekujundus.  

Elukohtade loomise arengusuunal on vajalik algatada teemaplaneering. Saadud teave ja 
selgus võimalustest võib rakenduda etapiti , piirkonniti jmt.  

Võimalik on liituda üle-eestiliselt tuntuks saanud „Maale elama“ programmiga. 

3.1.6. Emajõe lähiala areng 

Emajõgi on sada kilomeetrit laevatatavat veeteed, mis saab alguse Võrtsjärvest ja suubub 
Peipsi järve. Ka on Emajõel hulgaliselt lisajõgesid. Kokku annab see väga ulatusliku veeteede 
võrgustiku. Oluline ja hinnatud veeturismi, aktiivse liikumise, kalastuse poolest. Ka 
eelistatakse elupaika Emajõe läheduses. Emajõgi ja selle märgalad on võtmetähenduses 
geoparkide võrgustikku liitumisel. 

Puhja vald asub Emajõe mõlemal kaldal. Suur osa Puhja valla Emajõe-äärsetest aladest on 
ka Alam-Pedja looduskaitsealal. Tähtsad objektid on Reku paadisadam ja slipp. Siin paikneb 
oluline kalastuspaik, kuna siia toob maantee. Teisel pool jõge on suvilapiirkond ja 
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potentsiaalne kalakasvatuskoht. Palupõhjas on toimiv looduskool. Mõelda tuleb Palupõhja ja 
Reku sildumiskohtadele Emajõe vasakkaldal.  

Rekuga seonduvad veel arendusvõimalustena Reku kalamajandi ala taas kasutusse toomine 
ja näiteks Reku parv kui atraktiivne ja siin ajalooline jõeületusmoodus. 

Ulila arengud on Emajõe lisajõe kaudu otseselt seotud. Ulila jõgi, ülesvoolu liikudes Elva 
jõgi on kuni Ulilani paadiga läbitav. Seega on Ulila paadisadam ja keskus potentsiaalne 
huviobjekt nii Geopargi tegevustes kui ka Ulila piirkondliku arengu seisukohalt. 

3.1.7. Elukeskkonna kvaliteet 

Puhja valla piirkondadel ja küladel on hea ühendus Tartuga. Puhja valla volikogu ja 
vallavalitsuse ülesandeks on luua selline elukeskkond, et inimesed, kes Tartus või mujal 
töötavad, tahaksid endiselt siin elada.  

Ühendusteed on olulised piirkondade toimimise seisukohalt, ka elukvaliteedi seisukohalt. 
Iga elaniku, nii praeguse kui tulevase jaoks on oluline, kuidas ta tööle saab, kuidas ta Tartu 
linna saab, kuidas ta vajaliku teenuse kätte saab. Samavõrd oluline on, et ühendusteed ja 
liikumine oleks elanike jaoks turvaline. Seetõttu on vajalik ühendusteede kavandamisel, 
ehitamisel ja hooldamisel arvestades tööpaikadega, teenustega, turvalisusega. 

Oluliste teenuste kujundamisel tuleb kaaluda vajadusi ja hinnata tegelikke võimalusi, neist 
lähtuvalt kujundada optimaalne teenuste valik ja paiknemine Puhja vallas. Palju on selliseid 
teenuseid, mida on väikesel arvul inimestel vaja. Teenuste optimaalseks korraldamiseks tuleb 
määratleda, milliseid teenuseid suudab vald ise pakkuda, milliseid teenuseid korraldada 
teistmoodi, näiteks teistega koos.  

Teenuste valikul ja korraldamisel lähtub Puhja vald järgmistest põhimõtetest: 
1) Määratleme vajadused – milliseid teenuseid vajame;  
2) Hindame võimalusi – milliseid teenuseid suudame pakkuda või korraldada;  
3) Viime kokku vajadused ja võimalused ning teeme neist lähtuvalt otsuse, milliseid 

teenuseid ja kuidas me korraldame.  
 
Perearsti teenuse puhul on vajalik teha selgeks, millist perearsti teenust ja -keskust me 

Puhja vallas vajame. Kas on mõtet seda vana keskust remontida või teha midagi kaasaegset? 
Milline on teenuste valik perearstikeskuses? Keskuse paremaks toimimiseks, majanduslikuks 
toimetulekuks ja teenuste mitmekesistamiseks tuleks arendada täiendavalt ennetavaid ja 
tervist edendavaid teenuseid. Kõige selle juures tuleb elanike vajadusi arvestades kavandada 
ühistransport piirkondade ja tervisekeskuse vahel, et tagada tervishoiuteenuste tegelik 
kättesaadavus.  

Oluline on teenuste arendamisel koostöö teiste omavalitsustega. Vajalik on luua ülevaade 
vajalikest teenustest, mis on naaberomavalitsustes juba olemas. Sellele ei pea Puhja vald oma 
ressurssi enam kulutama ja teistega mõttetult konkureerima. Sama moodi saab Puhja vald 
pakkuda naaberomavalitsuste elanikele mõnda vajalikku teenust, suurendades selle abil oma 
toimivate teenuste majanduslikku jätkusuutlikkust.  

Elukvaliteedi kujundamisel on oluliseks osaks korteriühistute toimimine ja heakord. 
Toimiv korteriühistu suudab paremini hoida korras elamu ja selle ümbruse. Vajalik on tagada 
vallavalitsuse ja elanike koostöös asula heakord, seada töökorda  tänavavalgustid, korrastada 
ja muuta turvalisemaks kõnniteed, hooldada ja liivatada neid talvel. Lahti tuleb saada võsast, 
avada vaateid, tõsta miljööväärtust, kujundada paikade atraktiivsust ja identiteeti. Vajalik on 
kõikide valla territooriumil olevate parkide hooldamine. 
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Vallale mittekuuluva omandiga seotud heakorra tagamiseks peab vald olema järjekindel ja 
nõudlik. 

Eraldi küsimuseks turvalisuse tagamisel on vanade tootmishoonete kasutamine. Lagunenud 
tootmishooned, mis on kasutusest väljas ja mida pole otstarbekas taastada või uuesti 
kasutusele võtta, tuleb ohutuks muuta, vajadusel lammutada.  

