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EESÕNA 
 

 

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest peab vallal olema arengukava, mis seaduse 

kohaselt on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määratlev ning nende elluviimise 

võimalusi kavandav dokument. Vallal on õigus koostada konkreetse tegevusvaldkonna arendamiseks 

täiendav arengudokument, mis on kooskõlas valla arengukavaga. Valdkondlikud arengueesmärgid ja 

tegevuskavad aitavad kohalikul omavalitsusel täita seadustest ja strateegilistest dokumentidest 

tulenevaid ülesandeid arengukavas. Saue vald on koostanud terviseprofiili koos tervisedenduse 

tegevuskavaga. Arengudokument on koostatud aastateks 2016–2017.  

 

Terviseprofiili eesmärk on: 

 juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele; 

 tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse; 

 anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas; 

 aktiveerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua 

eeldused rahvastiku tervise parandamiseks. 

 

Terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava lähtematerjal on Saue Vallavolikogu 24.09.2015 määrusega 

nr 19 kinnitatud *Saue valla arengukava, 30.09.2015 ja 22.10.2015 Saue valla ametnike ja 

koostööpartneritega läbi viidud arenguseminari kokkuvõtted ning Eesti ja valla rahvastiku statistilised 

tervisenäitajad ning tervisedenduse tõenduspõhised lähtekohad.  

 

Terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava koosneb sisukorrast, eessõnast, Saue valla elanike tervist 

mõjutavate tegurite kaardistusest, peamistest probleemvaldkondadest ja sekkumisvajadustest elanike 

tervise kontekstis ning Saue valla tervisedenduse tegevuskavast 2016–2017. 

 

Enamikku eluvaldkondi hõlmav terviseprofiil aitab kaasa valla arengukava koostamise kvaliteedi 

parandamisele ja võimaldab hõlpsamalt hinnata erinevatest teguritest lähtuvaid paikkonna elanike 

tervisemõjusid. Terviseprofiili koostamise käigus kogutud info ning analüüsi- ja hindamistulemused 

annavad hea lähtekoha tervise edendamiseks vajalike tegevuste planeerimiseks ning elluviimiseks 

omavalitsuses.  

**TTeerrvviisseepprrooffiiiilliiss  vviiiiddaattaakkssee  sseeoosseellee  aarreenngguukkaavvaaggaa  jjäärrggmmiisseelltt::  eeeessmmäärrggii  sseeooss  ((EEMM  nnrr,,  llkk  nnrr))  jjaa  vväälljjaavvõõttee  aarreenngguukkaavvaasstt  ((vvtt  vvaallllaa  AAKK  llkk  nnrr))..  
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I SAUE VALLA ELANIKE TERVIS JA SEDA MÕJUTAVATE TEGURITE 
KAARDISTUS 

 

VALLA RAHVASTIKU ÜLDANDMED 
 

 
Joonis 1. Saue valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011.  
Allikas: Statistikaamet 

 

 

Joonis 2. Saue valla aasta keskmise rahvaarvu muutus võrreldes 2000.aastaga (7835 inimest). 
Allikas: Statistikaamet 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3. Rahvaarvu muutus vahemikus 1. jaanuar 2010–
2014, Harjumaa omavalitsusüksuste võrdlus.  
Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 4. Iibe üldkordaja. Allikas: Statistikaamet 
 

 
Joonis 5. Suremuskordaja. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 
Joonis 6. Sündimuse üldkordaja. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 

Joonis 7. Rändesaldo üldkordaja. Allikas: Statistikaamet 
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Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist. 

Saue valla asukoht Tallinna linna naabruses (valglinnastumine) tingib uusasumite tekke ja 
seetõttu elanike arvu kiire kasvu, mis on määrav tervisemõjur.  
 Uued elanikud ei sulandu kergesti olemasolevatesse kogukondadesse ja seostavad ennast 

seetõttu vähem vallaga (vt valla AK lk 6). → Vähene seotus kogukonnaga võib olla negatiivne 
tervisemõjur. Inimestel jääb vajaka sotsiaalsest sidususest, nad võivad jääda eemale 
erinevatest teenustest ning see tekitab paikkonna suhtes usaldamatust kuni 
tõrjutusetundeni välja. Tõrjutus ja kogukondade hajusus toob omakorda kaasa 
turvalisuseprobleeme. 

 Rändest tulenevalt on valla elanike arv keskmisest noorem ning elanikud keskmisest 
jõukamad ja haritumad (vt valla AK lk 6). → Kõrgem haridustase ja jõukus on otseselt seotud 
tervisega, on positiivne tervisemõjur.  

 Saue valla füüsilise isiku tulumaksu laekumine on positiivse trendiga (vt valla AK lk 6). → 
Positiivne tervisemõju, kuna tervise ja majanduse seosed on väga laialdased: hea tervis 
tähendab töövõimelisi inimesti, mis omakorda tagab maksulaekumisi, ja vastupidi. 

 Valglinnastumise ja elanike arvu liiga kiire kasvuga kaasneb sotsiaalse (lasteaia- ja koolikohad 
jms) ning tehnilise taristu (teed, ühisveevärk- ja kanalisatsioon) mahajäämus tegelikust 
vajadusest (vt valla AK lk 6): 
 0–6 aastaste vanuserühma ülisuur kasv toimus kuni aastani 2011; 
 rahvastikuprognoosi kohaselt suureneb põhikoolikohtade vajadus tunduvalt kuni aastani 

2019. 
 Valdade tõmbekeskuste muster muutub, üha rohkem elanikke koondub keskuse 

valglinnastunud tagamaale (Saue vallas Tallinnaga piirnevatele, aga ka Saue linnaga 
piirnevatele aladele). Keskustest kaugemal asuvate külade elanike arvu dünaamika 
peegeldab ülejäänud Eestit – see kas ei muutu või väheneb (vt valla AK lk 6). → Võib olla 
negatiivne tervisemõjur, kui ääreala elanike vajadustele ei pöörata piisavalt tähelepanu. 

 Valla elanikkond on koondunud valla põhjaossa, kus seoses viimasel aastakümnel toimunud 
uusasumite rajamisega (Laagri alevik, Alliku küla, Vanamõisa küla, Koidu küla) on toimunud 
valglinnastumine. Rahvastikuandmete analüüsist on üheselt nähtav, et suurim vajadus 
sotsiaalse taristu (lasteaiakohad jm laste ja noortega seonduv) järele on valla põhjaosas (vt 
valla AK lk 10). 
 Viie aastaga on absoluutarvudes enim kasvanud Alliku küla, Laagri aleviku ja Vanamõisa 

küla elanike arv. Suhtarvuna on enim kasvanud Koppelmaa, Vanamõisa ja Pällu külade 
elanike arv. 
 Eakate osatähtsus on suurim Hüüru, Aila, Tuula, Jõgisoo, Maidla, Valingu külades, st 

valdavalt valla lõunaosas. Eakateni jõudmine (sh teenustega) on keerukam ning risk 
sotsiaalse isolatsiooni tekkeks suuremad. → Negatiivne mõju vaimsele tervisele ja 
nõrgemate toimetulekule. Rohkem tähelepanu tervislikule vananemisele ehk vaimsele 
tervisele, sotsiaalse isolatsiooni ennetamisele, toimetulekuteenuste kättesaadavusele, 
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste integreerimisele. 
 Vanusestruktuurilt ja tiheduselt ebaühtlane rahvastiku paiknemine teeb võrdsete 

terviseteenuste pakkumise (raamatukogu, lasteaed, kool, perearst jne) probleemseks. 
→ Iga km keskusest kaugemal mõjutab tervist/ teenuse kättesaadavust negatiivselt 
(tervisekadu iga km kohta 0,3%) (Lai 2009). 

 Valglinnastumisega kaasnevast pendelrändest tingitud liiklus- ja transpordiprobleemid, 
ühistranspordi tähtsuse suurenemine eriti valla lõunaosas. → Tervisevalikud peavad olema 
lihtsad, kui teenused on transpordi tõttu kättesaadamatud, siis on tervisemõju negatiivne. 
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SAUE VALLA RAHVASTIKU TERVISEANDMED 
 

 
Joonis 8. Tervisekaotus ehk suremuse ja haigestumuse tõttu kaotatud eluaastaid 1000 elaniku kohta 
Harjumaal (2006 aasta andmed; uus uuring viiakse läbi lähiaastatel). Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 
Joonis 8a. Vereringeelundkonnahaiguste suremuskordaja. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

Joonis 8b. Vereringeelundkonnahaiguste 
suremuskordaja – mehed ja naised. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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Joonis 9. Pahaloomuliste kasvajate suremuskordaja – mehed ja naised.  
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 
Joonis 10. Välispõhjuste suremuskordaja. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 
Joonis 10a. Välispõhjuste suremuskordaja – mehed ja naised. Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

 
Joonis 10b. Suremuskordaja 100 000 elaniku kohta Eestis. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist. 

 Tervisekaotus kirjeldab lõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel. 
Tervisekaotuse arvutamise alus on haigestumise ja suremuse statistika, peale selle võetakse 
arvesse ka põetava haiguse raskust ning inimese vanust surma hetkel. Harjumaa 
tervisekaotusenäitaja on positiivsem kui Eesti keskmine. Saue valla tervisekaotusenäitaja on 
omakorda parem kui Harjumaa keskmine. → Määravaim tervisekaotuse põhjus on Saue valla 
inimeste haigestumus (näiteks kasvajad). Varajane tervisekaotus haiguste tõttu mõjutab 
oluliselt inimeste igapäevast tegutsemisvõimekust ja osalemist ühiskondlikus elus.  

