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2

Sissejuhatus
MTÜ Oti Külaselts on Harjumaal Kiili vallas asuva Vaela küla aktiivseid elanikke ühendav
organisatsioon, mille põhikirjalisteks eesmärkideks on külaelu arendamisele kaasa aitamine
ja küla kui elu-, töökeskkonda ning puhkeala väärtustavate ideede ja tegevuste toetamine.
Seltsi arengukava käsitleb olulisi teemasid organisatsiooni ja Vaela küla elukeskkonna
arendamise perspektiividest. Selles on lühidalt kirjeldatud lähteolukorda ja määratletud
pikemaajalised arengusuunad, mis on peamiseks aluseks seltsi tegevuse kavandamisel.
Tegemist on järjekorranumbrit kaks kandva arengukavaga. Eelmine hõlmas perioodi 20102015 ja on seega praguseks aegunud. Käesoleva arengukava koostamist alustati 2016. a
märtsikuus, mil toimusid küla mõttetalgud ja kuhu olid oodatud kõik huvilised. Mõttetalgute
käigus kaardistati senitehtu ja tehti plaane tulevikuks. Seejuures toodi välja peamised
lahendamist vajavad küsimused. 2017. a aprillis koostati külaseltsi mõttekoja poolt SWOTanalüüs ja arutleti kaugema tulevikuperspektiivi teemadel. Nende kahe suurema arutelu
vahele on aga jäänud mitmeid väiksemamastaabilisi jutuajamisi ja kohtumisi. Seega on
sisendit arengukava koostamiseks kogutud pika ajaperioodi jooksul ning kaasa rääkida on
saanud kõik, kes on seda soovinud.
Arengukava dokument koosneb kahest peatükist. Esimeses käsitletakse lühidalt
lähteolukorda – külaseltsi organisatsiooni ja Vaela küla. Teises on välja toodud soovitud
tulevikupildi kirjeldus koos peamiste arengueesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike
tegevustega.
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1 Lähteolukorra lühiülevaade
1.1 MTÜ Oti Külaselts
MTÜ Oti Külaselts on aktiivselt tegutsenud alates 2009. a kevadest. Seltsitegevusega
alustamise initsieeris vajadus esindada uusarenduspiirkonna elanike huve valla tasandil.
Samuti oli tarvis arendada elukeskkonda. Nimi “Oti” viitab asumile Vaela külas, kuivõrd just
sellest osast pärinesid seltsi aktivistid. Aastate jooksul on aga liikmeskond laienenud, samuti
on küla ise tänaseks märkimisväärselt laienenud olles kujunenud suurimaks ja kõige kiiremini
kasvavaks külaks Kiili vallas (vt ptk 1.3). Seltsi liikmeid on 1301.
Külaselts on kaheksa tegutsemisaasta jooksul korraldanud iga-aastaseid heakorratalguid, küla
suvelõpupidusid jt elanikke sotsiaalselt ühendavaid sündmusi. Samuti on selts kujunenud
peamiseks partneriks vallale külaelu arendamisel. Näiteks on seltsi eestvedamisel lahenduse
leidnud jäätmete sorteerimine, bussipeatuse valgustus, teadetetahvel jpm. Külaselt on ka
panustanud sotsiaalse infrastruktuuri arendamisse: rajatud on mänguväljak Oti asumisse
(Leader-toetuse abil) ja kiigeplats suuremate ürituste läbiviimiseks. Selts vastutab mitme
suure krundi heakorra eest (niitmine, milleks on omavahenite eest ostetud murutraktor;
prügikoristus). Viimastel aastatel on tegevus veelgi hoogustunud: tegevuskavva on
lisandunud spordipäev ja avatud kohikute päev. Esitatud on ka mitmeid edukaid toetuse
taotlusi, sh kohaliku omaalgatuse programmi (nt seltsile helitehnika ja tööriistade hoidmiseks
merekonteineri soetamiseks). Regulaarselt kohtub seltsi eestvedamisel küla mõttekoda
(koosneb seltsi juhatusest ja küla vabatahtlikest aktivistidest), kelle ülesandeks on tuua
päevakorda kõik olulisemad kogu küla puudutavad küsimused. Infokonalitena toimivad seltsi
kodu2- ja Facebook’i3 leht ning alates 2013. a kaks korda aastas ilmuv külaseltsi infoleht
paberkandjal.
Seltsi tegevuse finantseerimine toimub läbi liikmemaksude ja projektitoetuste.