3.1.8. Ettevõtluskeskkonna kvaliteet 

Hetkel ei ole Puhja vallas inimestele piisavalt töökohti. Vaja on ka tootvaid, mitte ainult 
vahendavaid ettevõtteid. Samuti on vähe väikeettevõtlust (mikroettevõtted, pereettevõtted). 
Puhja vallavalitsus ei sekku otseselt ettevõtluse arendamisse, töökohtade loomine ei ole 
KOKSist tulenevalt valla ülesanne, samas tuleb sellega tegeleda. Puhja vallavalitsus saab 
mõjutada ettevõtluskeskkonda ja ettevõtete tegutsemise tingimusi – näidata üles 
vastutulelikkust, heatahtlikkust ja kiirust dokumentide kordaajamisel, korraldada ladus 
asjaajamine valla poolt. Samuti korrastada teid, muuta tolmuvabaks või viia mustkatte alla. 
Samuti on vallavalitsuse võimalusteks koostada planeeringuid, teemaplaneeringuid, 
korraldada ideekonkursse, käivitada ettevõtjatega erinevas vormis koostööd. 

Valla välisilme ja heakord on oluline nii elanike  kui ka ettevõtjate jaoks. Valla mainet ja 
konkurentsivõimet mõjutab ka elementaarne ja silmaga nähtav heakord. Selles osas pole 
pisiasju, on süsteemne tervik. Vallavalitsusel on siin peremehelikult hooliva vahendaja roll. 
Vajalik on kohene heakorrastuskava kiire ja atraktiivse tulemi saavutamiseks ja saavutatu 
säilitamiseks. Vald kui hoolikas ja nõudlik peremees, vahendaja, loob teiste jaoks eeskuju. 

Oluline on nii ettevõtjate omavaheline koostöö, vallavalitsuse koostöö ettevõtjatega, 
ettevõtjate käsitlemine partnerina. Vallavalitsuse ja ettevõtjate ühiseks eesmärgiks on 
kujundada piirkonna ja ettevõtete võimaliku lisaväärtuse tõstmise võimalused ühiselt 
tegutsedes, samuti on vajalik selle eesmärgi kajastamine valla arengudokumentides, 
töökavades, meedias. 

3.1.9. Valla majandamine ja tehniline keskkond 

Puhja valla sooja- ja energiamajanduse arengukava vajab kaasajastamist, et saada nägemus 
kogu valda hõlmava ühtse energiapoliitika osas. Puhja aleviku puhul tuleb esmalt kaardistada 
olemasolev soojamajanduse olukord ning teostada aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimise 
ja laiendamise teostatavus-tasuvusanalüüs.  

Valla ülesanne on igal aastal investeerida teede rekonstrueerimisse ning tagada aastaringne 
teede hooldus. Oluline on kruusakattega teede tolmuvabaks muutmine, eelkõige koolibussi 
ringi teel ning kalmistu teel. Riigiteede korrastamisel teeme ettepanekud teede korrashoidjale. 

Teede ja tänavate rekonstrueerimiseks ja hooldamiseks tuleb koostada ja igal aastal teede 
hooldus- ja remondikava, mis tagab järjepidevuse ja tasakaalus rahajagamise valla teede 
jaoks. Puhja alevikus, Ulila alevikus ja Rämsi külas tuleb lahendada jalakäijate turvalisuse 
küsimused. Vajadusel tuleb jätkata ka tänavavalgustuse ehitamist ja laiendamist Puhja valla 
tiheasustusega aladel, mis on väga oluline ohutu liiklemise ja turvalisuse seisukohast. 

Puhja vald peab tagama heakorra valla territooriumil, korraldama teeäärte ning parkide 
korrashoidu, korrastama kalmistud ning muud avalikud kohad. Jätkata tuleb bussipeatuste 
korrashoidu ja vandalismikindluse tagamist. 

Oluline on transpordiühendus Tartuga (bussiliiklus, taksoteenus), kuid lähiaastatel vald ise 
seda korraldama ei hakka. 
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Side- ja telekommunikatsiooniteenused paranevad, kui Puhjani jõuab kaasaegne 
fiiberoptiline kaabelside või vähemalt toimivad õhulingid. 

Puhja vald peab oma tiheasustusega aladel tagama kvaliteetse joogivee ja heitvee 
puhastamise. Selleks on vaja ette näha Puhja valla tiheasustusaladel asuvate trasside 
rekonstrueerimine ja võimalusel ka laiendamine.  

Elanike piisava huvi korral tuleb koostöös AS Emajõe Veevärgiga ehitada vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud Ridaküla ja Kureküla küladesse ja Puhja alevikku nendesse 
piirkondadesse, kus torustikud varem puudusid. 

Eluasemeteenuse arendamiseks on vaja olemasolevaid kui ka ehitatavaid sotsiaaleluruume 
kohandada puuetega inimestele. Vajadus võib tekkida munitsipaalkorterite järele, mida oleks 
võimalus pakkuda valla asutustesse tööle asuvatele inimestele (nt noored õpetajad, 
spetsialistid). Kaaluda tuleb ideed ehitada Puhja alevikku valla initsiatiivil kortermaja uute 
elanike tulekuks. 

Uueks arenguvõimaluseks, kulutuste vähendamise võimaluseks pikemas perspektiivis ja 
keskkonna oluliseks säästmiseks on valla omandis olevate hoonete ja tiheasustusalade 
energiatarbe lahendamine looduslike energiaallikate, eelkõige päikeseenergia ja maasoojus- 
energia kasutamisega. 

3.1.10. Keskkonnakaitse 

Jäätmemajanduse arendamiseks on vajalik koostatud jäätmehoolduse arengukava 
rakendamine, reovee puhastamine. Jätkatakse bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 
korraldamist. 

Haridusasutustes ja valla infot kajastavates väljaannetes tuleb jätkata keskkonnaalase info 
edastamist ja keskkonda säästva eluviisi propageerimist.  

3.1.11. Avalik kord ja turvalisus 

Turvalisuse tagamine on politsei, kohaliku võimu, ettevõtjate ja elanike endi ülesanne. 
Turvalisuse tagamisel on tähtis olustikuline ja sotsiaalne ennetustöö. Vallavalitsuse 
ennetustöö seisneb eelkõige järelevalves, et uusehitiste rajamisel ja detailplaneeringute 
koostamisel arvestatakse turvalise elukeskkonna standarditega.  

Vallavalitsuse sotsiaalne ennetustöö on haridus- ja kultuuriobjektide korrashoid ning 
aktiivne tegelemine riskiperekondadega. Valla ülesandeks peab olema tiheasustusalade 
liikluse turvalisuse tagamine tänavavalgustuse, kiirust reguleerivate märkide ja rajatiste abil. 
Lisaks tänavavalgustusele tuleb rakendada asulates ka videovalvet. Oluline panus 
elukeskkonna turvalisuse suurendamisel on naabrivalve elavdamine ja korrakaitse 
tõhustamine koostöös politseiga.  