 Eestis on vereringeelundkonnahaigustesse suremuse kordaja (surmade arv 100 000 elaniku 
kohta) nii meestel kui naistel langustendentsiga. Meeste langustrend on kaalukam. 
Vereringeelundkaonnahaigustesse suremuse kordaja Saue vallas viimastel aastatel on 
sarnase või isegi veel positiivsema trendiga. Samas vastupidiselt riiklikele näitajatele on Saue 
valla naiste näitajad positiivsemad. → Südame- ja veresoonkonnahaigused (SVH) on Eestis 
surmapõhjus number üks. Märkimisväärset kahju rahvatervisele, samuti ka majandusele 
tervikuna, avaldab eelkõige suremus SVH-sse enne 65. eluaastat. Praegu, kus suremus 
südamehaigustesse on vähenemas, tuleb selle suuna hoidmiseks SVHsse haigestumise 
ennetamisega aktiivselt edasi tegeleda. On väga tähtis, et Saue valla inimeste füüsiline 
aktiivsus suureneks, toitumisharjumused paraneksid, tubakatarbimine ja tubakasuitsuses 
keskkonnas viibimine väheneks ning ennetavate tervishoiuteenuste kättesaadavus paraneks. 
(Kasmel ja Lipand 2011) 

 Vähktõvest on südame- ja veresoonkonnahaiguste kõrval saanud üks peamisi haigestumuse 
ja suremuse põhjusi terves maailmas. Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhtude arv Eestis 
suureneb aasta-aastalt, eriti noorte hulgas. Saue vallas on tõusutrendis suremus naiste 
pahaloomulistesse kasvajatesse. See on Eesti keskmisest küll oluliselt väiksem, aga siiski 
tõusutrendis. → Saue vallas on ülekaalus noorem elanikkond. Noored naised haigestuvad 
enam rinna- ja emakakaelavähki. Oluline on toetada tervislikke lihtsaid valikuid (toit, 
liikumine, suitsuvaba keskkond, teadlik ja turvaline seksuaalkäitumine) ning teavitada 
regulaarselt tervisekontrollis ja sõeluuringutes osalemise vajadusest. Tervislikud valikud on 
olulised kogu elanikkonnale. (Kasmel ja Lipand 2011) 

 Saue vallas on Eesti keskmisest väiksem suremuskordaja välispõhjustesse. Kui Saue naiste 
kordaja on sarnane Eesti trendiga, siis meeste välispõhjustesse suremuse kordaja on Eesti 
keskmisest oluliselt väiksem (positiivne trend). → Väispõhjustesse suremuse riskirühm on 
noored mehed, lapsed ja noored ning eakad. Vigastussurmade ennetuse lähtekoht on, et iga 
vigastussurm on ennetatav. Oluline on pöörata tähelepanu laste ja noorte hõivatusele ning 
järelevalvele; eakate kodusele turvalisusele kukkumisohu vältimiseks. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata alkoholi tarbimise vähendamisele (18–64 aastasest vigastussurma ohvritest oli 
fataalse sündmuse ajal joobes 56%, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut): 
 joobes juhtimise tõkestamine – seni edukate tegevuste järjepidev jätkamine ning uute 

toetavate tegevuste arendamine; 
 alaealistele alkoholi müügi/andmise tõkestamine, sealhulgas keelu rikkujate 

vahelejäämise tõenäosuse suurendamine ja rikkumise korral tagajärgede karmistamine; 
 reklaami kui alkoholist positiivse kuvandi loomise vahendi piiramine. 

Varase tervisekaotuse ennetamiseks omavalitsuse tasandil on tervisedenduse tegevuste 
planeerimise parim meetod terviseprofiil – faktidel tuginev paikkonna olukorra ja 
probleemide kaardistus. Kaardistuse koostamiseks on Tervise Arengu Instituut töötanud 
välja vastava metoodika. Terviseprofiil on kohaliku arengukava täiendav analüüsidokument, 
Eesti rahvastiku tervise arengukava kohalik rakendusplaan. (Riigikantselei 2014) 
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1. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 

1.1. Tööturu situatsioon 
 

 
Joonis 11. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Saue vallas. Allikas: Statistikaamet 

 

 
Joonis 12. Registreeritud töötuse määr. Allikas: Eesti Töötukassa 

 

 
Joonis 13. Keskmine brutotulu.  

Allikas: Statistikaamet 

 

   

 

      

Joonis 14. Saue valla maksumaksjate osakaal 

elanikkonnast. 

Allikas: Saue vald 
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Saue valla sotsiaaltoetused: (lisainfo http://sauevald.kovtp.ee/sotsiaaltoetused) 

1) sünnitoetus; 

2) matusetoetus; 

3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus; 

4) kasuperetoetus;  

5) koduse lapse toetus; 

6) ravimitoetus; 

7) taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus; 

8) viipekeele tõlketeenus; 

9) invatransporditoetus; 

10) koolilõpu medali toetus; 

11) eestkostetavatoetus; 

12) hoolekandeasutuseteenus; 

13) vältimatu abi toetus; 

13.1) asenduskoduteenusetoetus; 

13.2)puudega lapsele osutatavate teenuste toetus; 

13.3) kooli- ja lasteaiatoidutoetus lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puue;  

14) toimetulekutoetus (vastavalt vallas kehtivale toimetuleku piirmäärale). 

 

Saue valla sotsiaalteenused 

 Hooldekodu- ja hooldusraviteenust ostetakse SA 

PJV Hooldusravilt Keila Hooldekodust. 

 Nõlvaku sotsiaalmaja 

Tasulised teenused keskuses on: 

1) pesu pesemine; 2) pesu kuivatamine; 3) 

akende pesemine; 4) suurpuhastus; 5) duši 

kasutamine. 

 Tugiteenused:  

transporditeenus 

Invaabivahendite kojutoomine. 

1.2. Toimetulek 
 

 
Joonis 15. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet 
 

 
Joonis 16. Väljamakstud toimetulekutoetused. 

Allikas: Statistikaamet 
 

Sotsiaalteenused 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Joonis 17. Saue valla poolt pakutavad sotsiaalse kaitse teenused. Allikas: Saue Vallavalitsus 
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Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist. 

 Saue valla inimesed on tööturul aktiivsed ja nende tuludest laekuvad omavalitsusele 
maksud. Valla palgatööliste kuukeskmine brutotulu oli 2014. aastal 1254 eurot, millega 
vald asetseb Eesti omavalitsuste hulgas paremuselt neljandal kohal.→ Omavalitsus ei ole 
nii hinnatundlik ja saab teha tervist toetavamaid poliitilisi otsuseid; see on positiivne 
tervisemõjur (Kasmel ja Lipand 2011). Sissetulekuga seonduvalt muutub inimeste 
subjektiivne tervisehinnang – sissetuleku suurenedes on hinnang tervisele positiivsem ja 
vastupidi. 

 Saue valla töösurveindeks 2014. a on 1,22. Valla töösurveindeks näitab, et lähikümnendil 
on vallas tööturule sisenevaid noori rohkem kui vanuse tõttu lahkuvaid inimesi. See võib 
tekitada töökohtade puuduse kodu lähedal. Samas maandab Tallinna lähedus noorte 
töötuse riski. → Töötuse risk väike, seega ka terviseriskide avaldumine vähe tõenäoline 
(Kasmel ja Lipand 2011). 

 Rahvaarvu suurenemisega kasvab ka abivajajate hulk. Saue vallas on viimaste aastatega 
suurenenud ülalpeetavate arv (valdavalt laste arvelt), mis esitab suuremaid majanduslikke 
väljakutseid ülalpidajatele (palgateenijatele) ja ka omavalitsusele. Saue valla elanike hulgas 
oli seisuga 31.12.2014 kokku 1767 pensionäri. Nendest 1415 vanaduspensionäri, 
rahvapensioni ja väljateenitud aastate pensioni saajat, 51 toitjakaotuspensionäri ning 301 
töövõimetuspensionäri. Riiklikke sotsiaalkindlustushüvitisi ehk pensione (va 
toitjakaotuspension) saavad isikud moodustasid 17,0% vallaelanike üldarvust. Eri 
puudeastmetega (keskmine, raske, sügav puue) vallaelanikke oli 474. Puudega lapsi elab 
Saue vallas 62. Kõikide puudeastmete osas on võrreldes 2014. aastaga märgata 
kasvutendentsi. Kodudes hooldatavaid raske ja sügava puudega täiskasvanud isikuid oli 27 
(sügav puue 5, raske puue 22) ja hooldajatoetust maksti 33 hooldajale, puuetega laste 
hooldajaid oli 6. (Saue Valla majandusaasta aruanne 2014) → Omavalitsus peab pakkuma 
üha laiemat (tervise)teenuste spektrit, mis võib luua olukorra, kus kõigile ei ole teenused 
võrdselt kättesaadavad – ebavõrdsus tervises on alati negatiivne tervisemõjur. 

 Vald on teadlik täiendavate sotsiaalteenuste vajadusest. Selleks arendatakse teenuseid 
kõigis sotsiaalteenuste valdkondades (koduteenused, töötute nõustamine, 
sotsiaalelamispinnad, omastehooldus jne), kaasates kolmandat sektorit (vt valla AK lk 46). 
→ Sotsiaalteenuste arendamine ja riskigruppidega tegelemine on oluline tervist mõjutav 
tegur. Tähelepanu tuleb pöörata sotsiaalse tõrjutuse ennetamisele elanike riskigruppide 
(puudega inimesed, töötud, omastehooldajad jne) seas, et vältida nii vaimsete kui 
füüsiliste tervisehäirete tekkimist (Kasmel ja Lipand 2011). 
Toimetulekutoetus on riiklik sissetulekust sõltuv toetus, mida maksab kohalik omavalitsus 
riigieelarvelistest vahenditest Riigikogu kehtestatud toimetulekupiiri suuruses 
sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud sätete alusel, lähtudes KOV määratud 
piirmääradest. 2014. aastal maksti riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud rahalistest 
vahenditest ning valla eelarvest sotsiaalhoolekande osakonna kaudu sotsiaaltoetusi kokku 
593 141 eurot (2013. a. 555 207 eurot) (Saue Valla majandusaasta aruanne 2014). 
Toetuste jagamisel arvestatakse juhtumite erisuse ja erakordsusega. Pakutakse hästi 
erinevaid toetusliike, et tagada abi võimalikult paljudele ja erinevatele abivajajatele. → 
Juhtumi- ja vajadustepõhine toetussüsteem tagab ressursside võrdse jaotuse, et ennetada 
vaesusriski. Vaesus on üks tõsisemaid tervisemõjureid. Vaesuses elamine on seotud 
väiksema eeldatava elueaga, suure imikusuremusega, viletsama reproduktiivtervisega, 
nakkushaiguste riskiga, sagedasema riskikäitumisega, depressiooni ja suitsiididega, 
antisotsiaalse käitumisega, vägivallaga ja saastatud keskkonnaga (Maailma 
Terviseorganisatsioon). 
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1.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 
 

Saue valla inimesed on kaasatud kogukonna tegevustesse erinevate ühingute, seltside, kolmanda sektori 
ühenduste, survegruppide, vabatahtlike tegevuste jms kaudu. Kultuurielu rahastamine toimub valdavalt 
MTÜ-de ja külaseltside kaudu. 13.12.2010 võeti vastu Saue Vallavolikogu määrus „Saue valla 
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, 
noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“. Kord võimaldab 
vabaühendustel osaleda aktiivselt omavalitsuse otsustusprotsessides, näiteks algatada initsiatiiv, kuhu 
ehitada kergliiklustee. 
 

Kultuuriteenuste osutajad on Saue vallas Saue Valla Kultuurikeskus ning kultuuriteenuste tagamisel küla 
tasandil ja piirkondlikes tõmbekeskustes tehakse koostööd äriühingute ja kolmanda sektoriga (tabel 1). 
 

Tabel 1. Saue valla kogukonna kultuuri- ja seltsielu korraldamisse kaasatud vabaühendused. 