1.2 Küla üldiseloomustus
Vaela küla asub Harjumaal Kiili vallas (vt Joonis 1). Naabriteks on Rae ja Saku vallad ning
Tallinna linn. Küla asub Tallinna ringtee vahetus läheduses, mis tähendab, et ühendus
pealinnaga on väga hea.
Vaela küla on esmakordselt mainitud Taani hindamisraamatus 1220. aastal. 2006. a alustati
uue elamupiirkonna – Oti asum – rajamisega. Sellest ongi praeguseks koos kõrvalasuva
Lageda asumiga kujunenud küla kõige tihedamalt asustatud piirkond.
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Tinglikult loetakse liikmeks leibkonda, ka liikmemaks on selle põhine.
www.otikylaselts.ee
3
https://www.facebook.com/otikylaselts
2
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Joonis 1. Vaela küla paiknemine (allikas: Maa-ameti kaardirakendus)

Infrastruktuur on külas hästi arenenud, olemas on ühisveevärk ja –kanalisatsioon, suurem osa
tänavavalgustusest, teed on enamjaolt asfalteeritud ning hooldatud, olemas on võimalus
jäätmete liigiti sorteerimiseks. Sideteenuste pakkujaid on mitmeid, kuigi valguskaabel on
külast siiski puudu.
Peaasjalikult külaseltsi eestvedamisel on välja arendatud külaplats koos jalgpalliväravate,
külakiige, varjualuse ja treeningpuudega. Samuti on seltsi ja küla ettevõtjate koostöös rajatud
koostöökoja hoone (toetatud eelmise perioodi Leader-meetmest), mis toimib nii kaugtöö
kontoripinna kui ka ühistegevuseks vajaliku kokkusaamiskohana. Oti asumis on olemas ka
mänguväljak lastele. Lageda asumis tegeletakse parajasti selle rajamisega (positiivne
toetusotsus Kohaliku omaalgatuse programmist on olemas).
Küla on pindalalt suur ja peamiselt hajaasustusega, kui välja arvata Oti ja Lageda asumid. Seal
elab ka suurem osa küla rahvastikust. Küla pindalast suure osa moodustavad põllumaad,
aianduskeskuse Hansaplant läheduses on ka väike osa tööstusmaad. Oti ja Lageda asumite
vahetus läheduses paikneb aga mets, mis toimib nii müratõkke (vahetusse lähedusse rajati
paar aastat tagasi Maxima logistikakeskus) kui ka rekreatiivalana, kuigi on vajaliku taristuga
varustamata. Külaseltsi eestvedamisel on metsa aga iga-aastaselt heakorrastatud. Samuti on
seltsi eestvedamisel ja omavalitsuse toetusel koostatud detailplaneering, mille kohaselt
rajatakse sinna järgnevatel aastatel terviserajad. Terviseraja arendamise projekti
ettevalmistustööd on moodustanud suure osa külaseltsi viimaste aastate tegevusest.
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1.3 Rahvastik
Kiili vallas on 13 küla, 2 alevikku ja 1 alev. Neist suurima elanike arvuga on Kiili alev, kus seisuga
1.08.2017 elas 1488 inimest. Küladest on suurim Vaela 468 elanikuga. Viimase 5 aasta jooksul
on valla elanikkond jõudsalt kasvanud (535 inimese võrra). Vaela küla rahvastiku kasvutempo
on olnud veelgi kiirem (171 inimest) (vt Joonis 2). Kiili vald täidab haldusreformi seaduses
sätestatud miinimumkriteeriumi ega ühine ühegi teise omavalitsusüksusega.
Valda ja eriti Vaela küla iseloomustab noor elanikkond. 2017. aastal oli valla demograafiline
tööturusurveindeks 1,94, millega võrreldavad on üksnes Rae, Saue ja Viimsi valdade näitajad.
Viimase 5 aasta jooksul on see järjepanu kasvanud, mis viitab elanikkonna jätkuvale
noorenemisele.
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Joonis 2. Kiili valla ja Vaela küla elanike dünaamika perioodil 2013-2017 (allikas: Rahvastikuregister)