3.1.12. Vaba aeg, kultuur, sport 

Puhkamise ja vaba aja sisuka, aktiivse ning kultuurse veetmise võimaldamine on valla üks 
prioriteete. Selleks tuleb: 
- Korrastada alevike rohealad;  
- Rajada ja korrastada supluskohad; 
- Luua võimalused suusatamiseks ja matkamiseks;  
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- Arendada vabaõhuürituste läbiviimise kohti; 
- Renoveerida Puhja staadion ja luua seal tingimused erinevate spordialadega tegelemiseks, 

nagu kergejõustik, jalgpall, võrkpall, korvpall jne; 
- Luua või aidata kaasa spordiinventari laenutussüsteemi loomiseks (uisud, suusad, rulluisud 

jne); 
- Taotleda rahalisi vahendeid ja aidata kaasa kergliiklusteede rajamiseks; 
- Leida rakendus kooli lasketiiru ruumidele; 
- Luua tingimused tehnikaspordialade harrastamiseks;  
- Arendada veepealseid  tegevusi (kanuud, vesirattad jne). 

 
Vaba aja veetmise ja turismi seisukohalt on oluline võimaldada Puhja valla elanikele ning 

külalistele mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi. Selleks tuleb: 
- Rajada Reku ja Ulila sadamate alale sildumisala koos vajalike rajatistega; avalik 

sildumisala avalikuks kasutamiseks Palupõhja külla; 
- Muuta raamatukogud infokeskusteks, kus lugemismaterjali leiavad ja internetti saavad 

kasutada kõik huvilised; 
- Ulila raamatukogu tulevik lahendada koos Ulila Keskuse arenguga; 
- Ulila Keskuse (Ulila vana koolihoone 3-korruselise osa) baasil arendada välja kogukonna 

keskus;  
- Korrastada Ulila sadamaalale jääv territoorium; 
- Rajada vabaõhulava ja avalikud lõkketegemise kohad, Kiigemäe kujundamine 

kogukondade ühiseks esinduslikuks väliürituste paigaks. 
 
Puhja vald toetab ja väärtustab igati omaalgatuslikku tegevust ning on väga heades suhetes 

valla territooriumil tegutsevate mittetulundusühingutega. Valla eesmärgiks on jätkuvalt 
toetada vabaühendusi ning sihtasutusi läbi tegevustoetuste. Vald näeb just vabaühendustes 
kohaliku küla- ja seltsielu edendajaid, aga ka võimalikke teenuste pakkujaid, teabe 
vahendajaid. 

Puhja valla sporditegevuse edukus on sõltunud eestvedajatest. Vaja on koostada 
sporditegevuste arengukava ja/või pidevalt uuendatav tegevuskava-kalender, milles 
sätestatakse tegevusvaldkonnad, mida omavalitsus toetab ning mille arengule igati kaasa 
aitab.  

Visuaalne identiteet. Puhja vallal on olemas valda tutvustavad välikaardid. Piirkonna 
maine ja atraktiivsuse tõstmise seisukohalt on oluline üle vaadata ja ühtlustada kogu valla 
visuaalne identiteet – viidamajandus ja kommunikatsioonikanalid. Lähtuda tuleb kahest 
suunast: vallal elanikele suunatud ja vallast väljapoole (maakond, kogu Eesti, välismaalastele) 
suunatud teabelevi. Puhja vald saab oma elanikke tunnustada Aasta Inimese valimise läbi. 
Puhja aktiivsete inimeste motiveerimiseks on vajalik neid tunnustada ja väärtustada. 

Kultuuritraditsiooni jätkamiseks ja elanike huvi tõstmiseks saab traditsioonilistele 
üritustele lisaks korraldada piirkondliku tähtsusega ettevõtmisi (ka näitusi) ja sisseostetud 
kontsertide ja etenduste toimumist seltsimajas, kirikus, Kiigemäel jne. Kohalikke inimesi 
kutsub kokku klubiline tegevus ja tantsuõhtud.  

Puhja kirikuhoone kui vallale olulise kultuuripärandi säilimise seisukohalt on vajalikud 
järgmised tegevused: 
- Korrastada ja tutvustada valla turismiobjekte, ajaloolisi Kavilda ja Puhja kirikuid; 
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- Töötada välja toetuste süsteem kultuurimälestiste omanikele kultuurimälestiste hooldamise 
eest; 

- Toetada Puhja kogudust projektide kaasfinantseerimise ja tegevustoetuste kaudu; 
- Toetada Puhja ja Kavilda kirikute renoveerimist. 

 
Samuti on oluline ja vajalik Pastoraadi hoone säilimine ja renoveerimine. Kultuuripärandi 

säilitamise seisukohalt on oluline koduloomuuseumi loomine ja pilliõpe. Kasutamata 
võimalus on raamatukogude kohaliku ja maakondliku haardega üritused.  

Vald saab toetada vabaühendusi erinevates kultuuri- ja tervisedenduslikes aktsioonides ja 
projektides. Vabaühendused on kandvaks jõuks asutuste ja kiriku kõrval, tegutsedes 
missioonitundest ja isetegemise rõõmust. 

Tähtis on tervislike eluviiside propageerimine, siin saavad koostööd teha asutused ja 
kolmas sektor. 

Ühtset kogukonnatunnet tekitavad ühisüritused, mida saab korraldada erinevates paikades, 
nii sise- kui välisüritustena. Puhja vajab tippüritust või „oma asja“, mis muudab koha 
atraktiivseks, meelitab siia külalisi ja mille järgi iga eestimaalane teaks kus ja mis on Puhja. 

3.1.13. Lääne-Tartumaa piirkonna arengusuund 

Lääne-Tartumaa piirkonnal on ajalooline taust ja seotus omaaegse tunduvalt suurema 
Tartumaaga. Teiseks on n.ö. üle valla piiride arengutest rääkimine asjakohane haldusreformi 
kontekstis. Kolmandaks on piisavalt koostööd väärivaid ideid ja arengusuundi, tööjaotust ja 
huvide ühitamise vajadust, olenemata haldusreformi sujumisest. 

Elva-Ulila jõgi, Kavilda ürgorg on mastaapsed loodusobjektid, mille hoidmine ja arukas 
kasutamine on mõeldav üksnes koostöös naabritega. 

Suurte ehitiste või rajatiste tegemine, nagu  motorada, staadion jmt vajavad eelnevat 
kasutusulatuse analüüsi ja kokkuleppeid. Ei ole arukas igaühele oma tegemine. 