Vabaühenduse 
nimi 

Tegutsemise koht Teeninduspiirkond Tegevused 

MTÜ Vanamõisa 
Küla 

Vanamõisa 
seltsimaja 

Vanamõisa ja 
Alliku küla 

Huviringid, aasta ringi klubiüritused, 
kontserdid, mitmete ülevallaliste 
sündmuste eestvedaja 

MTÜ Ääsmäe 
Külakogu 

Ääsmäe Põhikooli 
hoones 

Ääsmäe ja 
Tagametsa küla 
piirkond 

Ühistegevus ja kultuurielu 

MTÜ Tuula 
Tutulus 

Tuula seltsimaja Tuula ja Pällu küla 
piirkond 

Elanike ühistegevus 

MTÜ Hüüru 
Külaselts 

Hüüru mõis Hüüru, Püha ja 
Vatsla küla 
piirkond 

Elanike ühistegevus. Huviringid. Suviti 
etendused.  

MTÜ Maidla 
Külaselts 

Maidla seltsimaja Maidla ja 
Pärinurme küla 
piirkond 

Külade seltsi- ja kultuurielu 

MTÜ Saue-
Jõgisoo 
Haridusselts 

Jõgisool asuv 
hoone 

Jõgisoo ja 
Koppelmaa küla 
piirkond 

Kultuuriüritused, heakorratalgud, 
tervisespordi üritused, samuti käib 
haridusseltsi majas koos mitu huviringi 

MTÜ Jõgisoo 
Vabaajakeskus 

 Jõgisoo ja 
ümberkaudsete 
külade noored 

Noorsootöö 

MTÜ Koppelmaa 
küla selts 

 Koppelmaa 
piirkond 

Elanike ühistegevus 

MTÜ Suurekivi 
elurajoon 

 Valingu ja Aila küla 
piirkond 

Elanike ühistegevus 

Lisaks veel aktiivseid vabaühendusi, valdavalt eakate ühendused: MTÜ Ääsmäe Pensionäride 
Ühendus Sügis, MTÜ Eakate Naiste Selts Pihlamari, MTÜ Hüüru Sügiskuld; MTÜ Laagri taadid 

Allikas: Saue Vallavalitus 
 
Saue vald eelistab külatasandil kultuurielu korraldamist viisil, kus eri vanuserühmade tegevused on 
koondatud külaseltsi kui katusorganisatsiooni alla, selmet olla killustatud erinevate seltsingute näol. 
 
Tervisetegevuste õnnestumiseks on olulised kõik asutused, mis toetavad paikkonna elanike sotsiaalset 
sidusust, sh raamatukogud. Saue vallas on kaks rahvaraamatukogu, Saue Vallaraamatukogu ja Ääsmäe 
Raamatukogu. Saue Vallaraamatukogul on harukogu Hüüru mõisas, kus koostöölepingu alusel osutab 
laenutusteenust MTÜ Hüüru Külaselts. 
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Vallas osutavad sporditeenuseid OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus (võimla, staadion ja ujula), Ääsmäe 
Kultuuri ja Spordi SA, MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse ning MTÜ Vanamõisa suusaklubi, nende asutuste 
baasil tegutsevad ka mitmed spordiklubid (vt valla AK lk 33–42). 
 
Kodanikualgatusel põhinevat kogukonna kaasamist toetab ka naabrivalveliikumine. Naabrivalve 
missioon on tagada igaühe kodu ja naabruskonna turvalisus. Saue vallas loodi esimene 
naabrivalvesektor 04.06.2003. aastal. Vallas tegutseb 15 naabrivalvesektorit (joonis 18). 
1. Urva 7 sektor loodi 04.06.2003. a. Laagri alevik, Urva tn 7 korterelamu. Kaasatud 28 kodu. 
2. Vanasilla sektor loodi 17.06.2004. a. Laagri alevik, Vanasilla tee tänava majad. Kaasatud 20 kodu. 
3. Männivälja sektor loodi 27.06.2008. a. Kaasatud 11 kodu. 
4. Kalda tee sektor loodi 08.12.2008. a. Hüüru küla Kalda tee tänava majad. Kaasatud 9 kodu. 
5. Kasemäe sektor loodi 08.12.2008. a. Ääsmäe küla Kasemäe tee, Kuuskmetsa tee ja Kraavi tee tänava 

elamud. Kaasatud 26 kodu. 
6. Salu sektor loodi 12.03.2009. a. Ääsmäe küla Salu tänava elamud. Kaasatud 21 kodu. 
7. Sae sektor loodi 24.11.2009. a. Laagri Männimetsa ja Sae tänava elamud. Kaasatud 30 kodu. 

8. Välja sektor loodi 17.12.2009. a. 
Vanamõisa küla Jalaka tee, Paju tee, 
Toominga ja Vahtra tee tänava elamud. 
Kaasatud 26 kodu. 

9. Pilliroo sektor loodi 21.06.2010. a. Laagri 
Vesiroosi, Pilliroo, Pilliroo põik, Uus 
Pilliroo, Põdrakanepi, Põdrasambla ja 
Põdrajuure tänava elamud. Kaasatud 34 
kodu. 

10. Pihuoja sektor loodi 04.05.2011. a. Kiia 
küla talud. Kaasatud 7 kodu. 

11. Pikamäe tee sektor loodi 14.06.2011. a. 
Pikamäe küla elamud. Kaasati 20 kodu. 

12. Jõe tee sektorloodi 12.09.2012. a. Hüüru 
küla Jõe tee elamud. Kaasati 16 kodu. 

13. Suurevälja põik sektor loodi 20.02.2013. a. 
Vanamõisa küla Suurevälja põigu elamud. 
Kaasati 7 kodu. 

14. Kiia sektor loodi 09.10.2013. a. Kiia tee, 
Posti tee ja Veere tee elamud. Kaasati 17 
kodu. 

15. Vatsla sektor loodi 03.07.2014. a. Vatsla 
küla elamud. Kaasati 12 kodu. 

 
Joonis 17. Naabrivalvesektorid (rohelisega) Saue valla piirkonnas.  
Allikas: MTÜ Naabrivalve 
 
Saue vald on teinud mitmeid algatusi, et suurendada vabaühenduste rolli külaliikumise ja kohaliku elu 
edendamisel. Koostatud on soovituslik juhend, mille eesmärk on: 

 suunata Saue vallas tegutsevaid vabaühendusi koostööle omavalitsuse ning huvigruppidega, 

 töötada välja teenusestandardeid;  

 ja selgitada välja kogukonna ootusi teenuste osas, milles kodanikuühendused saavad osaleda 
avalike teenuste korraldamisel koostöös omavalitsusega, teiste organisatsioonidega, 
erasektoriga või iseseisvalt. 
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11. Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist. 

 Saue vald kaasab kogukonna tegevustesse ja ka teenuse pakkumisse erinevaid ühinguid, 
seltse jm kolmanda sektori organisatsioone. Selleks, et kõigil ühendustel oleksid võrdsed 
võimalused olla kaasatud seltsi- ja kultuurielu korraldamisse, on vald kutsunud ellu 
rahastusskeemi, kus kõik saavad võrdselt osaleda tegevustoetuste taotlemisel (vt valla AK lk 
34-43). → Võimalus demokraatlikult osaleda otsustusprotsessides vähendab sotsiaalset 
ebavõrdsust, suurendab kaasatust. Sotsiaalselt tundlike gruppide (eakad, puudega inimesed 
jne) laiem kaasatus otsuste tegemisse toob endaga kaasa positiivsed muutused nende 
tervisenäitajates (Kasmel ja Lipand, 2011). 

 Kõik sotsiaalset sidusust pakkuvad organisatsioonid – kool, raamatukogu, spordi- ja 
kultuurikeskus, pood jne loovad eelduse olla paikkonna elus kaasatud ja sellega kursis. → 
Positiivne tervisemõjur. 

 Tervisedenduse üks põhiprintsiipe inimeste tervisliku seisundi parandamisel paikkonnas on 
elanike laiaulatuslik osalemine selles protsessis; see hõlmab sealhulgas neile laiendatud 
volituste andmist. See on tähtis, kuna: 
 aktiivsus iseenesest on tervisele teed rajav. Inimesed tunnevad seejuures, et nad saavad 

mõjutada või muuta oma olukorda, see on demokraatlik. Inimestel on õigus osaleda 
otsuste tegemisel, mis mõjutavad nende elu;  
 laiaulatuslikku osalust soosides teadvustab omavalitsus paikkonna kui terviku panust 

protsessis; 
 need, kes võtavad osa probleemi(de)le lahendus(t)e otsimise protsessist, tegutsevad 

suurema tõenäosusega ise ja neil on suurem vastutustunne paikkonna elanike tervise 
suhtes; 
 see, et probleemi identifitseerib ja defineerib kogukond, tagab vajaduste rahuldamiseks 

tulemuslikuma tegutsemise; 
 paikkonna kogemuse väärtustamine tähendab eelkõige elanike kuulamist. Inimestele 

antakse võimalus määratleda, mida tervis neile tähendab, loetleda oma prioriteedid. 
 

→ Sotsiaalse kapitali all mõeldakse toetavaid võrgustikke (näiteks Ääsmäe ja Maidla 
külaselts või naabrivalveliikumine jne), kindlustunnet pakkuvaid suhteid ja ühiste 
väärtuste kogumit, millel on suundumus kasvada ja taastoota sotsiaalset kapitali. 
Toetavas ja tolerantses ühiskonnas püsib rahvas terve.  
→ Seosed sotsiaalse kapitali ja tervise vahel on praeguseks leidnud kindlat tõendust. 
Tervisevaldkonna teadusuuringud näitavad, et mida suurem on ühe paikkonna sotsiaalne 
sidusus, vastastikune usaldus ja turvatunne, seda parem on seal rahva tervis.  
→ Toetava sotsiaalse keskkonna arendamist peetakse rahvastiku tervise seisukohast 
üheks olulisemaks ja tulemuslikumaks sammuks. Paikkonna kitsaskohti tundes on 
võimalik neid teadvustada ja võtta ette samme, mis muudaksid olukorda paremaks. 
(Kasmel ja Lipand, 2011) 
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2. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 
 
 

 
Joonis 18. Laste arv Saue vallas. Allikas: Statistikaamet 
 

 
Joonis 19. Saue valla laste arv haridusasutustes 2015/16 õa.  
Allikas: Saue Vallavalitsus 
 

 
Joonis 20. Saue valla alaealiste komisjoni esma- ja korduvjuhtumid. 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
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Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist. 

 Laste ja noorte kohta puudub tervisekäitumise ülevaade (sama haigestumise kohta). 
 Saue vallas on ligi 30% elanikkonnast alaealised (alla 18-aastased) ja ligi 24% elanikkonnast 

noored (vanuses 7–26 eluaastat). → Teadlik ja sihipärane tervisekasvatus on eriti 
prioriteetne valdkond tervisetulemuste mõjutamiseks. 