Kasvavast ja nooremaealisest rahvastikust tulenevad mitte üksnes eelised (aktiivsus,
maksejõulisus jms), vaid ka väljakutsed. Tarvis on koole, lasteaedu ja vaba aja veetmise
taristut. Sarnaselt teistele Tallinna lähiomavalitsustele on Kiili vald sotsiaalse infrastruktuuri
rajamisega pisut kinnisvaraarendusest maha jäänud – elanike arv kasvab kiiremini, kui
jõutakse rajada terviseradasid, mänguväljakuid jms. Siinkohal ongi Oti külaseltsi sarnastel
ühendustel täita oluline roll – aidata kaasa vaba aja veetmise võimaluste laiendamisele.

1.4 Kinnisvaraarendus
Vaela küla on rajatud mitmes etapis. Oti asum on rajatud 2006. aastal. Kinnisvarabuumi ajal
alustati ka Lageda asumi rajamist, kuid see jäi majanduslanguse ajal mitmeks aastaks seisma.
Alles 2-3 aastat tagasi viidi arendusprojekt lõpuni, mis suurendas küla elanikkonda enam kui
30 majapidamise võrra (vt Joonis 3).
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Joonis 3. Asumid Vaela külas (allikas: Maa-ameti kaardirakendus)

Kavandamisel on veel mitmed suured elamuarenduse projektid, mis täieliku realiseerumise
korral võivad Vaela küla elanikkonda isegi kahekordistada. Osa arendustest on kavandatud
Lageda asumi vahetusse lähedusse Vaela tee äärsetele põldudele.

1.5 Küla väljakutsed ja arengueeldused
Vaela küla ja Oti külaseltsi lähteolukord kaardistati seltsi mõttekoja koosolekul. Järgnev tabel
võtab tulemused kokku.
Tabel 1. SWOT-analüüs

Tugevused
• Olemas on seltsi tegevust edendav
vajalike teadmiste, oskuste ja
kogemustega aktiiv
• Seltsi aktiivil on tugev tahe külaelu
edendamiseks
• Välja on kujunenud kindlad
traditsioonid (talgud, külapidu,
kohvikute päev)
• Elukeskkond on hea ja turvaline
(looduslähedane,
kommunikatsioonid olemas)
• Elanikkond on noor ja maksejõuline

Nõrkused
• Seltsi aktiiv on väikesearvuline
• Aeg tegevuste elluviimiseks on
piiratud
• Koostöö naaberkülade ja –
omavalitsustega on tagasihoidlik
• Uued elanikud ei ole kogukonda
integreeritud ja tegelevad peamiselt
oma majade/aedadega
• Info ei jõua alati sihtgruppideni
• Osaliselt on elanikud passiivsed ega
tunne ühiste ettevõtmiste vastu
huvi (“magala sündroom”)
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•

Küla asukoht on hea (vallakeskus ja
Tallinna linn on lähedal ning hea
transpordiühendusega)
Võimalused

•
•
•

•

Sotsiaalne infrastruktuur on veel
osaliselt puudulik
Kohapealseid teenuseid on vähe