Sügavama koostöö eelduseks on ühise inforuumi kujundamine ja käigus hoidmine. 

3.1.14. Geopark kui võimalus rahvusvaheliseks koostööks 

Geopargi idee on jõudnud aktiivsesse käivitusfaasi, kuhu on kaasatud osapooled Jõgeva- ja 
Tartumaalt. Ettevõtmist iseloomustab huvide mitmekesisus ja sellest tulenevalt ka kandva 
kontseptsiooni loomise keerukus. Üldiseks aluseks on Jääaja mõjul kujunenud maastikud - 
Vooremaa, märgalad. Oluliseks ühenduseks on Emajõgi. Idee kohaselt tuleb siduda loodus, 
pärandkultuur, hariduslik tegevus, kogukondlik tegevus, turism ja muu ettevõtlus sidusaks 
tervikuks. Üks mõte on sellisel paljude osalistega ettevõtmisel ühine turundustegevus, mis 
suudaks äratada rahvusvahelist tähelepanu. 

 
Ulila piirkond: taastuv endine kaevandusmaastik, tehislikud veekogud, Turba 

Avastuskeskus, majutus-toitlustus, väljasõidud Emajõele, geopargi aladele, Tartusse. 
Reku sadamaala: loodav jõesadam, sadamateenused, väljasõidud Võrtsjärve ja Tartu 

suunas, loodusmatkad, Palupõhja looduskool, Alam-Pedja LKA õpperajad. 
Emajõgi kui veetee (koostöös Laeva vallaga): Puhja vallas on üle 30 km jõge, vaadete 

avamine 
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Kavilda ürgorg (koostöös Konguta vallaga): piirkond Elva lähistelt kuni Emajõeni – 
Maiorg, Kentsi paisjärv, Kiigemägi, Rämsi Veskijärv, matkarada oru põhjas. 

Geopark kui kaubamärk, Geopark kui tooted, teenused, kohapealne korraldus, 
ühistegevused, koostöö. 

3.2. Märkav ja hooliv Puhja vald 

Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on vallaelanike sotsiaalse turvalisuse ja võimalikult 
iseseisva toimetuleku tagamine. 

3.2.1. Sotsiaalne kaitse ja tervisedendus 

Pikema perspektiivina tuleb kaaluda sotsiaalmaja rajamist koostöös teiste omavalitsustega, 
erasektoriga, vabaühendustega. Eesmärgiks oleks keskkond, kus abi ja hooldust vajavad 
inimesed saavad teenuse oma kodule lähemal, säilivad tutvusringkond, sotsiaalsed sidemed. 
Jätkuvalt pakutakse sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele, eakatele, peredele ja 
lastele ning eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele.  

Toimetulekutoetus, hooldaja toetus ja muud ühekordsed toetused vastavad seadusandlusele 
ning nende proportsioon ei vähene. 

Puhja vald tegeleb jätkuvalt tööhõivega seonduvate küsimuste lahendamisega vastavalt 
võimalustele. Vallas on juurde tekkinud vähe töökohti. Mõjutusvõimalused on kaudsed. 
Nende hulka ei kuulu sotsiaaltoetused, kuna need on olukorda leevendavad vahendid. 

Ravikindlustuse puudumine on probleemiks, sest raha puudumise tõttu lükatakse arstile 
pöördumine edasi. Ravikindlustusega katmata isikute tervishoiukulusid on vald osaliselt 
katnud oma eelarvest. 

Puhja valla ülesanne on kvaliteetse perearstiteenuse tagamine valla elanikele, mis tagatakse 
perearstikeskuste käigus hoidmise ja arendamise teel. Puhja vallas on kaks perearstikeskust, 
mis asuvad Ulila ja Puhja alevikus  

Vald toetab ka apteegi tegevust. Elanikkonna tervise huvides on oluline arendada haigusi 
ennetavaid tegevusi.  

Tervisedendusega seonduvat aitab ellu viia ka 2011. aastal valminud Puhja valla 
terviseprofiil, millele tuginedes saab rakenduskavasse tuua konkreetseid tegevusi. 

Puhja valla terviseprofiili eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste 
elukvaliteeti parema tervise kaudu. 

Valdade vaheline koostöö sotsiaalteenuste korraldamisel on võimalusi suurendav tegur 
valdkonna edendamiseks.  

Koostöö eri asutustel ja valdkondadel peaks suurem olla. Nõustamist rohkem kohapeale. 
Probleemiks on sotsiaalvaldkonna vabaühenduste puudumine vallas. Sotsiaalteenuste 

arendamisel oleks üheks võimaluseks nende delegeerimine mittetulundus- ja erasektorile. 
 
Sotsiaalvaldkonnas on vajalik: 

- Ehitada sotsiaalmaja: eluasemeteenuse edasiarendamiseks oleks vaja luua võimalused 
pansionaaditüüpi sotsiaalpinna ehitamiseks eakatele ja kohandatud pinnad puudega 
inimestele;  

- Viia Puhja päevakeskus üle sotsiaalmajja, lahendamaks keskuse ligipääsetavuse probleem;  
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- Pikendada Puhja päevakeskuse tööaega ja tagada puuetega inimestele parem ligipääs;  
- Edasi arendada koduhooldusteenust, sest eakas puudega inimene tahab elada oma kodus, 

koduhooldusteenuse võimaldamine vähendab vajadust üldhooldekodu teenusele; 
- Laiendada pere-, võla- ja teiste nõustamisteenuste võimaldamist vallas kohapeal;  
- Säilitada lastekaitsetöötaja olemasolu: jätkuvalt on vajalik aidata lapsi või lastega peresid 

sotsiaalprobleemide lahendamisel;  
- Soodustada sotsiaalvaldkonna vabaühenduste loomist ja tegutsemist.  

 
Puhja valla ülesanne on kvaliteetse perearstiteenuse tagamine valla elanikele, mis tagatakse 

perearstikeskuste käigus hoidmise ja arendamise teel. Puhja vallas on kaks perearstikeskust, 
mis asuvad Ulila ja Puhja alevikus.  

 
Tervishoiuvaldkonnas ja tervisedenduses on vajalik:  

- Renoveerida Puhja perearstikeskus hoone;  
- Säilitada perearsti vastuvõtt ja apteegi olemasolu Ulila alevikus, kus elab suhteliselt palju 

eakaid inimesi;  
- Parandada transpordiühendust Elvaga - tervishoiuteenuste saamiseks Elvast vajatakse oma 

transporti;  
- Jätkata ravikindlustuseta inimeste arstiabi kättesaadavuse toetamist;  
- Toetada tervist edendavaid tegevusi ja propageerida tervislikke eluviise. 