 Valla laste arvu suurenemine toob endaga kaasa järjest suurema vajaduse uute lasteaiakohtade, 
põhikoolikohtade, huviala- ja noorsootegevuste järele. Teenuste arendamine ei jõua vajadustele 
järele. Väga oluline on kõigi valla allasutuste ja vallavalitsuse spetsialistide koostöö, et ükski laps 
ega noor ei jääks vajadusel abita. → Teenusest kõrvalejäämise oht võib olla sotsiaalse sidususe 
nõrgenemine, mis mõjutab tervist negatiivselt. Lisaks võib laste ja noorte vähene kaasatus 
osutuda paikkonna turvariskiks noorte kuritegevuse sagenemise tõttu → negatiivne tervisemõju.  

 Suureneb ka vallas elavate erivajadustega laste arv, mis nõuab spetsiifilisemaid teenuseid 
(tugiisik lasteaias ja koolis jne). Teenused ei jõua alati kõigi abivajajateni. → Võrdsete võimaluste 
puudumine on alati terviserisk. Risk lapsevanemale, kes ei saa aktiivselt osaleda ühiskondlikus 
elus, ja risk lapsele, kes ei saa ea- ja võimetekohast teenust. 

 Vallas on neli munitsipaallasteaeda, üks eralasteaed ja kolm lastehoidu. Lasteaiakohti ei ole 
piisavalt (vt valla AK lk 24–25). → Stress vanematel ja taas võrdsete võimaluste puudumine on 
alati terviserisk. 

 Saue vald maksab eralasteaia/-hoiutoetust neile, kellele ei ole jagunud lapsehoiukohta 
munitsipaalasutuses, selleks on vald sõlminud lepingud 46 eralasteaia või hoiuteenust 
pakkuva asutusega. → Võrdsed võimalused teenustele on tervist toetav mõjutegur. 

 Olemasolevad lasteaiahooned ja mänguväljakud on kaasaegsed ja vastavad nõuetele. → 
Füüsilise keskkonna turvalisus mõjutab tervist positiivselt, otseselt seotud 
vigastushaigestumuse riskide vähenemisega. 

 Nõlvaku lasteaed koos Tuleviku tn filiaaliga kuuluvad Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) 
võrgustikku. Võrgustikku kuulumine toetab asutuse tervisefookuse hoidmist ja annab asutusele 
lisaressursse töötajate arenguks – info, tasuta koolitused töötajatele, toetus võrgustiku 
asutustele. → Järjepidev, planeeritud ja kontrollitud tervise arendamine tagab paremad 
tervisetulemused → positiivne tervisemõjur.  

 Vallas on kaks kooli. Kõigile põhikoolieas olevatele lastele ei ole Saue koolides kohta – selle 
probleemi lahendamiseks tehakse tihedat koostööd Tallinna ja Saue linnaga. Õpilastele on 
tagatud tasuta koolitoit, vajadusel transport kooli. → Koolikohtade puudumine loob ebavõrdsust 
ning võib mõjutada paikkonna sotsiaalset sidusust – negatiivne terviserisk. 

 Ääsmäe koolile andis Harju maavalitsus turvalise kooli tiitli, mis näitab plaanipärast tegevust 
turvalisuse edendamiseks ja vigastuste ennetamiseks → positiivne tervisemõju. 

 Saue valla koolid ei kuulu Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku. → Kuna tervisefookus ei 
ole planeeritud ja järjepidev, võib võrgustiku toetuse puudumine mõjutada tervisetulemusi 
negatiivses suunas (laste tervisekäitumise ja haigestumuse näitajad).  

 Huviharidust pakuvad Saue vallas valdavalt kaks asutust: Laagri Huvialakool ja Ääsmäe Põhikool 
(teised asutused pakuvad teenust oluliselt väiksemas mahus). Teenust saab üle 1000 lapse ehk 
valla lastest umbes 40%. Huvihariduseteenust ostetakse sisse ka Tallinna Haridusametilt ning 
Saue ja Keila linnalt. Lisaks käib ca 300 Saue valla kooliealist last mõnes erahuvikoolis või -ringis. 
→ Laste hõivatus on oluline tervisemõjur. Vähene hõivatus ehk tegevusetus on sageli paikkonna 
turvalisuse risk ning loob eeldused legaalsete ja illegaalsete sõltuvusainete tarbimiseks.  

 Saue vallas on aktiivne noorsootöö Laagris (Laagri Kool), Ääsmäel (Ääsmäe noortekeskus EXIT) ja 
Jõgisool (Jõgisoo Vabaajakeskus). Noorsootöö on rahastatud valla eelarvest. → Noortekeskus on 
suurepärane koht, et sõlmida usalduslik, vabal tahtel põhinev suhe noore inimesega, edastada 
terviseinfot, ennetada riskikäitumist. Tervisekasvatust noortekeskuses oma mitteformaalse 

metoodika poolest olla paljudele noortele sobiv. → Positiivne tervisemõjur. 
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 Saue lasteaiad (vt valla AK lk 24): 

 Laagri Lasteaed, vana hoone ↓+mänguväljak 

 Laagri Lasteaed, uus hoone ↑ v.a fassaad 

 Ääsmäe Lasteaed  ↑  

 Veskitammi Lasteaed  ↑ 

 Nõlvaku Lasteaed  ↑ 

 Nõlvaku Lasteaia  

Tuleviku tn filiaal ↑ v.a fassaad 

 Saue koolid: 

 Ääsmäe kool  ↓ Vajalik on Ääsmäe 

Põhikooli terviklik renoveerimine sh 

ruumiplaneeringu paremaks muutmine ning hoone 

muutmine energiasäästlikuks või täiesti uue hoone 

ehitamine. 

 Laagri kool  ↑ 

 

3. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 

Tabel 2. Saue valla vabaajarajatised – toetavad rahva tervist.  
Olemasolevad rajatised Rajatised mida on veel vaja - 

arenguvajadused 

Laagri kant  Mänguväljak Urva tn Nõlvaku tn 

Avamaa tn Koidu elurajoon 

Metsavahi elurajoon  

Jõekääru park Kotka tee piirkond 

Spordiväljak Laagri kooli korvpalliväljak Nõlvaku tn 

Avamaa mänguväljak Kuuse tn korvpalliväljak 

Instituudi tee multi-
funktsionaalne mänguväljak 

 

Laagri ekstreemspordiväljak 

Harku liikumisrajad 

Jõekääru jõu-ja fitness ala  

Laagri kooli staadion  

Laagri siseujula  

Ääsmäe kant  Mänguväljak Kase tn Kase tn arendamise jätkamine 

Kasemäe elurajoon 

Spordiväljak Ääsmäe ekstreemspordiväljak  

Hüüru kant Mänguväljak Hüüru mõisa mängu- ja 
spordiplats 

Täiendavate maa-alade leidmine 

Spordiväljak 

Vanamõisa 
kant 

Mänguväljak Vanamõisa Vabaõhukeskuse 
mänguväljak ja spordiplats 

Vanamõisa ja Alliku külade ühise 
mänguväljaku arendamine (MTÜ 
Vanamõisa Küla) 

Spordiväljak 

Jõgisoo Mänguväljak Lõokese tn Jõgisoo Seltsimaja juures spordiväljaku 
ja liikumisraja arendamine 

 Spordiväljak Tenniseväljak  

Kiia küla Mänguväljak Mängu- ja spordiväljak Jätkatakse olemasolevat arendust 

Spordiväljak 

Tuula küla Mänguväljak Kaldamäe tee  

Spordiväljak 

Vatsla küla  Mänguväljak Kodasema mänguväljak Jätkatakse olemasolevat arendust 

Spordiväljak 

Maidla küla Mängu- ja spordiväljak veehoidla äärde 
(rannavõrkpall)  

Valingu küla Mängu- ja spordiväljak Puiestee tn 

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 

 

 
Joonis 21. Koolide ja lasteaedade füüsiline keskkond, heas (↑) või halvas (↓) seisus.  
Allikas: Saue Vallavalitsus 
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Turvalisus 
 

 
Joonis 22. Liiklusõnnetused Saue valla teedel. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 
Joonis 23. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Saue valla teedel.  
Allikas: Politsei-ja piirivalveamet 

 
Joonis 24. Politsei registreeritud kuriteod 1000 

elaniku kohta 2014. aastal.  
              Allikas: Statistikaamet 
 
 

 

 

 

 

 

Joonis 25. Tulekahjude arv Saue 

vallas.  
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Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist. 

 Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul tuleneb ca 25% haiguskoormusest 
(haigestumisest ja varajasest suremusest tingitud eluaastatekaotus) maailmas füüsilise 
keskkonna mõjuritest. Eelkõige mõjutavad keskkonnategurid lapsi, alla 5-aastaste laste 
tervise mõjutajaks on 40% (täiskasvanutel 20%) ulatuses keskkonna negatiivsed 
tervisemõjurid. Lisaks lastele on keskkonnamõjudele kõige vastuvõtlikumad veel rasedad ja 
vanurid. Elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate ohutegurite negatiivne mõju võib ilmneda 
tihti alles aastate pärast (näiteks areneb välja allergia, närvikahjustus või kasvaja). Sageli 
mõjutab inimese tervist samal ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit. Seega on 
keskkonna mõju tervisele kompleksne ja sõltub nii keskkonnategurite iseloomust kui ka 
ajast, mille jooksul nad tervist mõjutavad. 

 Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku ideoloogiat ehk tervist avalikult toetavaid 
ettevõtteid Saue vallas ei ole või puudub nende kohta info. Samas on TET-võrgustik üks 
võimalustest, mille kaudu saab edastada asutustesse (tööealisele elanikkonnale) infot, s.h 
terviseinfot. → Töökeskkonna ja inimese tervise seosed on märkimisväärsed. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) väitel sureb maailmas töökeskkonnas toimuvate õnnetusjuhtumite 
tagajärjel ca 500 inimest päevas ja ning haigestub ca 1000 inimest päevas.  

 Vallas on veel vähe välja ehitatud tervikliku lahendusega (haljastus, puhkekohad, jalgteed) 
avalikku ruumi, sh pargialasid. Järk-järgult tegeletakse tervikliku avaliku ruumi, sh pargialade 
väljaarendamisega ning selleks on algatatud avaliku ruumi kujunduskava (vt valla AK lk 69). 
→ Avaliku ruumi (füüsilise keskkonna) arendamisel on väga laialdane tervisemõju. Mõju 
füüsilisele tervisele, kuna avaliku ruumi arendus võimaldab viibida rohkem vabas õhus ja 
tegeleda terviseliikumisega. Samas on sellel ka sotsiaalne tervisemõju, kuna pakub 
paikkonna elanikele kokkusaamise/suhtlemise võimalusi.  

 Oluliselt panustatakse haridusasutuste keskkonna parandamisse. → Tervisemõju, ennetab 
töö- ja õpikeskkonnast tulenevaid terviseriske. 

