
 

 

                                                                                                                             

 

 

 

ESMATASANDI TERVISHOIU TÕMBEKESKUSED 

 

Maakond Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskus 
Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuse 
tasand Märkused 

Harjumaa Jüri alevik (Rae vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Harjumaa Laagri alevik (Saue vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Harjumaa Loo alevik (Jõelähtme vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Harjumaa Haabneeme alevik (Viimsi vald) piirkondlik   

Harjumaa Kehra (Anija valla sisene linn) piirkondlik   

Harjumaa Keila linn (Lääne-Harju vald) piirkondlik   

Harjumaa Kose alevik (Kose vald) piirkondlik   

Harjumaa Loksa linn piirkondlik   

Harjumaa Maardu linn piirkondlik   

Harjumaa Saku alevik (Saku vald) piirkondlik   

Harjumaa Saue linn (Saue vald) piirkondlik   

Harjumaa Tabasalu alevik (Harku vald) piirkondlik   

Harjumaa Tallinna linn piirkondlik   
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Maakond Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskus 
Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuse 
tasand Märkused 

Harjumaa Haiba küla (Saue vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Harjumaa Kiili alev (Kiili vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Harjumaa Kuusalu alevik (Kuusalu vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Harjumaa Paldiski linn (Lääne-Harju vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Harjumaa Raasiku alevik (Raasiku vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Hiiumaa Kärdla (Hiiumaa vald)  piirkondlik   

Hiiumaa Käina alevik (Hiiumaa vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Ida-Virumaa Jõhvi (Jõhvi valla sisene linn) piirkondlik   

Ida-Virumaa Kiviõli linn (Lüganuse vald) piirkondlik   

Ida-Virumaa Kohtla-Järve linn piirkondlik   

Ida-Virumaa Narva linn piirkondlik   

Ida-Virumaa Sillamäe linn piirkondlik   

Ida-Virumaa Aseri alevik (Viru-Nigula vald) kohalik  ETTK teine tegevuskoht 

Ida-Virumaa Avinurme alevik (Mustvee vald) kohalik  ETTK teine tegevuskoht 

Ida-Virumaa Iisaku alevik (Alutaguse vald) kohalik  ETTK teine tegevuskoht 

Ida-Virumaa Narva-Jõesuu linn kohalik  ETTK teine tegevuskoht 

Ida-Virumaa Toila alevik (Toila vald) kohalik  ETTK teine tegevuskoht 

Jõgevamaa Mustvee linn (Mustvee vald) piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Jõgevamaa Jõgeva linn (Jõgeva vald) piirkondlik   

Jõgevamaa Põltsamaa linn (Põltsamaa vald) piirkondlik   

Jõgevamaa Palamuse alevik (Palamuse vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Jõgevamaa Puurmani alevik (Põltsamaa vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Jõgevamaa Tabivere alevik (Tartu vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Jõgevamaa/ 
Tartumaa 

Mustvee linn (Mustvee vald) / Alatskivi alevik 
(Peipsiääre vald)* piirkondlik* 

Võib olla ETTK teine tegevuskoht 
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Maakond Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskus 
Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuse 
tasand Märkused 

Järvamaa Koeru alevik (Järva vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Järvamaa Paide linn piirkondlik   

Järvamaa Türi (Türi vald) piirkondlik   

Järvamaa Aravete alevik (Järva vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Järvamaa 
Imavere küla (Järva vald) / Koigi küla (Järva 
vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Järvamaa Järva-Jaani alev (Järva vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Läänemaa Haapsalu linn piirkondlik   

Läänemaa Risti alevik (Lääne-Nigula vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Lääne-Virumaa Kadrina alevik (Kadrina vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht. 