3.2.2. Vajadustest lähtuv noorsootöö 

Vajalik on: 
- Juhendajate ja eestvedajate tagamine, sh meeste osa suurendamine eestvedajate seas; 
- Toetussüsteemi rakendamine huvitegevuse, -hariduse, noorsootöö valdkonnas; 
- Täiendavate ressursside leidmine noorsootöö ja ringijuhtimise toetamiseks ja täiendavaks 

tasustamiseks. 
- Noorsootöö Kogu regulaarne tegevus valdkonna koostöö koordineerimiseks ja 

ulatuslikemate ettevõtmiste teostamiseks ning üksteise nõustamiseks, valdkonna arengu 
sisuliseks tagamiseks. 
Noorsootöö Kogu saab enda kanda võtta ka selliseid ulatuslikumat koostööd nõutavaid 

ettevõtmisi nagu valla või piirkonna õpilasmaleva korraldamine. 
Noorte seas on täheldatav algatatud tegevustes initsiatiivi vaibumine, motivatsiooni langus, 

edasikanduv passiivsus. Varateismelised noored on aktiivsemad, kuid ei sobitu kogemuste 
puudumise tõttu eestvedajateks. Nähtus viitab juhendamise ja eestvedamise vajadusele. 

Noorsootöö eestvedajad ja juhendajad enamasti naissoost. Vajadus on tasakaalustatuma 
koosseisu järele - oodatud on ka meessoost juhendajad ja eestvedajad. Oluline on see ka 
poiste kaasamisel. Probleemi suurendab veel asjaolu, et poistele suunatud tegevused on sageli 
nt tehniliste vajaduste tõttu kulukamad ja neid suudetakse vähem pakkuda. 

Tõsiseks probleemiks on sarnaste huvidega noorte väike arv ja sellest tulenevalt näiteks 
piisava hulga osalistega ringi avamine jääb osalejate vähesuse taha. Ringijuht/eestvedaja ei 
saa piisavat koormust ja osalustasu jääb kõrgeks. Toetused puuduvad. 

Eestvedajad, sh keskuste juhid tegutsevad küllalt omaette. Sellest tulenevalt jäävad 
ettevõtmised väikeseks ja killustatuks. Vaja oleks ka suuremahulisi tegevusi algatada ja ellu 
viia. Selleks on vajalik koordineeritud koostöö. Koordineerimiseks on vaja lisaressurssi.  
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Juhendajad/ eestvedajad vajavad samamoodi nõuannet ja tuge, tunnustust. Noorsootöös 
on iseloomulik entusiastlik ja täiendavalt vabatahtlikku tööd panustav tegutsemine. Selle piire 
ületades on oht läbipõlemiseks. Vajalik on projektide koostamise tugi, suuremate 
ettevõtmiste koordineerimise lisatasustamise võimalus jm. 

Noortega tegelemine vallas on sihtrühmiti ebaühtlane. Paratamatult on keskuste 
läheduses elavatel noortel kergem juurdepääs tegevustele, kui valla äärealadel hajaasustuse 
elanikel. Enim on eri tegevustesse rakendatud Puhja Gümnaasiumi õpilased. Näiteks pole üle 
kahekümneaastastel noortel oma vajadustele ja huvidele vastavat tegevuskohta.  

Noorsootöö ümarlaud tegi ära suure töö ja kaardistas noorte alarühmi eri tunnuste alusel. 
Nii saadi ligi paarkümmend alarühma ja mõeldi täpsustavalt kümnekonna rühma 
probleemidele, vajadustele, huvidele. Algatus vajab süsteemset jätkamist ja oluliselt 
laialdasemat noorte alarühmade kaasamist. Kooli gümnaasiumiosa sulgemisega tekib ka 
küsimus Puhja valla ja gümnaasiumiealiste noorte jätkuvate sidemete kohta. 

Valdkonna koordinaatori rakendamine vallas hakkaks nõudma peale palgafondi ka aja 
panustamist valdkonna töötajatelt, eestvedajatelt. Mõttekas on teha mõtestatud koostööd. 
Selleks on vaja ellu kutsuda Noorsootöö Kogu, mille eestvedamine käib rotatsioonis osaliste 
poolt. Kooskäimine vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord kvartalis. Ühiselt 
koostatakse iga-aastane ühine tegevuskava, et arengukavas seatud sihte ellu viia ja 
ettepanekud eelarves arvestamiseks. Kogus on võimalik vastastikune nõustamine, suurte 
projektide algatamine, vajaduste väljaselgitamine, esiletoomine ja parem ressursikasutus. 

Noorsootöö korraldamisel tuleb lähtuda põhimõtetest, et noorsootööd tehakse noorte jaoks 
koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse ning luues tingimused teadmiste ja oskuste 
omandamiseks, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. Noorte poolt algatatud ja noortele 
mõeldud projektide ja huvitegevuse toetamist tuleb jätkata. Aktiivseid ja teotahtelisi noori 
ning noortega tegelejaid on vaja tunnustada. 

3.3. Puhja valla avardatud haridusruum 

3.3.1. Avaram vaade hariduse käsitlemisele Puhja vallas ja valla arengu 
terviklikkusele 

Haridusvaldkonna sidusust, terviklikkust ja süsteemsust võib väljendada järgmiste 
teemaridadega:  
- Alusharidus – põhiharidus – gümnaasiumiharidus; 
- Tasemeharidus – huviharidus – huvitegevused; 
- Alushariduse ja põhihariduse üleminek(ud), koostöö; 
- Haridusasutused/-juhid – töötajad/õpetajad – vald – õpilased – lapsevanemad – kogukond.  

 
Haridus haakub elukeskkonnaga. Et elukeskkonda parandada haridusruumi kaudu, tuleb 

seada järgmisi ülesandeid: 
- On vajalik vaadata haridust laiemalt, lisaks formaalsele haridusele ka mitteformaalne 

haridus; 
- Mitteformaalse hariduse kättesaadavus tagada võimalikult kõigile vanusegruppidele; 
- Mitteformaalses hariduses saaksid tegutseda vabaühendused, oluline on vabatahtlik panus 

ühelt poolt ja vallapoolne tugi teiselt poolt. 
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Haridusvaldkonna prioriteetsust on rõhutatud Puhja valla arengute kavandamise 
töötubades, foorumitel, rahvakoosolekutel ja intervjuudes korduvalt. 62 % valla eelarve 
mahust haridusele - ainuüksi see fakt annab alust nii arvata. Samas on vallapoolse toetuseta 
kutse- ja huviharidus. Haridusvaldkonna terviklikus käsitluses peab kohalik omavalitsus 
sellega arvestama, arenguid kavandama koostöös ettevõtjate ja vabaühendustega ja kasutades 
ära ka riigilt lähtuvaid võimalusi. Ka 2014. aastast kehtiv Elukestva õppe strateegia 2020 näeb 
tasemeharidust vaid ühe osana suurest tervikust. 

