
LUUNJA VALLA AKTIIVSE LIIKUMISE PROJEKT “ROHKEM KUI 10 000 SAMMU”  

ROHKEM KUI 10 000 SAMMU 

 

 Eesmärk ja tegevused 

Projekti „Rohkem kui 10 000 sammu“ eesmärk on rajada Luunja valla ja Tartumaa inimeste 

jaoks liikumisharrastusi soodustav kompaktne spordi- ja puhkeala. Projekti jaoks on ideid 

koguma hakatud 2017. aastal, mil Luunja Kultuuri- ja vabaajakeskus algatas valla elanike 

huvitegevuse uuringu. Uuring tõi esile, et piirkonna noorte spordieelistuseks on skatepark, 

kergejõustik, parkuur, pallimängud.  

Projektiga soovitakse rajada Luunjasse kergejõustiku staadion, multifunktsionaalne 

pallimängude ala, liikumispesad noorematele lastele (tunnelid, mäekesed, sild jms), 

liikluslinnak, pinkidega puhketsoonid, skatepark, parkuurirada ja Yalp firma sutu-football 

wall või memo activity zone. Rajatis paikneks kompaktsel territooriumil, oleks mõeldud 

avalikuks tasuta kasutamiseks, soodustaks värskes õhus viibimist, toetaks aktiivse ja 

sportliku hoiaku kujunemist ning aitaks kaasa sotsiaalsete kontaktide tekkimisele ja arengule. 

Kuna Luunja valla keskseks asutuseks, suurimaks tööandjaks ja suurimaks valla eri 

piirkondade elanikke siduvaks asutuseks on kool, siis on projekti teostamiseks sobivaim paik 

kooli ümbrus. Kooli juurde kuuluv ala (valla maa) on ka läbi aasta enim kasutatav, 

võimaldab hästi hoiustada inventari ja tagada territooriumi turvalisuse.  

 Miks projekt on vajalik? 

Projekt „Rohkem kui 10 000 sammu“ lahendaks Luunjas mitmeid kitsaskohti. Olemasolevad 

sportimisvõimalused on kesised ning mitte alati kõige turvalisemad, ei vasta tänapäevastele 

ootustele ega innusta inimesi aktiivselt ja sportlikult tegutsema. Luunja vajab spordi- ja 

noorsootöö sündmuste korraldamiseks atraktiivset liikuma kutsuvat ala.  

Atraktiivne spordiväljak meelitaks kokku eri vanuses ja eri huvidega inimesi, aitaks arendada 

suhtlemisoskuseid, suurendaks kogukonna sidusust, pakuks häid võimalusi noorsootöö 

korraldamiseks ja noorte arvutite tagant liikuma suunamiseks. Tänapäevane spordirajatis 

suurendaks ka aktiivspordi harrastajate turvalisust (praegu kasutatakse skatepargi 

atraktsioonidena juhuslikult teele jäävaid kiviaedu, treppe jms). Projekti „Rohkem kui 10 000 

sammu“ abil tekiks Luunja valda soodne ja sobiv keskus, kus võõrustada Tartumaa 

omavalitsuste vahelisi ühiseid sportlikke üritusi (nt kevad-, suve- ja talimängud, erinevad 

väiksemad võistlused) ning viia läbi Spordiliidu JÕUD tegevusi jt. Projekti „Rohkem kui 10 

000 sammu“ teostumisel saaks Luunja valla multifunktsionaalsest sportimisharrastust 

arendavast väljakust Tartust kagu-Eestisse jääva piirkonna jaoks parim ning tänapäevaseim 

keskus. Ühtlasi saaks teoks Luunja valla elanike pikaaegne soov ja unistus, suureneks 

luunjalaste eneseteadvus ja uhkus oma kodukoha üle. 

 Mis on projektis innovaatilist või erilist? 

Projekt „Rohkem kui 10 000 sammu“ pakub tervikliku läbimõeldud ja mitmekeskise 

keskusena Luunja vallas täiesti uut kvaliteeti. Paraneb elukeskkond, luuakse tänapäevane 
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avalik ruum, mis on elaniku heaolu ja vajadusi arvestavalt loodud, mugav ja meeldiv. Yalp 

firma tooted on aga Eestis veel üliharuldased, kuigi Euroopas ja põhjamaades juba levinud. 

Üks sutu-foorball wall on olemas Tallinnas, lähim memo activity zone aga Riias. 

Atraktiivse sportliku puhkeala loomisega tekivad Tartu linnast lõuna suunal maakonda seni 

enneolematud võimalused, mis meelitavad inimesi kohale ka kaugemalt.  

Praegu lähimad sportimisvõimalused on Tartus ja Ülenurmel, vähemate võimalustega 

lähimad kergejõustikuväljakud Kaagveres, Võnnus, Mäksal ja Põlvas. 

Kellega koos projekt ellu viiakse? 

Koostöö toimub Luunja vallavalitsuse, Luunja valla haridusasutuste, kultuuriasutuste, Luunja 

valla spordiklubi, Luunja katlamaja, Luunja valla külaseltside ja Luunja kogukonna vahel. 

Ka Luunja vallavolikogu hariduskomisjon ja kultuurikomisjon on korduvalt arutanud 

sportimisvõimaluste parandamise ja mitmekesistamise vajadust.  

 

 Millised on oodatavad tulemused? 

Kasvab liikumis- ja spordiharrastajate arv 

Tõuseb spordiürituste arv 

Paraneb spordi- ja noorteürituste kvaliteet 

Mitmekesistub sportlike tegevuste valik 

Suureneb spordiharrastajate turvalisus 

Kasvab kogukonna sidusus, sh vallaasutuste, vabaühenduste, ettevõtete ja kogukonna 

liikmete vahel 

Suureneb noorte soov arvuti tagant õue liikuda 

Suureneb koolirõõm 

Tekib Tartumaale soodne ja moodne keskus sportlike ürituste läbiviimiseks 

Täitub üks Luunja valla elanike unistustest 

Suureneb valla elanike uhkus oma kodukandi üle 

Projekt aitab luua soodsamaid tingimusi Kultuuripealinn Tartu ja Lõuna-Eesti ürituste 

läbiviimiseks Luunja vallas 

 

 Projekti maksumus ja omafinantseering 

Projekti maksumuseks on hinnanguliselt 450 000 eurot.  

Omafinantseering: 

2019. aastal on valla eelarves 14 000 eurot aktiivse liikumise õueala projekteerimiseks, 

40 000 kooli õueala rajatisteks ja 15 000 mänguväljaku ehituseks. Erakapitali 

kaasamiseks on 2019. aastal kokkulepped 2000 euro mahus, edasised kokkulepped 

erakapitali kaasamiseks on sõlmimisel.  

Perioodil 2020–2022 on valla eelarvestrateegias staadioni ehituseks 150 000 eurot ja 

mänguväljakute jaoks 30 000 eurot. Vald on valmis ehitusperioodi vältel vastavalt 

vajadusele omaosalust suurendama. Kogukond kaasatakse omafinantseeringu 

suurendamiseks talgupäevadele ning jooksuvõistlusele „Rohkem kui 10 000 sammu“. 