 Liikluskultuur on Eestis oluliselt paranenud (joonis 22 ja 23), seda kajastab ka Saue valla 
teedel juhtunud liiklusõnnetuste statistika. Õnnetusi (sh alkoholijoobes juhtide süül) on 
võrreldes 2005. aastaga oluliselt vähem. Samas vigastatute ning surmaga lõppenud episoode 
on jätkuvalt palju. Liiklusõnnetuste statistikas kajastuvad Saue valla teedel juhtunud 
õnnetused ja need ei pruugi kajastada Saue valla elanike liikluskäitumist. Samas on Saue 
valla territooriumil juhtunud õnnetused suur risk paikkonna elanikele, seda tuleb pidada 
silmas teede ja liikluskorralduse planeerimisel. → Liiklusvigastuste ennetamine on tulemuslik 
ainult järjepideval tegutsemisel ja oluline on, et KOVil olek  juhtumipõhine info, kus ja miks 
toimusid kannatanutega liiklusõnnetused. Vigastute ennetamine ja turvalisuse edendamine 
on oluline paikkonna terviseolukorra (vigastussurmad) mõjutaja.  

 Õiguskord Saue vallas. Politsei- ja Piirivalveameti andmetel suurenesid Saue vallas 2014. 
aastal varavastased kuriteod, sh kauplusevargused (Laagri kaubanduskeskuses). 
Langustrendis on kuritegude arv. 2014. aastal oli probleem see, et täiskasvanud tarbisid 
avalikus ruumis (tänavatel, parkides, bussipeatustes jne) alkohoolseid jooke. → Saue vald on 
Harjumaa kontekstis turvaline piirkond (joonis 24) ja politsei raportist võib lugeda välja, et 
risk on pigem väljast tulnud, võõras inimene (poevargused jne), mis paneb omavalitsusele 
koormuse teadlikumalt tegeleda vigastute ennetamise ja turvalisuse edendamisega. Selles 
valdkonnas toimivad kõige paremini kaasamise- ja koostööprojektid.  
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 Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist. 

 Maanteeameti Teederegistri andmetel on Saue vallas avalikke teid ja tänavaid kokku 110 635 

km (sh maanteed ja tänavad). Teedevõrk on väga tihe. Saue vald asub olulisel logistilisel 

positsioonil, valda läbivad Tallinnast lõunasse ja edelasse suunduvad suured magistraalteed. 

Saue valda läbivad järgmised Eesti põhimaanteed: 1) nr 4 Tallinna-Pärnu-Ikla; 2) nr 8 

Tallinna-Paldiski; 3) nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla; 4) nr 11 Tallinna ringtee. Saue vallale 

kuulub kokku 88,3 km avaliku kasutusega teid. Vallas on ka 20 km kergliiklusteid. Suured 

liiklussõlmed läbivad paikkonna eri piirkondi (vt valla AK lk 49–50). → Tervisemõju nii 

negatiivne kui ka positiivne. Positiivne mõju on kergliiklusteedel, mis võimaldavad turvaliselt 

liigelda ning harrastada terviseliikumist. Negatiivsete tervisemõjude vältimiseks on oluline 

tagada liiklusturvalisus (liikluse rahustamine ja kergliiklusteede võrgustiku arendamine), 

ennetamaks vigastushaigestumust ja -suremust. Lisanduvad veel terviseriskid liiklusmüra, 

tolmu ja heitgaaside tõttu. 

 Keskkonnakaitse ja keskkonnateadlikkus on oluline osa rahvatervisest ning põhineb 

väliskeskkonnast lähtuvate terviseriskide minimiseerimisel ning tervisliku väliskeskkonna 

tagamisel. Väliskeskkonnast lähtuvad olulisemad keskkonnatervise riskivaldkonnad ja nende 

probleemid on järgmised. 

1. Tööstuse ja transpordiga kaasnev müra, õhu- ja veesaaste. Saue vallas on probleem 

suurtest liiklusmagistraalidest tingitud müra ja õhusaaste, raudteest tingitud õhusaaste ja 

müra on tulenevalt kaubaveoliikluse hõrenemisest vähenenud. 

2. Inimtekkeline müra, õhu- ja valgussaaste elurajoonides, põhjaveesaaste 

(põllumajanduslik või tööstusest pärinev reostus, olmereovee juhtimine pinnasesse jm). 

Põhiline probleem vallas on reovee käitlemine. Saue vald asub enamjaolt kaitsmata või 

nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, õhuke pinnakattekiht ei kindlusta reostunud vee 

puhastumist, mistõttu reoveed koos sadevetega filtreeruvad vettkandvatesse lubjakividesse 

ja edasi joogiveeallikana kasutatavatesse põhjaveekihtidesse. Saue vallas puuduvad reovee 

eelvoolud ja/või trassid mitmetes tiheasustus- ja arenduspiirkondades Alliku, Maidla 

külades. Hinnanguliselt ei vasta paljud reovee kogumismahutid nõuetele. Väiksemates 

asumites (Kiia, Jõgisoo Lõokese tn piirkond, Valingu, Tuula) Nõukogude ajal ehitatud 

reoveetrassid ja reoveepuhastussüsteemid on amortiseerunud. (Europolis OÜ, 2014) 

3. Joogivee kvaliteedist tulenevad terviseriskid. Joogivee kvaliteedist tingitud terviseriskid 

tulenevad reovee käitlemisega seonduvatest eelmises punktis toodud probleemidest ja 

Saue vallas joogiveeks kasutatava põhjavee kvaliteedist (raua- ja mangaanisisaldus, uue 

probleemina üles tõstetud Cm-V-puurkaevude radionukliidide sisaldus, Valingu külas 

fluoriidide sisaldus). (Europolis OÜ, 2014) 

4. Haljastuse (eeskätt kõrghaljastuse) vähesus, kõrghaljastuse raie ilma asendusistutuse 

kohustuseta, rohevõrgustiku täisehitamine (vt valla AK lk 64). 
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4. TERVISLIK ELUVIIS 
 

 
Joonis 26. Paikkonna tervisemõjurite uuring (2013). Elanike terviseseisundit ja tervist mõjutavaid 

tegureid kajastavad andmed.  
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 
Joonis 27. Paikkonna tervisemõjurite uuring (2013). Tervisekäitumist kajastavad andmed I.  
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 
Joonis 28. Paikkonna tervisemõjurite uuring (2013). Tervisekäitumist kajastavad andmed II.  
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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Joonis 29. Paikkonna tervisemõjurite uuring (2013). Elanike tervise mõjutegureid kajastavad andmed.  
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist.  

 Üks suurem puudus paikkonna tervisesekkumiste planeerimisel on usaldusväärse info puudumine. 
Paikkondadel ei ole sageli ülevaadet piirkonna tervislikust seisundist ja tervisemõjuritest ning 
enamasti käsitleb kasutatav info üksikuid näitajaid, mis ei kajasta paikkonna tervikolukorda. → 
Teaduspõhine info on oluline ja aitab teha tervisepoliitiliselt õigeid otsuseid. Oluline on ülevaade 
paikkonna tervisemõjuritest. 

Järgnevalt on kajastatud Tervise Arengu Instituudi koostatud uuringut „Paikkonna tervisemõjurite 
uuring 2011. Harjumaa raport“ (TAI RAPORT). Andmete kajastamise eesmärk on anda mõningane 
ülevaade, kuidas harjumaalased hindavad oma tervist. Tulevikus võiks see olla Saue valla elanike 
tervisemõjurite hindamise võrdlusmaterjal.  
 Oma tervise hinnang on inimese enda arvamus oma tervisliku seisundi kohta. Harjumaa vastajate 

hinnang oma tervisele on sarnane Eesti keskmisega. Hinnangu „hea“ annavad pigem noored, 
töötavad ja kõrgharidusega harjukad. → Terviserisk on see, et positiivse tervisehinnanguga 
inimesed ei pea vajalikuks ka ennetavaid tervisekontrolle, sõeluuringuid jne. 

 Harjumaa inimesed söövad jätkuvalt liiga vähe puu- ja juurvilju. Harjumaal on ülekaaluliste ja 
rasvunute osakaal 60,8%. Liikumisharrastusega tegeletakse Harjumaal vähem kui  Eestis 
keskmiselt. Alkoholi tarvitamine on Harjumaal Eestis keskmisest suurem. Vähemalt ühe korra 
nädalas alkoholi tarvitajaid võib iseloomustada järgmiselt: nad on pigem mehed, keskealised, 
töötavad ja neil on elukaaslane. Igapäevasuitsetajad on jällegi uuringu põhjal pigem mehed, töötud 
ja keskharidusega inimesed. → Tervisekäitumine on oluline terviseseisundi mõjutaja. 
Tervisekäitumine on mõjutatud inimese soost, sotsiaalsest staatusest, haridusest, rahvusest jne. 
Selleks, et rakendada tervisedenduslikke programme, on vaja ülevaadet, milline on Saue valla 
inimeste tervisekäitumine. 

 Harjumaa inimene on paikkonna elus osalemisel passiivsem kui Eesti inimesed keskmiselt. → 
Sotsiaalne sidusus on oluline tervisemõjur. Mida suurem on sotsiaalne sidusus ühiskonnas, seda 
paremad on rahvastiku tervisenäitajad. Sotsiaalse sidususe planeeritud arendamine toob endaga 
kaasa nii sotsiaalse usalduse kui sotsiaalse turvalisuse suurenemise, mis omakorda on olulised 
rahvastiku tervise mõjurid. 
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5. TERVISETEENUSED 
 

Tervishoiu- ja nõustamisteenused  
 
Saue vallas osutab tervishoiuteenust OÜ Laagri Perearst, mis tegutseb vallale kuuluvates ruumides 
vallamaja hoones. Ruumi kasutamise võimalused on piiratud, laienemise võimalused on viimatel aastatel 
maksimaalselt ära kasutatud. Tegutsetakse samas hoones koos apteegi ja hambaarstiga, mis 
tervikteenuse kättesaadavuse seisukohalt on hea. Samas kasvab üha Laagri piirkonna (Laagri keskasula 
ja Alliku küla kokku hetkel ca 6000 elanikku) rahvaarv, mistõttu on järjest keerulisem pakkuda kõigile 
perearstiteenuse vajajatele kvaliteetset teenust. 2015. aastal valis Eesti Perearstide Selts OÜ Laagri 
Perearst Eesti 40 parima praksise hulka. Teenuse kvaliteedi säilitamiseks on piiratud nimekirjade arvu.  
Laagri piirkonda (peamine OÜ Laagri Perearst teeninduspiirkond) on koondunud ka uute eluasemete 
arendus (Kasekodu, Kotka tee piirkond ja Veskimöldre II http://www.veskimöldre.ee / kokku ca 2500 
elanikuga). Tegemist on kiiresti kasvava piirkonnaga isegi Harjumaa kontekstis. Lisaks asuvad Laagri 
perearsti teeninduspiirkonnas Koidu küla (ca 350) ja Saku valla Tänassilma (hetkel ca 250, planeeritud ca 
600) ja Jälgimäe (ca 231) elanikud. Samuti asub läheduses Tänassilma tööstuspark, kus töötab ca 1000 
inimest ning lähiajal on kavandatud alustada Tallinn Gate kaubanduspargi rajamist. Ka tööstus ja 
kaubanduspargiga seotud inimesed võivad eelistada Laagri perearsti, kuna töökohtade loomine 
piirkonnas suunab inimeste elukohavalikuid (inimesed eelistavad kolida töökohale lähemale).  Seega 
kokku elab hetkel Laagri perearstikeskuse teeninduspiirkonnas ca 7000 inimest ning nende arv kasvab 
lähitulevikus 10 000ni. Laagri Perearstikeskuse laiendamine vähemalt 4 perearsti nimistuni võimaldaks 
paremini teenindada ka valla lõunaosa (Ääsmäe piirkond), mille elanikud praegu paraku lihtsalt ei mahu 
Laagri Perearsti olemasolevatesse nimistutesse. Piisava hulga valla lõunapiirkonna (Ääsmäe) inimeste 
lisandumine nimistusse looks eelduse korraldada perearsti ja pereõe regulaarset vastuvõttu ka Ääsmäel. 
Perearstiteenuse kättesaadavuse piiratust piirkonnas leevendab osaliselt see, et eelkõige Tallinna 
lähedusest tulenevalt on osal Saue valla elanikest on perearst naaberomavalitsuses. 
 