Kui mõelda sellele, et me näeme hariduse valdkonda prioriteetsena, siis peame kaalutlema, 
kui suure osa me valla vahenditest sellele võimaldame, et muud valdkonnad kiduma ei jääks, 
et valla elanike rühmad, kes pole lasteaia ja kooliga otseselt seotud, kuid keda arvuliselt võib 
olla nimetatuist hulga rohkem, ei tunneks ennast eemale jäetuina.  

Noorte huvigruppide kaardistamisel leiti tosina jagu erinevate vajadustega noorte 
alagruppe, kellest paljud on seni jäänud tähelepanuta. 

Väga oluline on lapsevanemate koolitus, nõustamine ja osalemine muul moel nii nende 
endi kui oma laste, kogu pere head käekäiku silmas pidades. Vajalik on süsteemne ja 
programmiline tegevus, mis poleks pelgalt üksikürituste jada. Raskuskeskmed on kogukonna 
informeeritus ja lapsevanemate teadlikkuse oluline tõstmine, kaasamine. Oluline on pöörata 
tähelepanu muukeelsete laste õpetamisele, tervisedendusele, kodanike ja liikluskasvatusele. 

Täiskasvanukoolituse eri vormid, huvitegevus on vajalikud inimeste kvaliteetaja mahu 
suurendamiseks ja ka tööturul paremaks toimetulekuks, ettevõtlikkuse edendamiseks. 

Vanemas eas inimesed vajavad aktiivses tegevuses hoidmist, eneseteostust kogu elukaare 
ulatuses. Elukestval õppel, ühisel aktiivsel tegutsemisel on siin kaalukas roll. 

Väga oluline oli venekeelse elanikkonna toomine valla haridusruumi. Nende vajadustega 
pole kuigivõrd tegeletud. 

 
Vastust vajavad küsimused: 

- Milline on vallapoolne roll ja panus valla elanike hariduse omandamisel, õppes osalemisel 
väljaspool Puhja valda (tasemeharidus kogu ulatuses, huviharidus ja -tegevus, 
kutseharidus, täiendkoolitus, elukestev õpe kogu ulatuses)? 

- Kas vallal on huvi, vajadust ja võimalust anda toetusi, stipendiume, esitada valla tellimusi?  
- Kuidas õppimine väljaspool valda mõjutab inimeste käitumist ja hoiakuid Puhja valla 

suhtes? 
- Mida saab vald sellest tagasi, kui ta panustab haridusvaldkonda väljaspool kohalikule 

omavalitsusele otseselt seatud kohustusi? 
- Milline on õppijate roll, vastutus, kohustused, panus omalt poolt?  

3.3.2. Alusharidus 

Lasteaiakohtade olemasolu on elukeskkonna oluline „tõmbenumber“ ja potentsiaalsete 
valda tulijate aspektis lisandub siia elamispinna võimalus ning muud teenused. 

Lähiaastatel ei ole näha lasteaiakohta vajajate hüppelist kasvu. Silmas pidades aga valla 
huvi ja valmidust uute elukohtade võimaluse pakkumisel Puhja, Uula-Rämsi ja Ulila 
piirkondadesse,  võib osutuda vajalikuks lastehoiu teenuse pakkumine. 

Alushariduse teema käsitlemisel on oluline vajadus tegeleda lapsevanemaga. Laste 
asumine alusharidust omandama, aga ka hilisemad üleminekud uutele hariduse omandamise 
tasemetele vajavad lasteaia, kooli, perekonna pidevat koostööd, perekonna nõustamist, 
koolitust, tugitegevusi lastele jpm. Vajadus on logopeedi järele. 
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Materiaalne tahk: uuendada ja rajada lasteaia õueala ja mänguväljakud; lasteaia hoone 
vajab varsti taas ulatuslikumat remonti.  

Alushariduse arengu detailsem käsitlus kajastub lasteaia arengukavas. 

3.3.3. Puhja kooli edasine areng 

Tulenevalt hariduspoliitika muutustest riigi tasandil on Puhja kool juba teinud 
ümberkorraldusi oma töös. Õppekavade erinevad rõhuasetused (põhikoolis õpilase 
individuaalsust toetav lähenemine, gümnaasiumis akadeemilisele õppele keskenduv 
lähenemine) tingivad uued nõuded õpetajatele. Põhikooli õpetaja peaks valdama laiemat 
teemavaldkonda. On oluline, et põhikoolis oleks õpetaja kogu aeg õpilase jaoks olemas, et 
õpetus oleks õpilase jaoks jõukohane ja huvitav.  

Puhja koolis on praegu ametikohtade arv ja reaalselt töötavate õpetajate arv proportsioonist 
väljas. See tähendab, et täiskohaga töötavate õpetajate osakaal on väiksem kui osaajaga 
töötavate õpetajate arv. Siit tekib kooli jaoks oluline raskus. Osaajaga töötavad õpetajad ei saa 
osaleda piisavalt kooli arendustegevuses (õppekava arendus, klassijuhatamine, 
meeskonnakoolitused, jms). Ei ole piisavalt õpetajaid, kes oleksid klassijuhatajad. Lühiajaline 
viibimine töökohal tingib selle, et osaajaga töötavad õpetajad ei kanna täies ulatuses 
organisatsiooni kultuuri.  

Põhikoolist saadav kvaliteetne haridus on eeldus edasisteks valikuteks, sh gümnaasiumisse 
õppima asumise lävendi ületamiseks. Gümnaasium on siiski vaid üks valikutest ja väga 
oluline on põhikooli lõpuks õpilase enesest arusaamine, oma võimete ja suundumuste 
tundmine, et teha õige valik, mis ei viiks pettumuseni, aja raiskamiseni. Põhikool näeb sellise 
ülesande täitmiseks mitmeid võimalusi. Oluline on hea karjäärinõustamise pakkumine 
õpilastele kogu koolitee vältel ja vastavalt eale.  