•
Ohud
• Seltsi aktiivi liikmed väsivad,
mistõttu tegevused jäävad soiku
• Elanikkonna ennakkasv toob kaasa
kogukonnaliikmete omavahelise
Külaseltsi poolt pakutavate teenuste
võõrandumise
paketi laiendamine, sh omavalitsuse
• Tööstust arendatakse selleks mitte
poolt delegeeritud teenused
sobivasse kohta (elamupiirkondade
Koostöö tihendamine naaberkülade
vahetusse lähedusse)
ja –omavalitsustega
• Vallavolikogu ja –valitsuse
Külaelu edendavate meetmete, sh
suhtumine külaseltsi muutub
Leader kaudu tegevuse laiendamine
negatiivseks
• Külaelu nõrgestavad
seadusemuudatused, sh
rahastusvõimaluste vähenemine

Kokkuvõtvalt on küla ja organisatsiooni olukord hea. Peamised väljakutsed on seotud vaba
aja veetmise võimaluste avardamise ja elanikkonna sotsiaalse sidususe ning koostööga.
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2 Strateegia
2.1 Tulevikupilt
Vaela küla tulevikupildi võtab kokku järgmine lause:
Aastal 2021 on Vaela kauneim küla Harjumaal

Lahtiseletatult tähendab see, et:
• küla on täielikult heakorrastatud;
• haljastus on mitmekesine ja pakub palju silmailu;
• teed ja tänavad on korras ning valgustatud;
• elukeskkond on turvaline.

2.2 Arengueesmärgid & tegevused
Visiooni saavutamiseks on püstitatud järgmised arengueesmärgid.
1.
2.
3.
4.

Vaela külas on mitmekesised võimalused
Vaela küla on heakorrastatud ja turvaline
Kogukond on sidus ja ühtehoidev
Oti külaselts on võimekas ja jätkusuutlik organisatsioon

Eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud rida mitmesuguseid tegevusi (vt Tabel 2).
Lähiaastail on neist suurimaks ja olulisimaks valgustatud terviseraja välja arendamine.
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Tabel 2. Tegevuskava

1. Vaela külas
on
mitmekesised
võimalused

Valgustatud terviseraja välja arendamine
Mänguväljakute rajamine ja edasine arendamine
Lastehoiu loomine
Oma õpilasmaleva loomine
Spordimaja loomise toetamine (eraalgatus)
Spordiväljakute edasine arendamine (nt võrkpall ja välijõusaal)
Minikeskuse (pood, kohvik, juuksur) rajamise toetamine (eraalgatus)
Kiire internetiühenduse tagamine (optiline kaabel)

2. Vaela küla
on
heakorrastatud
ja turvaline

Mänguväljakute valgustamine ja piirdeaedade paigaldamine
Väljamäe tee, Vaela tee ja Kurna-Tuhala tee (lõik Kiili Betoonini) valgustamine
Küla sissesõidule turvakaamera paigaldamine
Kõrghaljastuse rajamine (nt 100 õunapuud)
Liikluse korraldamine (õuealad, piirangud jms)

3. Kogukond on
sidus ja
ühtehoidev

Aktiivsete inimeste tunnustamise süsteemi välja töötamine ja rakendamine

Avatud aedade päevast traditsioonilise sündmuse kujundamine

Ühiste sündmuste (nt suvelõpupidu, spordivõistlused, talgud, kirbuturg jms)
regulaarne korraldamine
Külaelanike aktiviseerimine seltsi mõttekoja kaudu

4. Oti külaselts
on võimekas ja
jätkusuutlik
organisatsioon

Seltsile oma sissetulekuallika loomine
Osade avalike teenuste pakkumise üle võtmine vallalt (nt transport, lastehoid)
Külale haldusjuhi ametikoha loomine
Kõigi elanikeni jõudva inforuumi loomine, sh elanike andmebaas
Vallavolikogus seltsi esindaja olemasolu tagamine
Koostöö edendamine naaberkülade ja -omavalitsustega
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