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SISSEJUHATUS
Kehtna valla arengukava on omavalitsuse dokument, mille alusel planeeritakse, juhitakse ja
rahastatakse valla arengut kokkulepitud suunas. Arengukavas määratletakse üldisemad ja
kaugemad eesmärgid ja sihid ning nendest tulenevad tegevused lähiaastateks. On loomulik, et
Kehtna vallas ellu viimist vajavaid asju jätkub rohkemaks kui selleks lähiaastatel reaalseid
võimalusi. Seetõttu on siin muuhulgas kokku lepitud teatud prioriteedid, millele valla piiratud
ressursside juures eeskätt keskenduda. Samas tuleb püüda leida võimalusi ka teiste oluliste
tegevuste elluviimiseks kogu vallas. Arengukava aitab kavandada olemasolevaid ressursse
läbimõeldult ning leida juurde lisavahendeid, taotleda projektiraha EL Struktuurifondidest ja
mujalt.
Valla arengukava kuulub ühtsesse süsteemi teiste samalaadsete dokumentidega, milleks on
Kehtna valla üldplaneering, valdkondlikud (temaatilised) arengukavad, vallavalitsuse hallatavate
asutuste arengukavad, piirkondlikud ja külade/alevike arengukavad. Kõigi nimetatud valla
arengudokumentide koostamisel ja ülevaatamisel tuleb jälgida nende omavahelist kooskõla.
Valla arengukava kuulub vastavalt seadusele ülevaatamisele ja täiendamisele vähemalt üks kord
aastas 1. oktoobriks.
Käesolev arengukava aastateks 2013-2020 on Kehtna valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke
määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi
suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja
koordineerimisele.
Käesoleva arengukava lähtub peamiselt eelmise arengukava 2012-2016 põhitekstist ning
püstitatud eesmärkideks ja Kehtna valla üldplaneeringust. Arengukava uuendamise käigus
toimusid kokkusaamised töörühmadega, kus vaadati läbi töörühmasid puudutavad peatükid ja
eesmärgid Kehtna valla arengukavast aastateks 2012-2016. Peamiseks raskuspunktiks koostamisel
on Euroopa Liidu Tõukefondide uus 2014-2020 rahastamisperiood.
Kehtiv arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks,
tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.
Arengukavaga seotud dokument on eelarvestrateegia, mille koostamise nõue tuleneb 1. jaanuarist
2011 jõustunud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (eelarvestrateegia
koostamise nõue alates 01.01.2012). Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve
koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
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PÕHIMÕISTED
Arengukava arengustrateegiast lähtuv omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu
eesmärke määratlev ja elluviimise võimalusi kavandav seadusandlik dokument. Arengukava
viiakse ellu programmide, projektide ja eelarve kaudu.
Tegevuskava on tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada ning mille nimel tehakse
jõupingutusi.
Üldplaneering on ruumiline planeering, mille eesmärk valla või linna territooriumi arengu
põhisuundade ja tingimuste määramine. Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringule.

Visioon on soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada. Visioon
keskendub tulevikule, et võimaldada suuremal hulgal inimestel ühte moodi aru saada tegevuse
lõppeesmärgist.
Eesmärk on visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda ja mis on
määratletav, mõõdetav, reaalselt elluviidav.
Avalik haldus hõlmab arvukaid institutsioone, mille eesmärk on halduspiirkonna ja selle
elanike erinevate huvide ajamise nimel erinevate otsuste tegemine ja nende elluviimine.
Kant ehk paikkond on sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on ühine „meie
tunne”. See on ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile „oma”. Kant
moodustub enamasti mitmest asulast: kas keskus ja selle ümber koondunud asulad või olulise
keskuseta külade rühm.
Struktuurifondid ehk tõukefondid on Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks ja
arendamiseks mõeldud toetusfondid. Struktuuritoetused aitavad tasakaalustada ja ühtlustada
Euroopa Liidu liikmesriikide arengut ning tõsta see läbi Euroopa Liidu kui tervikliku
majanduspiirkonna
konkurentsivõimet
maailmaturul.
Liikmesriikidele
jagavad
struktuuritoetusi Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ning
lisaks ka Ühtekuuluvusfond (ÜF).
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1. KEHTNA VALLA TERRITOORIUM JA RAHVASTIK
1.1. Kehtna valla asukoht
Kehtna vald asub Kesk-Eestis Rapla maakonnas. Vald piirneb Juuru, Rapla, Käru, Kaiu,
Märjamaa, Raikküla, Vändra valdade ning valla sees asub Järvakandi alevik – iseseisev vald.
Valla keskus - Kehtna alevik - asub Tallinnast 58, Türist 39, Pärnust 96, Haapsalust 101,
Tartust 152 km kaugusel. Kehtna valla pindala on 507,3 km2 (8% maakonna pindalast).