Põhihariduse ja huvitegevuse sidumine on üks Puhja kooli suundumustest ka põhikoolina. 
Võimalikult rakenduslikud ained nii kooli õppekavas kui huvitegevuses annavad märksa 
elulisema baasi õpilasele oma annete, oskuste, võimete ja huvide hindamisel. Suurt 
tähelepanu on koolis pälvinud nt robootika. Tehnoloogiaõpe, loomemaja ja õppeköök on 
olnud juba pikemalt arenguvajadusena ära märgitud. Kui Puhja koolimaja renoveeriti, siis 
tehti seda silmas pidades gümnaasiumiastme vajadusi. Oluline pööre kooli sisulises arengus 
toob endaga kaasa ka vajaduse panustada õppe- ja materiaalsesse keskkonda. Põhikoolis on 
ka väga kohane alustada ettevõtluse alase õppega nii varakult kui võimalik. Siin on vajalik 
koostöö ka kohalike ettevõtjatega.  

Oluline on jätkuvalt pakkuda lastele ja noortele ringides tasuta käimise võimalust ja 
käivitada projektipõhiste ringide töö, leida uusi juhendajaid. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et arengu seisukohalt tuleb pidevalt tegelda kvalifitseeritud 
tööjõu leidmisega ja õpikeskkonna (sh digipööre) uuendamisega. 

Gümnaasiumiastme sulgemine toob kaasa vajaduse läbi mõelda perede ja mujale õppima 
siirdujate vajadused ja nende toetamise võimalused. Siinjuures tuleb mõelda ka võrdse 
kohtlemise võimalikkusele, vastavalt kas asutakse õppima gümnaasiumiastmesse või 
kutseharidusasutusse. Selle teema käsitlemisel on oluline teada riigipoolse panuse sisu ja 
ulatust. 

Puhja kooli arengut käsitletakse detailsemalt kooli arengukavas. 
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3.4. Avatud, aktiivne ja kaasav juhtimine 

3.4.1. Puhja valla juhtimise sisuline ja organisatsiooniline areng 

Arenguteel olevale juhtimisele on tunnuslik avatus; kaasamine; uuenduslikkus; aktiivne 
positsioon; koostööle orienteeritus; vastutuse mõistlik jagamine; teadlikkus osaliste huvidest 
ja vajadustest, suutlikkuse piiridest ja tahtmine piire avardada. 

Koostöö kogukondadega, vabaühendustega, ettevõtjatega on avatud ja kaasava 
juhtimise võtmetähenduses. Nii vabaühenduste kui ettevõtjatega konsulteerides ja valla 
arenguid ühiselt kavandades peeti vajalikuks püsivate suhtlusvormide kujundamist. 
Ümarlauad, foorumid, töörühmad on vajalikud regulaarselt, asjakohaselt ja ajastatult vastavalt 
arenguprotsesside või muude tegevuste loogikale. Erinevad koostöövormid ei tohi olla pelgalt 
vormi täiteks, vaid sisulised. Heaks näiteks on Puhja vallas rakendatud Kaasava eelarve 
rahvahääletus. 

Koostöö on vastastikune ja kõigi koostööpartnerite huve arvestav. Usaldus on oluline 
koostöö tingimus, kuid see ei saa olla alati eeltingimus. Just koostöös usaldus saabki tekkida.  

Tähtis on suhtlemine ja info jagamine. 

3.4.2. Inforuumi pidev uuendamine 

Inforuumi loomine ei ole eesmärk omaette, vaid protsess. Informatsiooni on vaja koguda, 
talletada, süstematiseerida, töödelda, kujundada, edastada. Selleks selgitada välja allikaid, 
sihtgruppe, valida edastamise viise ja kanaleid. 

Inforuum ühendab kõiki valla tegevus- ja arendusvaldkondi. Juhtimine, koostöö, 
kaasamine, mainekujundus, turundus - rida tegevusi, mis on tihedalt seotud ja sõltuvad 
toimivast inforuumist. Ka vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid, arengudokumendid on 
üks osa inforuumist. 

Inforuum on keeruka koega ja mitmekihiline. Olulisteks meediumiteks on info edastamisel 
valla ajaleht nii paberkandjal kui internetis, valla koduleht internetis. Huvigrupid peavad 
rohkem avaldama end valla infokandjatel.  

Paberkandjal ajaleht, infostend käidavas kohas, teadetetahvel või -tulp ei ole 
internetivõimaluste kõrval tähtsust minetanud. Inforuumi kuuluvad ka sildid, viidad, 
temaatilised jaotusmaterjalid. 

Samm edasi kaasaegsete võimaluste kasutamisel on Volise keskkonna kasutamine 
arvamuste küsimiseks. 

Inforuum võib avarduda teatud valdkondades või eesmärkidel. Näiteks on arendamist väärt 
Lääne-Tartumaa ühine toimiv inforuum koostöö paremaks korraldamiseks ja ühiseid juuri 
omava piirkonna esitlemiseks väljapoole. Geopargi inforuum hakkab ulatuma rahvusvahelises 
mõõtmes. 

 
Vajalik on: 

- Teabe pidev kujundamine ja suunamine sobiliku kandja kaudu huvigruppidele ja teabe 
värske hoidmine; 

- Teabekandjate tehnilise ja esteetilise taseme hoidmine kaasaegsena; 
- Inforuumi toimimise eest vastutamine. 
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Inforuumi olulised osad on valla arengudokumendid. Eeltingimuseks on, et need on 
koostatud selge kavatsusega arenguid ellu viia, nende järgi reaalseid tegevusi kavandada. 
Parim on see, kui arengute kavandamisel on toimunud koostöö ja huviliste kaasamine. 

Olulised arengudokumendid on arengukavad, valdkondlikud arengukavad ja planeeringud. 
Arvestades järgmisse arenguperioodi kavandatud keerukaid arengusuundi, kus põimuvad 
valdkonnad ja piirkonnad, eri huvigruppide koostöövajadus jne, on mõistlik üldisemaid 
protsesse juhtida teemaplaneeringute abil. Olulised teemaplaneeringud puudutaksid nt 
Ulila, Uula-Rämsi piirkondlikku arendust ja Puhja aleviku keskosa jt. Varem kavandatud 
valdkondlikest arengukavadest ei ole tänase seisuga paljud vajalikud. Kuivõrd lasteaiale ja 
koolile koostatakse oma arengukava, siis piisab teiste haridusteemade käsitlemiseks üldise 
arengukava võimaluste kasutamisest. Noorsootöö valdkondliku arengukava mõttest on 
aruteludes selgunud, et mõttekam on Noorsootöö Kogu ühine tegevuskava, mida koostatakse 
jooksvalt. 