Vallas töötavad psühholoog ja logopeed. Haridusasutused (kool, lasteaed) on valdavalt kaetud 
tugiteenustega: koolipsühholoog, eripedagoog ja logopeed. Puudust tuntakse tugiteenuseid 
(eripedagoogid, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, perenõustaja) pakkuvast keskusest, mis tegeleks 
ka erivajadustega laste ja nende peredega seotud küsimustega vallas tervikuna, nõustaks allasutuste 
personali ning pakuks teenust väljaspool allasutusi. Arengukava näeb ette tervisekeskuse täiemahulist 
välja arendamist, mis hõlmaks traditsiooniliste keskusteenuste (perearstikeskusega seotud teenused) 
kõrval ka nõustamis- ja tugiteenuste  kompetentsikeskust laiemalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veskimöldre.ee/
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Tervise arengu planeerimisel on oluline arvestada järgmist.  

 Perearstiabi on kättesaadav Laagri keskuses, kuid kasutatakse ka naaberomavalitsuste 

perearstide teenust. Tervishoiu valdkonna lahendamist vajav kitsaskoht on perearstide 

ruumide laienemisvõimalused. Laagri perearstid töötavad Saue vallamajas suhteliselt 

kitsastes oludes, kus on järk–järgult laienetud ja  edasine laienemine ei ole võimalik. Eesti 

Perearstide Selts valis OÜ Laagri Perearst Eesti 40 parima praksise hulka (valikukriteeriumid 

on näiteks praksise töökorraldus, arstiabi kättesaadavus, ravi kvaliteet, sealhulgas haiguste 

ennetamine, arstiabi järjepidevus ning koostöö patsientidega) (vt valla AK lk 47). → 

(Tervishoiu)teenuse kättesaadavus mõjutab tervist. Hea ja kiire teenus on valdavalt 

positiivse mõjuga. Teenuse halb kättesaadavus mõjutab haiguste varast avastamist ja 

krooniliste haiguste toetamist. 

 Saue valla elanikele on tervishoiuteenus kättesaadav kõikides etappides – üldarstiabi, 

eriarstiabi, kiirabi, õendusabi ja hambaravi.  Teenuse kättesaadavusega seotud negataiivseid 

mõjusid aitab leevendada Tallinna lähedus. → Positiivne tervisemõjur. 

 Hambaraviteenus on Saue valla elanikele kättesaadav. → Positiivne tervisemõju. 

 Puudu on tugiteenuseid (eripedagoogid, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, 

perenõustaja) pakkuv tugiteenuste keskus, mille loomine on planeeritud koos esmatasandi 

tervisekeskuse raames 2017. aastasse. → Tervise- ja tugiteenuste keskuse valmimine on 

kindlasti positiivne tervisemõjur. 

 Vallavalitsuse ametnikud pakuvad erinevat nõustamist – sotsiaalne, juriidiline jne 

nõustamine. → Loob sotsiaalset turvalisust ja teeb teenuse kättesaadavaks, positiivne 

tervisemõju. 

 Sõltuvalt majanduslikust konjunktuurist on vajalik töötute nõustamine (vt valla AK lk 46) → 

Teenuse lisandumine on positiivse tervisemõjuga. 

 Lisaks omavalitsuse ja maakonna nõustamisteenustele on võimalik saada abi riiklikelt 

interneti-, telefoni- jm nõustamisteenustelt. Selleks, et info jõuaks omavalitsuse elanikeni, 

on võimalik seda  jagada valla kodulehel ja ajalehes. 
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II SAUE VALLA ELANIKE TERVISE PEAMISED PROBLEEMVALDKONNAD JA 
SEKKUMISVAJADUSED 

 

 
Joonis 29. Saue valla elujõulisuse indeks*. Allikas. Statistikaamet 
 

*Elujõulisuse indeks arvutatakse kaheksa näitaja põhjal.  

Indeksi aluseks on kaheksa näitajat: rahvaarvu muutus, alla 65-aastaste osatähtsus kogurahvastikus, keskmine registreeritud töötus, füüsilise isiku tulumaksu laekumine elaniku kohta, kohal iku 

omavalitsuse tulu elaniku kohta, kõrgharidusega inimeste osatähtsus, äriühingute arv 1000 elaniku kohta, äriühingute tegevusalade arv. Indeksi väärtus ei ole otseselt seotud näitajate kohaga 

pingereas: indeks saab väärtuse vastavalt näitaja väärtusele. 

 
 

Teema Tervisemõju 
positiivne (↑), negatiivne (↓) 

Seos Saue valla arengukava 
eesmärgi ja tegevusega (nr/nr) 

Uuselanike kogukonda sulandumise 
probleemid. 

↓ E: 4.1  
1. Valla arendustegevus  
kandipõhiselt. 
2. Saue vald atraktiivseks 
elupaigaks, mille elanikud 
identifitseerivad ennast vallaga. 
3. Elanike registreerimine 
vallaelanikeks. 
4. Pendelrände põhjuste 
uurimine. 
E: 5.1.2/6 

Keskmisest noorem, jõukam ja 
haritum elanikkond. 

↑ 

Tulumaksu laekumine positiivse 
trendiga 

↑ 

Elanike arvu liiga kiire kasvuga 
kaasneb sotsiaalse  ning tehnilise 
taristu mahajäämus tegelikust 
vajadusest – eriti valla põhjaosas.  

↓ E 4.1; 4.2; 5.1.1 jm eesmärgid, 
mis toetavad sotsiaalse ja 
tehnilise taristu arendamist ja 
piirkondades võrdsete 
võimaluste loomist. Eakate osatähtsus suurem valla 

lõunaosas – tervise(teenused) kaugel. 
↓ 

Transpordiprobleemid, ühistranspordi 
tähtsuse suurenemine eriti valla 
lõunaosas. 

↓ 

Saue valla tervisekaotusenäitaja on 
enam mõjutatud Saue valla inimeste 
haigestumuse (näiteks kasvajad) 
näitajatest.  

↓ E: 7.2 / 1-5 
Perearstikeskuse rajamine. 
Koduõendusteenuse loomine. 
Terviseprofiili ja tegevuskava 
koostamine ning 
tervisedenduslike tegevuste 

Saue valla inimeste 
vereringeelunditehaiguste 

↑ 
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suremuskordaja on positiivsema 
trendiga kui Eestis (riiklik trend on 
langev).  

elluviimine. 
Kohalike 
põllumajandussaaduste 
propageerimine. Saue vallas on tõusutrendis naiste 

suremus pahaloomulistesse 
kasvajatesse. See on Eesti keskmisest 
küll oluliselt väiksem, aga siiski 
tõusutrendis. 

↓ 

Kui Saue naiste välispõhjustesse 
suremuse kordaja on sarnane Eesti 
trendiga, siis meeste välispõhjuste 
suremuse kordaja on Eesti keskmisest 
oluliselt väiksem (positiivne trend). 

↑ 

 
 
1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Teema Tervisemõju 
positiivne (↑), negatiivne (↓) 

Seos Saue valla arengukava 
eesmärgi ja tegevusega (nr/nr) 

Elanikud tööturul aktiivsed, keskmine 
brutotulu suur, maksud laekuvad 
vallale korralikult.  

↑  

Töötuse risk vallas väike.  ↑  

Rahvaarvu suurenemisega kasvab ka 
abivajajate hulk. Suureneb 
ülalpeetavate arv (lapsed, eakad, 
puudega isikud jne), mis esitab 
suuremaid majanduslikke väljakutseid 
ülalpidajatele ja omavalitsusele. 
Teenuse pakkumisel keeruline 
säilitada printsiipi „võrdsus tervises“. 

↓ E: 5.1.1 / 7 
1,5–3-aastaste laste toetuste 
suurendamine. 
 
E: 5.2.1 / 1-4 
Põhikooliealistele lastele 
koolikoht võimalikult kodu 
lähedal. 
 
E: 5.3.1 / 1-6 
Tagada võimalikult paljudele 
kooliealistele lastele võimalus 
tegeleda huviharidusega. 
 
E: 7.1.1 / 1-9 
Töötute nõustamine 
Omastehooldus 
Tugiteenuste keskuse loomine. 
Jne 
 
 

  

KOV on teadlik täiendavate 
sotsiaalteenuste vajadusest. Teenuse 
arendamisel lähtutakse võrdsuse 
printsiibist, et ennetada sotsiaalse 
tõrjutuse tekkimist.  

↑ 

Rahaliste toetuste jagamisel 
arvestatakse juhtumite erisuse ja 
erakordsusega. Pakutakse hästi 
erinevaid toetusliike, et tagada abi 
võimalikult paljudele ja erinevatele 
abivajajatele.  

↑ 

Laiendatud volituste andmine 
elanikele. Ühenduste ja seltside 
kaasamine paikkonna planeerimise 
otsustusprotsessidesse ning 
kutsumine erinevate teenuste 
(kultuurielu korraldamine, 
hooldusteenused jne) pakkujaks.  

↑ E: 6.1 
Raamatukogude töö toetamine. 
 
E: 6.2.1 /1-15 
Kultuurielu toetamine ja 
keskuste väljaehitamine. 
 
E: 6.2.2 / 1-5 Sotsiaalset sidusust loovate asutuste ↑ 
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toetamine – raamatukogud, 
noortekeskused jne. 

Kodanikuühiskonna 
arendamine. 
 