Joonis 1. Kehtna valla paiknemine

Valda läbivad Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn–Viljandi ja Tallinn-Pärnu raudteed.
See liiklussuund on kuulutatud mitme valla ühisprojektiga nn. GreenWay („Roheline Tee”)
koridoriks, mis peaks lisaks põhimaanteedele pakkuma rahulikumat ja turistidele sobivat
liikumisvõimalust. Kui tulevikus otsustatakse ehitada Põhja-Euroopat ja Kesk-Euroopaga
ühendav kiirraudtee Rail Baltica, läbib üks võimalikke trasse ka Kehtna valda. Arvestades
Lääne-Euroopa raudtee kogemusi võib edaspidi Kehtnast Tallinnasse jõuda poole tunni,
Pärnusse kolmveerand tunni ja Riiga 3,5 tunniga. Kehtna vallast mitte kaugel kulgeb
rahvusvaheline transpordisoon Via Baltica.
Kehtna vald saab koostöös teiste piirkondadega osaleda nende kolme transpordisoone
arendamises. Need sooned omakorda annavad uusi võimalusi kohalike piirkondade Kehtna,
Keava, Lelle, Eidapere arenemiseks. Transpordisoonte poolt võimaldatavad eeldused on
järgmised:
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Valla elanikele: meeldiv elukeskkond - elukoht Kehtna vallas, töö kohapeal,
maakonnakeskuses, Tallinnas, Pärnus või mujal; soodne võimalus saada
kaubanduslikke, kultuurilisi, puhke- jm .teenuseid Tallinnas ning Pärnus.
Külastajatele ja turistidele: puhke-, majutus- vabaajaveetmise, kaubanduse-, toitlustusteenuste pakkumine, atraktiivsus, meeldiv looduskeskkond
Ettevõtlusele : ettevõtlust soosiv keskkond ja logistiline potentsiaal Tallinna ja Pärnu
lähistel ning suurte transpordisoonte ääres.

1.2. Sümboolika
Kehtna mail väga levinud vares on nii kodu-, põllu- kui tarkuselind. Sellena viitab ta Kehtna
tuntusele nii põllutöö- kui ka hariduskeskusena, kus erilises aus kodumajanduslik õpe.
Pügalristide arv vapil tähistab seitset valda, mille maalõigetest koosneb tänane Kehtna vald.
Vapi kirjeldus

Lipu kirjeldus

Hõbedasel kilbil must seisev vares,
kelle keel ja silmatera on sinine.
Varest ümbritsevad hajutatult
seitse kaldasendis sinist pügalristi.

Valla lipuks on ruudukujuline
vapilipp. Kandelipu suurus on
105x 105 cm.

Vallal on välja töötatud tunnuslause „Kehtna vald tiivustab tegudele“ (Joonis 2.) ning selle
alusel kavandatakse meened. Pidevaks infoallikaks on valla kodulehekülg ning igakuiselt
ilmuv valla infoleht „Valla Vaatleja“.