 
Vajalikud valdkondlikud teemaplaneeringud: 

- Uued elukohad; 
- Valla puhke- ja spordirajatised; 
- Puhja valla ühendusteed. 

 
Vajalikud piirkondlikud teemaplaneeringud: 

- Puhja aleviku ajalooline keskus ja teenusteruum; 
- Ulila kui Geopargi sihtkoht ja väärtustatud elukoht; 
- Uula-Rämsi piirkond kui soovitud ja mugav elukoht; 
- Kavilda ürgorg; 
- Emajõe lähiala piirkond. 

3.4.3. Aktiivse positsiooni võtmine uutel algatustel  

Aktiivne positsioon uuendustes on vajalik reaalsete tegevuste käivitamiseks ja toetamiseks. 
Ideede algatamise, aga eriti rakendamise, arendamise osas on tihti puudu initsiatiivi ja 
konkreetseid huvigruppe, eestvedajaid, käivitajaid, nõustajaid, vastutajaid. 

Enamasti on ootuspärane, et vald kui organisatsioon ongi uuenduste ja arengute algataja, 
nende esilekutsuja - motiveerija. Vajalik on vallapoolne panus ressursi mõttes. 

Selleks peab Puhja vallavalitsusel olema organisatsiooniline suutlikkus. Olulised sammud 
on astutud. Ellu on kutsutud vallavalitsuse uuendatud struktuur. Loodud on sihtasutus Puhja 
Valla Arendus, mis saab otstarbekamalt korraldada valla arendusprojekte, haldusküsimusi, 
heakorrastustöid, ehitusalaseid hankeid jne.  

Valitud arengusuundade rakendamisel on paljudel juhtudel oluline eeltingimus 
omandisuhete korrastamine, sh riigiga ja eri omanike koostöö saavutamine ühistes huvides. 

 
Loodava sihtasutuse suuremaid kavandatavaid projekte: 

- Reku sadamaala arendus; 
- Ulila paadisadam; 
- Ulila jõe puhkeala; 
- Ulila kogukonnakeskus ja hoone teine korpus; 
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- Ulila raba endine kaevandusala; 
- Rämsi Veskijärve korrastamine ja ujumiskoha rajamine; 
- Puhja kogukonnamaja (vana koolimaja); 
- Puhja kortermaja; 
- Puhja staadion; 
- Puhja ujumiskoht. 

 
Haldusreformi teemal tuleb olla konsultatsioonide algataja naaberomavalitsustega ja mitte 

passiivne ootaja. Halduskorralduslikul muutusel võib olla mitmeid võimalikke arengukäike: 
1) Uus vald liitumise tulemusena (nt Puhja-Konguta-Rannu); 
2) Uus vald liitunud valdadest osavaldadega; 
3) Vallad oma piire ei muuda, kuid asutakse looma ühisasutusi, pakkuma ühiselt teenuseid 

või ka neid sisse ostma jne; 
4) Uued haldusterritoriaalsed üksused on maakonna mõõtu või liidavad rohkem valdasid 

piirkonna suuremat linnaliste haldusüksuste ümber (Tartumaa vald, nn Suur-Elva vald 
vmt); 

5) Uued haldusterritoriaalsed üksused ületavad maakonna piire ja tuginevad piirkondlikele 
sarnasustele ja ajaloolistele juurtele (nt Lääne-Tartumaa). 
 
Variante võib olla enamgi. Kõige vähem riske kaasa toov, kuid samas ka vähem 

lisaväärtusi andev on lähinaabritega sunni ennetamiseks vabatahtlik liitumine ja status quo 
sisuline säilitamine. Puhjal on siin hea positsioon, kuna asub Tartule lähemal ja on ise küllalt 
hea teenuseid pakkuv keskus (nt Edgar Kanti mõistes abitsentraal, abikeskus). Puhja võib 
sellisel puhul edeneda selles mõttes, et teenuste osutamine muutub jätkusuutlikumaks, kuna 
kasutusala suureneb, kasutajaid tuleb juurde. Ka võib mõni valdkond saada nö lisaenergiat 
nagu nt Puhjas väheedenenud turismi valdkond. 

Suuremate haldusterritoriaalsete ühenduste loomisel on kindlasti piirkondliku sarnasuse ja 
ajalooliste juurte arvestamine parim variant. Maakonna piiride ületamine võib osutuda aga 
lisakeerukuseks, mida riigi tasandil ei pruugita väga soosida. 

Piiride muutmisest tunduvalt sisulisem on süvitsi minev koostöö, elukorralduse 
valdkondlik piiriülene uuendamine, ühised asutused, teenused jne. 

3.4.4. Vastutuse mõistlik jagamine  

Vastutuse jagamine eeldab huvigruppide ja partnerite olemasolu ning vastastikust 
usaldust. Näiteks on tõenäoline, et piirkondlikke kinnisvaraarendusi teostatakse koostöös 
erasektori ja ettevõtjatega. Suureks väljakutseks oleks mingi piirkonna või valdkonna 
koordineerimise või haldamise ülesande üleandmise või vastutuse jagamine vabaühendusega. 
Selline olukord on võimalik Ulilas. 

3.4.5. Arengusuundade koordineerimine 

Erinevad, paralleelsed ja põimuvad arengusuunad vajavad koordineerivat ressurssi ja 
selleks saab olla inimene või ka juhtgrupp, kes tunneb valla olemasolevat olukorda, vajadusi, 
suutlikkust, kogukondi ning kes on suuteline tagama valla aktiivse positsiooni kokku lepitud 
arengute elluviimisel. Juhtgrupp võib olla eri etappidel muutuva koosseisuga. 
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Mitmed arengud ulatuvad üle valla piiride. Näiteks Geopark, Lääne-Tartumaa koostöö, 
koostöö teiste omavalitsustega laiemalt, valmisolek ja Puhja valla kogukondade huve arvestav 
tegutsemine haldusreformi protsessi erinevate stsenaariumite tingimustes jne.  

Oluline on väliste võimaluste kasutamise suutlikkus ja valmisolek, igapäevase stabiilsuse 
tagamine, mitterahalise ressursi loomine uute struktuuride ja suhete kaudu. 

 
Arengukavas ja teistes valla arenguid ja toimimist käsitlevates dokumentides kokku lepitud 

teostus vajab seiret ja hindamist, plaanide täpsustamist ja korrigeerimist, paindlikkust ja 
samas järjekindlat järgimist. Seire ja hindamise võimalusi, konkreetseid eesmärke ning 
tulemusnäitajaid käsitletakse rakenduskavas 
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Eesti betoonehituse ajalugu. 2015 
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