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1881: ~ 4 200 

1913: ~ 16 000 

1917: ~ 20 000 

1922: 9 455* (Valkata) 

1939: 10 419 * 

1979: 18 474* 

1991: ~ 15 000  

2000: 14 550* 

2011: 12 830*  

2015: 12 352* 

2040: 8 934*  

Valga elanike arvu areng: 

Allikas: *Statistikaamet 
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Maaüksuste kasutus: 

Kortermajade tulemused: 
 kokku: 379 
 rohkem kui pool korteritest tühjad: 34  
 mahajäetud: 45 
 kasutusel 78%  

Muinsuskaitse all olevad AM kasutusel: 
 AM kultuurimälestisega : 53%  
 AM linnatuumiku muinsuskaitsealal : 64% 
 AM muinsuskaitseala kaitsevööndis : 80% 

Arendatav maaüksus (AM): maaüksus, mis on arendatud või 
üldplaneeringus arendamise võimalusega 
kasutusel: 
 80% arendavatest maaüksustest 
 72% arendatavate maaüksuste pindalast 
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Tagajärjed: 

  
 psühholoogiline side indiviidi ja (elu)koha vahel mõjutab 
oluliselt tema aktiivsust kogukonnas 
 
 ebaatraktiivne keskkond kahjustab seda sidet: 
 inimestel on raskendatud olla uhke oma linna üle  
 inimestel usk koha tulevikku väheneb 

 
 inimesed on vähem valmis panustama keskkonna kaitsmisele, 
säilitamisele, parandamisele 
 
 vähe linnaruumi elavdavaid väikeärisid; kohvikuid, juuksureid, 
väikepoode 
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Uue üldplaneeringu koostamine 

 kehtiv planeering aastast 2007 
 näeb ette uute alede hõlmamist linna äärdes 
 koostöös Planeerijate Ühinguga  
 esimene üldplaneering Eestis,  mis teadlikult planeerib 
kahanemist 
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 üldplaneering algatatud volikogu otsusega  
 üldplaneeringu eesmärgid vastuvõetud  
 KSH väljatöötamise kavatsus ja lähteseisukohad 

koostatud, laekuvad asutuste arvamused 
 kesklinna muinsuskaitseala elanike küsitlus 

läbiviidud 
 ettevõtjate küsitlus läbiviidud 
 muinsuskaitseala eritingimused koostamisel 
 liikuvusuuring koostamisel 



Üldplaneeringu eesmärgid: 
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 linna kompaktsemaks muutmine 

 kesklinna taaselustamine 

 äärealade tagastamine loodusele   

 linna rohestamine 

 liikluskorralduse kohandamine jalakäija ja jalgratturi    
sõbralikumaks 

 linnaruumi kohandamine universaaldisaini põhimõtete 
järgi 



Uued meetodid üldplaneeringu koostamisel: 

 eelisarendatavad alad 

 linnaline “akupunktuur” 

 vormipõhine planeerimine / Form-based coding 

 terviklikud tänavad - inimsõbralik ja mitmekesine 
tänavaruum / Complete Streets 

 universaaldisain 



Eelisarendatavad alad 

Maroochydore City Centre PDA, 
Queensland, Australia 
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Valgas on eelisarendatavateks aladeks kesklinn (kuvand) ning 
väljavalitud ja ettevalmistatud tööstuskrundid olemasoleval 

tööstusalal (ettevõtluse elavdamiseks)    

Eelis-arendatavad alad Valgas 



väiksemahuline  
muutus, mis  
mõjutab laiemat 
linnaruumi 

 

 

isetekkeline  
või alt-üles initsiatiiv 

Linnaline akupunktuur 
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Üldplaneeringu 
protsess raames on 

hea ka üksikute 
võimalusi pakkuvate 

hoonete võimaliku 
kasutusviisi üle 

arutleda 

Linnaline  
akupunktuur  
Valgas 

Sepa 7, endine õmblusvabrik 



Vormipõhine planeerimine 
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Vormipõhisus võib olla sobilik lähenemine Valga üldplaneeringu 
koostamisel, kuna jätab kahanemisega kohanemiseks paindlikult 
funktsiooni vabaks, näidates ära hoonestuse koha ja tingimused  

Vormipõhine planeerimine Valgas 

 

 
Valga linnaehituslik muster 

– hoonestus paikneb 
tänavajoonel 



Terviklik tänavaruum 
ja universaaldisain 
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Universaaldisaini põhimõtete 
järgi korrastatud linnaruum 
annab lisaväärtuse 
olemasolevale  hoonetele ja 
elavdab linna majanduselu 
laiemalt  

Terviklik tänavaruum ja universaaldisain Valgas 

Uus Valga keskväljak Valga – Valka ühine linnaruum 



Osalusplaneerimine 

 Kahanemisega kohanemise puhul on eriti oluline varakult ja 
järjepidevalt kaasata kogukonda – otsused on keerulised 

 Seni on edukas olnud konkreetseid huvisid omavate 
gruppide korduv kaasamine (nt ettevõtjad), kuid vaja uusi 
nippe 
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Rathenow voldik 



Üldplaneeringust on kasu siis, kui vajadus, eesmärgid ja 
protsess on põhjalikult läbimõeldud 

Valga Kutsehariduskeskus 