 

Toetavate võrgustikke – näiteks: 
Ääsmäe ja Maidla külaselts või 
naabrivalveliikumine jne – 
võimestamine. Tekitab kogukonnas 
ühiseid väärtusi ja kindlustunnet, 
luues eelduse sotsiaalse kapitali 
kasvuks. 

↑ 

 
2. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

Teema Tervisemõju 
positiivne (↑), negatiivne (↓) 

Seos Saue valla arengukava 
eesmärgi ja tegevusega (nr/nr) 

Puudub laste ja noorte 
tervisekäitumise ülevaade. 

↓ - 

Saue vallas on palju lapsi ja noori. 
Lastele ja noortele teenuste 
arendamine ei jõua vajadustele järele 
(lasteaed, kool, noortekeskus jne) 

↓  

Erivajadustega laste arvu 
suurenemine, see nõuab 
spetsiifilisemaid teenuseid. Teenused 
ei jõua vajadustele järele. 

↓ E: 7.1.1 / 9 
Tugiteenuste keskus 
E: 7.1.2/ 1-3 
Erivajadustega laste varajane 
märkamine. 

Lasteaiakohti ei ole piisavalt. ↓ E: 5.1.1 / 1-7 
Tegevused lasteaiakohtade 
tagamiseks. 

Toetused elanikele eralasteaia ja 
hoiuteenuse kasutamiseks. 

↑ 

Olemasolevad lasteaiahooned ja 
mänguväljakud on kaasaegsed ja 
vastavad nõuetele. 

↑ E: 5.1.2 / 2-6 
Lasteaedade remont ja 
renoveerimine. 

Üks lasteaed kuulub TEL-võrgustikku. ↑ - 

Kõigile põhikoolieas olevatele lastele 
ei ole Saue koolides kohta, selles osas 
tehakse koostööd 
naaberomavalitsustega ja tagatakse 
lastele koolitoit ning transport kooli.  

↑↓ E: 5.2.1 / 1-4 
Tegevused koolikohtade 
tagamiseks. 
E: 5.2.2 / 1-9 
Koolide sisutegevus. 

Ääsmäe kool on pärjatud turvalise 
kooli tiitliga. 

↑ E: 5.2.2 / 4-6 
Vigastuste ennetamine ja 
turvalisuse edendamine. 

Saue valla koolid ei kuulu TEK-
võrgustikku.  

↓ - 

Huviharidusest osasaamine Saue 
vallas ja naaberomavalitsustes valla 
toel.  

↑ E: 5.3.1 / 1-6 
Huvitegevuse pakkumine. 
Huvitegevuse läbipaistvus ja 
vajaduspõhisus. Huvihariduseteenust saab ca 40%. 

valla lastest, seega ca 60% valla 
lastest võib kannatada tegevusetuse 
all. 

↓ 

Saue vallas on aktiivne noorsootöö. 
Noorsootöö on rahastatud valla 
eelarvest.  

↑ E: 6.5 / 1-4 
Noorsootöö aktiveerimine. 
Noorsootöö külaseltside toel. 
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3. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

Teema Tervisemõju 
positiivne (↑), negatiivne (↓) 

Seos Saue valla arengukava 
eesmärgi ja tegevusega (nr/nr) 

TET-võrgustiku ideoloogiat ehk tervist 
avalikult toetavaid ettevõtteid Saue 
vallas ei ole või puudub nende kohta 
info. 

↓ E: 7.2 / 5 
Saue valla ettevõtete toodangu 
propageerimine 
(põllumajandussaadused). 

Vallas vähe tervikliku lahendusega 
(haljastus, puhkekohad, jalgteed) 
avalikku ruumi. 

↓ E: 10.4 / 1-8 
Arendused looduse nautimiseks 
ja vaba aja sisustamiseks vabas 
õhus. 
E: 5.1.2 / 2-6 
Lasteaedade remont ja 
renoveerimine. 
E: 5.2.1 / 1-4 Tegevused 
koolikohtade tagamiseks. 

Oluliselt panustatakse 
haridusasutuste keskkonna 
parandamisse.  

↑ 

Liiklusõnnetuste arv Saue valla 
teedele väheneb.  

↑ E: 8.1.1 / 1-4  
Riigimaanteede arendamine 
terviklikkuse ja tervislikkuse 
printsiipi arvestades. 
E: 8.1.2 / 1-10  
Teedevõrgu korrashoid ja 
liikluse rahustamine 
E: 8.1.3 / 1-11 
Kergliiklusteede arendused. 
E: 8.2 / 1-3 
Liikluskorraldus 
E: 8.3 / 1-4 
Turvalisust loov tänavavalgustus 

Vigastatute ning surmaga lõppenud 
liiklusõnnetusi on jätkuvalt palju.  

↓ 

Saue vallas teedevõrk on väga tihe. 
Saue valda läbivad riiklikult olulised 
magistraalid.  

↓↑ 

Tööstuse ja transpordiga kaasnev 
müra, õhu- ja veesaaste. 

↓ 

Sagenenud on varavastased kuriteod.  ↓ E: 13.1 / 5 
Koostöö riigiasutustega  Probleem on alkoholi tarbimine 

avalikus ruumis (tänavatel, parkides, 
bussipeatustes jne). 

↓ 

Saue vald on Harjumaa kontekstis 
turvaline piirkond. 

↑ 

Turvalisuse risk on „väljast“ tulnud, 
võõras inimene (poevargused jne). 

↓ 

Inimtekkeline müra, õhu- ja 
valgussaaste elurajoonides. 

↓ E: 10.1.1 / 1-4  
Elanike keskkonnateadlikuse 
toetamine ja kaasatus 
otsustuste langetamisse. 
E: 10.1.2 / 1-10  
Põhjaveevarude säilimine, 
reovee ja pinnasevee 
nõuetekohane käitlemine. 
E: 10.2 / 1-9  
Säästlik energiamajandus. 
E: 10.3 / 1-15 
Heakorrastatud ja puhas 
elukeskkond. 

Paikkonnas ohustatud põhjavesi kuna 
reovee käitlemises on mitmeid 
kitsakohti. 

↓ 

Joogivee kvaliteedist tulenevad 
terviseriskid (seondub reovee 
käitlemise probleemidega). 

↓ 
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4. Tervislik eluviis 

Teema Tervisemõju 
positiivne (↑), negatiivne (↓) 

Seos Saue valla arengukava 
eesmärgi ja tegevusega (nr/nr) 

Saue vallal ei ole ülevaadet piirkonna 
elanike tervislikust seisundist ja 
tervisemõjuritest. 

↓ E: 7.2 / 3 
Valla terviseprofiili 
väljatöötamine. 

Tervist toetavad tegevused. ↑ E: 7.2 / 3-4 
Valla terviseprofiili 
väljatöötamine. 
Tervisedendusetegevuste 
läbiviimine. 
E: 6.3 / 1-12 
Valla ühisüritused. 
E: 6.4 / 1-6 
Avalike sportimisvõimaluste 
tagamine. 

 
5. Terviseteenused 

Teema Tervisemõju 
positiivne (↑), negatiivne (↓) 

Seos Saue valla arengukava 
eesmärgi ja tegevusega (nr/nr) 

Perearstiabi on kättesaadav Laagri 
keskuses ja naaberomavalitsuste 
perearstide juures. 

↑ E: 7.2 / 1-2 
Esmatasandi tervisekeskuse 
loomine ja parem koostöö 

Laagri perearstid töötavad Saue 
vallamajas kitsastes tingimustes. 

↓ 

Saue valla elanikele on 
tervishoiuteenus kättesaadav kõikides 
teenuse etappides. 

↑ - 

Hambaraviteenus on kättesaadav. ↑ - 

Puudu on tervise- ja nõustamisalaseid 
tugiteenuseid pakkuv keskus (loomine 
on planeeritud 2017 aastasse). 

↓(↑) E: 7.1.1 / 9 
Tugiteenustekeskus 
E: 7.1.2/ 1-3 
Erivajadustega laste varajane 
märkamine. 

Vallavalituse ametnikud pakuvad 
erinevat nõustamist (sotsiaalne, 
juriidiline jne nõustamine). 

↑ E: 7.1.1 / 1-9 
Töötute nõustamine 
Omastehooldus 
jne Omastehooldajate teenuse 

põhimõtete uuendamine. 
↑ 

Võimalik saada abi riiklikelt interneti-, 
telefoni- jm nõustamisteenustelt. 
Suunav info valla lehes.  

↑ - 
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III SAUE VALLA TERVISEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolevas tegevuskavas on toodud tegevused, mida ei ole kajastatud Saue valla arengukavas. 

1. valdkond: sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused  

Valdkonna strateegiline eesmärk: Saue valla tervisedenduslikud planeeringud ja sekkumised 

teostatakse maksimaalselt erinevaid sihtgruppe informeerides ja kaasates, tagades sellega sotsiaalse 

sidususe ja võrdsed võimalused paikkonna elanikele. 

 

Eesmärk Tegevus Oodatav tulemus Indikaator 

1.1. Tervisedenduse 

arendustegevus on 

kestlik. 

TP ja tegevuskava 

uuendamine 

Saue TP ja 

tervisedenduse 

tegevuskava on 

uuendatud ning aja- 

ja asjakohane 

TP on 2–3 aasta 

tagant uuendatud või 

integreeritud 

omavalituse 

arengukavaga; 

tegevuskava on igal 

aastal uuendatud.  

1.2. Terviseinfo 

kättesaadavus vallas 

on hea. 

Terviserubriigi algatamine 

valla ajalehes (üks teema 

kvartalis). 

Terviseinfo levitamine 

on planeeritud ja 

regulaarne ning 

suunatud teadlikult 

kindlale sihtgrupile. 

Tutvustatud on 4 

terviseteemat aastas. 

Valla kodulehel terviseinfo 

kajastamine, sh 

kalenderplaanis 

terviseüritused. 

Valla kodulehe 

külastajate arv kasvab 

(sh kalenderplaani 

klikkide arv). 

1.3. Kogukonna 

(uute sihtrühmade) 

kaasatus on 

suurenenud. 

Ennetustegevuste 

ideepäevade korraldamine 

valla eri piirkondades 

(asutustesisesed ja ka 

avalikud sündmused) 

Valla elanike 

motivatsioon 

ennetustegevuste 

algatamiseks 

suureneb. 

Hea traditsioon 

jätkub. 

SAUE VALLA VISIOON 2026 

 

Küla elab, maa toidab, linn toetab – meie ühendame. 

 

Saue vald on leidlikult ühendanud oma võimalused, et olla omanäoline ja parim vald Eestis. 

Valla arendamisel lähtutakse järgmistest väärtustest. 

 Hoiame oma  

 Usaldus ja turvatunne 

 Ühtne ja terviklik kogukond 

 Mõnus ja kutsuv külalisele 

 Täiuslik eluring 
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Külade kodulehtede 

toetamine ja valla 

kodulehel ning FBs külade 

info jagamine. 