Lääne-Virumaa Kunda linn (Viru-Nigula vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Lääne-Virumaa Vinni alevik (Vinni vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Lääne-Virumaa Rakvere linn piirkondlik   

Lääne-Virumaa Tapa (Tapa valla sisene linn) piirkondlik   

Lääne-Virumaa Väike-Maarja alevik (Väike-Maarja vald) piirkondlik   

Lääne-Virumaa Laekvere alevik (Vinni vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Lääne-Virumaa Tamsalu (Tapa vald)  kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Lääne-Virumaa Võsu alevik (Haljala vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Põlvamaa Põlva (Põlva valla sisene linn) piirkondlik   

Põlvamaa Räpina (Räpina valla sisene linn) piirkondlik   

Põlvamaa Kanepi alevik (Kanepi vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 
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Maakond Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskus 
Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuse 
tasand Märkused 

Põlvamaa Värska alevik (Setomaa vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Pärnu linn piirkondlik   

Pärnumaa Vändra alev (Põhja-Pärnumaa vald) piirkondlik   

Pärnumaa Sindi linn (Tori vald) / Paikuse alev (Pärnu linn)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Kilingi-Nõmme (Saarde valla sisene linn)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Audru alevik (Pärnu linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Häädemeeste alevik (Häädemeeste vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Pärnu-Jaagupi alev (Põhja-Pärnumaa vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Tõstamaa alevik (Pärnu linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Lihula (Lääneranna vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Raplamaa Kohila alev (Kohila vald) piirkondlik   

Raplamaa Märjamaa alev (Märjamaa vald) piirkondlik   

Raplamaa Rapla (Rapla valla sisene linn) piirkondlik   

Raplamaa Järvakandi alev (Kehtna vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Raplamaa Kaiu alevik (Rapla vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Raplamaa Kehtna alevik (Kehtna vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Raplamaa Käru alevik (Türi vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Saaremaa Orissaare alevik (Saaremaa vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Saaremaa Kuressaare linn piirkondlik   
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Maakond Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskus 
Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuse 
tasand Märkused 

Saaremaa Kärla alevik (Saaremaa vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Saaremaa Leisi alevik (Saaremaa vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Tartumaa Elva linn (Elva vald) piirkondlik   

Tartumaa Tartu linn piirkondlik   

Tartumaa Kambja alevik (Kambja vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Tartumaa Nõo alevik (Nõo vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Tartumaa Puhja alevik (Elva vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Tartumaa Rõngu alevik (Elva vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Tartumaa Võnnu alevik (Kastre vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Valgamaa Tõrva linn (Tõrva vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Valgamaa Otepää (Otepää valla sisene linn) piirkondlik   

Valgamaa Valga linn (Valga vald) piirkondlik   

Valgamaa Puka alevik (Otepää vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Viljandimaa Abja-Paluoja (Põhja-Sakala vald)* piirkondlik* Võib olla ETTK teine tegevuskoht 

Viljandimaa Suure-Jaani (Põhja-Sakala vald)  piirkondlik   

Viljandimaa Viljandi linn piirkondlik   

Viljandimaa Karksi-Nuia (Põhja-Sakala vald)  kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Viljandimaa Kolga-Jaani alevik (Viljandi vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Viljandimaa Mustla alevik (Viljandi vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Viljandimaa Mõisaküla linn (Mulgi vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Viljandimaa Võhma linn (Põhja-Sakala vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Võrumaa Antsla (Antsla valla sisene linn) piirkondlik   

Võrumaa Võru linn piirkondlik   
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Maakond Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskus 
Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuse 
tasand Märkused 

Võrumaa Mõniste küla / Varstu alevik (Rõuge vald kohalik 
Tervishoiukorralduslikult võib teine 
tegevuskoht olla kas Mõnistes või Varstus 

Võrumaa Rõuge alevik (Rõuge vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Võrumaa Vastseliina alevik (Võru vald) kohalik ETTK teine tegevuskoht 

 

*piirkondlikud esmatasandi tõmbekeskused, kus esmatasandi tervisekeskuse loomise võimalikkus sõltub kohalikust koostööst ning alternatiivina võib tegu olla 

kohaliku tõmbekeskusega. 