Külad on 

nähtavamad. 

Külad on e-maailmas 

aktiivsed. 

Regulaarselt organiseeritud 

seltskonnategevused 

(näiteks geopeitusekülade 

vaheline võistlus). 

Eri külade rahvas 

suhtleb omavahel, 

tekib enam „meie 

valla tunne“. 

Esimesel võistlusel 

osaleb vähemalt 20 

võistkonda seitsmest 

külast. 

2. valdkond: laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

Valdkonna strateegiline eesmärk: Saue valla laste ja noorte arenguks lihtsate, tervislike ja turvaliste 

valikute võimaldamine. 

Eesmärk Tegevus Oodatav tulemus Indikaator 

2.1. Saue valla 

haridusasutused 

järgivad tervist 

edendavate 

lasteaedade ja koolide 

võrgustiku 

ideoloogiat. 

Tervisedenduslike 

tegevusplaanide 

koostamine valla 

haridusasutustes. 

Tervisedendusetege

vus valla 

haridusasutustes on 

planeeritud ja 

järjepidev. 

Viis tervisedenduse 

tegevusplaani. 

Koolid ja lasteaiad 

sõlmivad lapsevanemaga 

hea tahte koostöölepingu. 

Luuakse eeldused, 

et lapsevanemad 

teevad asutustega 

enam koostööd. 

 

Kõigi 2016/17 

õppeaasta teenusele 

tulijatega on sõlmitud 

leping 

Tervise- ja loodushariduse 

edendamine 

haridusasutustes (näiteks 

perekool põhikoolis, 

suhtlemisõpetus 

lasteaias). 

 

Süsteemsem 

terviseteadlikus 

lastel ja ka 

lapsevanematel. 

Valminud on valla 

tervise- ja 

loodushariduse 

(õppe)kava. 

Tugiteenuste abi on 

kättesaadav kõikidele 

abivajajatele vajalikus 

mahus. 

Koolides ja 

lasteaedades on 

tugistruktuuride (sh 

logopeed) 

ametikohad 

täidetud.  

Täidetud 

ametikohtade arv 

koolis ja lasteaias. 

2.2. Laste ja noorte 

ennetustöö 

arendamine varajase 

märkamise süsteemi 

loomise kaudu. 

 

Valla laste ja noorte 

huvide kaardistus. 

Vald on 

kaardistanud 

tegevused/üritused, 

mis 

tekitavad/pakuvad 

lastele huvi ja saab 

vastavalt sellele 

planeerida tegevusi 

allasutustes. 

 

Kaardistuse 

olemasolu ja 

toimunud ürituste 

arv. 
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Väikelaste (alates teisest 

eluaastast) huviringide 

algatamine. 

Väikelastel tekib 

harjumus olla 

seltskonnas ja koos 

tegutseda, see 

ennetab hilisemat 

nutiseadmetekultus

t (asotsiaalsust). 

Huviringide arv. 

Lasteaed ja kool 

korraldavad pereüritusi 

ning sündmusi paikkonna 

elanikele (sh kutsuvad ka 

neid, kes ei saa asutuses 

teenust). 

Kaasatud on lastega 

pered, kes ei saa 

valla haridusasutuse 

teenust – säilib 

kogukonnatunne. 

Võimalus levitada 

terviseinfot ja ka 

valla arengut 

puudutavat infot. 

 

Ürituste arv ja 

kaasatud perede arv, 

kes ei saa asutuse 

teenust. 

3. valdkond: tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

Valdkonna strateegiline eesmärk: Saue valla elanikkonnale eelduste ja tingimuste loomine tervise 

säilimist ja arenemist soodustavaks füüsiliseks ning psühhosotsiaalseks elu-, õpi- ja töökeskkonnaks. 

Eesmärk Tegevus Oodatav tulemus Indikaator 

3.1. Valla vaba aja 

veetmise tingimused 

on paranenud. 

Valla avaliku ruumi 

kujundamine koostöös 

elanikega. 

Valla keskuse ja 

külade üldvisuaal 

muutub 

esteetilisemaks. 

Uuenenud vallakeksus 

ja külad (arv). 

Puhke- ja liikumisalade 

arendamine 

Valminud on uued 

puhke- ja 

liikumisalad 

 

Puhke- ja 

liikumisalade arv 

suureneb 

3.2. Vallas ohutu 

taristu arendamine. 

 

Valla ohukohtade 

kaardistamine (näiteks: 

ohukohtade 

registreerimise võrguvorm 

valla kodulehel). 

 

Saue valla keskkond 

on turvaline 

(ohukohad 

on likvideeritud ja 

parandatud). 

Valla ohukohtade 

ülevaade. 

Kergliiklusteede võrgustiku 

suurendamine ja 

turvalisemaks muutmine 

(näiteks valgustus). 

Kergliiklusteede 

võrgustik on 

laienenud ja elanikel 

on turvalisem 

liigelda. 

Uute kergliiklusteede 

kilometraaž ja 

ülevaade valgustatud 

radadest. 

3.3. Vallas 

registreeritud 

ettevõtted on 

kaasatud valla 

arendamisse. 

Valla atraktiivsuse 

suurendamine kaasaegse 

ettevõtluse meelitamiseks 

valda. 

Vallal on aktiivsed 

koostööpartnerid 

uute ettevõtete 

kujul. 

Uute ettevõte arv, kes 

on avaldanud 

valmisolekut vallaga 

koostööks. 
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4. valdkond: täiskasvanud vallaelanike tervislik eluviis 

Valdkonna strateegiline eesmärk: luua Saue valla täiskasvanud elanikkonnale eeldused ja tingimused 

lihtsate tervist toetavates valikute tegemiseks. 

 

Eesmärk Tegevus Oodatav tulemus Indikaator 

4.1. Selgitada Saue 

valla täiskasvanud 

elanikkonna 

tervisemõjurid. 

Saue valla täiskasvanud 

elanikkonna 

tervisemõjurite uuring 

(näitajaid saab võrrelda 

uuringu „Paikkonna 

tervisemõjurite uuring 

2011. Harjumaa raport“ 

andmetega). 

Saue vallal on 

ülevaade 

täiskasvanud 

elanikkonna 

tervisekäitumisest 

ning vald saab 

vastavalt sellele 

planeerida vajalikke 

ennetustegevusi. 

 

Tervisemõjurite 

uuringu olemasolu. 

4.2. Osalus 

terviseliikumise 

üritustel suureneb. 

Rahvaspordiürituste 

korraldamine – 

tervisespordi 

sarivõistlused ja 

kampaaniad (osalus 

võistlus külade vahel). 

Rahvaspordiüritused 

on populaarsed ja 

suure osalusega. 

Sündmuste ja 

osalejate hulga 

suurenemine. 

4.3. Täiskasvanute 

tervisekooli 

algatamine. 

Elanikkonnale 

tervisealaste koolituste, 

infopäevade korraldamine 

(toitumine, seksuaaltervis, 

liigse alkoholitarbimise 

riskid jms). 

 

Inimeste 

tervisekäitumine on 

paranenud.  

Koolituste arv ja neis 

osalejate arv. 

 

Toetusgruppide 

ellukutsumine vanemluse 

ja järjepideva 

vanemahariduse 

edendamiseks. 

 

Toimivad erinevate 

suundadega 

tugirühmad ja 

personaalse 

nõustamise teenus 

lapsevanematele.  

Gruppide arv ja neis 

osalejate arv. 

5. valdkond: terviseteenused 

Valdkonna strateegiline eesmärk: tagada Saue valla inimestele kvaliteetne info terviseteenuste 

kättesaadavuse kohta ning toetada võrdseid võimalusi teenuse saamiseks. 

Eesmärk Tegevus Oodatav tulemus Indikaator 

5.1. Terviseteenused 

on kättesaadavamad. 

Psühhiaatrilise abi 

pakkumine valla elanikele. 

Psühhiaatriliste 

probleemidega 

inimesed on saanud 

teenust, konfliktsed 

olukorrad on 

kontrollitud. 

Koostöölepingud 

kindlate 

psühhiaatritega. 
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MÕISTED 
 

Demograafiline töösurveindeks e töösurveindeks näitab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate 

noorte (5–14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastased) suhet. Mida 

suurem on näitaja, seda enam tööealisi tööturule siseneb võrreldes tööturult vanuse tõttu lahkujate 

hulgaga. 

 

Haiguskoormus – haigestumisest ja varajasest suremusest tingitud eluaastatekaotus, mis põhjustab nii 

füüsilist, sotsiaalset kui majanduslikku koormust isikule ja ühiskonnale. 

 

Iibe üldkordaja – aasta elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise elaniku kohta. 

 

Rahvastikutihedus- e asustustihedus näitab, mitu inimest elab keskmiselt territooriumi ühel 

pindalaühikul (ruutkilomeetril, ruutmiilil vms). 

 

Rändesaldo – aasta jooksul sisse- ja väljarännanute arvu vahe. Positiivne rändesaldo näitab sisserände, 

negatiivne väljarände ülekaalu. 

 

Sotsiaalne sidusus – ühiskonna suutlikkus kindlustada kõigi tema liikmete heaolu, vähendades 

ebavõrdsust ja vältides polarisatsiooni – sotsiaalsel usaldusel, kindlustundel, vastastikusel abistamisel, 

jagatud väärtustel ja võrdsetel võimalustel põhinev kokkuhoidev suhe. 

 

Sotsiaalne toetus –üksikisikutele ja inimgruppidele kättesaadav abi, mis võib pakkuda tuge ebasoodsate 

elujuhtumite ja elamistingimuste korral ning parandada inimeste elukvaliteeti. Sotsiaalne toetus võib 

sisaldada emotsionaalset toetust, informatsiooni jagamist ning materiaalsete ressursside ja teenuste 

pakkumist. Sotsiaalset toetust tunnustatakse praegu laialdaselt kui tervise tähtsat mõjurit ja olulist 

sotsiaalse kapitali elementi. 

 

Sotsiaalne tõrjutus – olukord, milles inimesel pole lubatud osaleda tegevustes või olla mingi 

organisatsiooni liige. Mõiste on seotud süstemaatilise diskrimineerimise ja tõrjutuse eri vormidega. 

 

Suremuskordaja – surmade arv 100 000 elaniku kohta 

 

Tervisekaotus – kirjeldab lõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel. 

Tervisekaotuse arvutamise alus on haigestumise ja suremuse statistika, peale selle võetakse arvesse ka 

põetava haiguse raskust ning inimese vanust surma hetkel. 

 

Vaesusrisk – situatsioon, kus pereliikme tulu on kuni 125% vaesuspiirist. 

 

Ülalpeetavate hulk –mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 tööealise 

(15–64-aastased) elaniku kohta. Näitaja iseloomustab rahvastiku vanuskoosseisu. See on oluline 

eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub hõivest, kuid haridus-, tervishoiu- ja 

pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust. 
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