Joonis 2. Kehtna valla tunnuslause ja sümboolika
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1.3. Ajalooline ülevaade
Kehtna valla maadel asub üks Eesti esimesi kirjalikes allikates mainitud inimasulaid, Keava
linnus, mille kohta pärinevad andmed vene kroonikates juba 1054.aastast (Kedipiv).
Linnamägi on 82 m merepinnast, linnuse siseõue 30 x 80 m ümbritses kivivall, mis nüüdki
veel jälgitav ja selle peal palktara. 2002.a. avastati senise linnuse ligidal veel teine, varasem
muinaslinnus, mis on haruldane leid kogu Põhja-Euroopas. 2003.a. väljakaevamistel leiti
varakeskaegne kasetohust põgenemistee jäänused linnusest üle soo.
Praegune Kehtna valla maa-ala jagunes Muinas-Eesti ajal Harjumaa ja Alempoisi
väikemaakonna vahele. Harjumaale jäi suurima linnusena kihelkondlik keskus Keava,
Alempoisi alla kuulus nn. Kõnnumaa, 25 km pikkune ja 15 km laiune ala piki Kädva-LelleHaakla- Järvakandi kujutletavat telge. See ala oli praktiliselt asustamata ja halvasti
läbipääsetav ning takistas oluliselt ka sõjalist koostööd harjulaste, läänlaste ning lõuna-eesti
maakondade vahel. Kehtna - Ohekatku piirkonnast on leitud rohkesti kultuse -ja ohverdamise
kive.Pärast Eesti vallutamist jäi Harjumaa taanlastele, Alempois aga Liivi ordule. Kiriklikult
kuulus Kehtna valla maa-ala Rapla kihelkonda. Mitmed Kehtna valla külad on kirjas juba
Taani Kuninga Hindamisraamatus 1241.a. - Linnaaluste (Litnanas), Kumma (Compayas),
Kalbu (Calablia), Nadalama (Natamol), Ohekatku (Othengat), Ööre, Paluküla (Palykyl),
Vastja (Waskkilae).
15. sajandil asutati Kehtna valla aladele esimesed mõisad 1526.a. Ingliste, 1241.a. Pae,
1486.a. Keava (Kedenpäh), 1470a. Kehtna (Kechtel), 1559.a. Lelle, 1828.a. Eidapere. Kehtna
mõisa majanduse ja koormiste kohta on juba 16.saj. keskelt säilinud täpsed andmed. Mõisa
alla kuulus 52 talu. Liivi sõja ajal ei toimunud küll Kehtna aladel suuri lahinguid, sest siin
polnud kindlusi, kuid maad rüüstati korduvalt. Pärast sõja lõppemist saabunud Rootsi ajal
algas uuesti mõisate laiendamine.

1.4. Looduslikud tingimused
Maafond
Kehtna valla pindala on 50 730 hektarit, millest enamuse (49%) moodustab metsamaa,
järgneb haritav maa (24%) ja looduslik rohumaa (5%) ning muu maa. Maareform vallas
õigusvastaselt võõrandatud maade osas on lõppenud. Maa munitsipaalomandisse taotletavad
alad on välja selgitatud ja osaliselt munitsipaalomandisse vormistatud.

Vesi
Põhjavesi on looduse poolt nõrgalt kaitstud õhukese kaitsekihi tõttu, seetõttu on vallas
kaevude rajamisel oluline sanitaarkaitsetsooni hoidmine. Kehtna aleviku ja Keava aleviku
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vee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise I järguga on piirkonnas lahendatud ka madala
kvaliteediga vee probleem.
Valla alevikes (Kehtna, Kaerepere, Lelle, Eidapere, osaliselt Keava) ja Lokuta külas on
tsentraalne veevarustus.
Valla territooriumil on pinnavete lahknemine Keila, Kasari ja Pärnu jõgikondadeks. Valla
territooriumile jäävad Keila jõgi, Kuusiku ja Vigala jõed ning Vändra jõgi ja jõgedesse
suubuvad ojad ning peakraavid. Osa jõgedest ja ojadest voolavad maaparandustööde käigus
kaevatud kanalites, seega sõltub veeseisund oluliselt eelvoolusängide hooldustöödest ja
kobraste aktiivsusest. Kehtna valla territooriumil on palju rabasid, mis mõjutavad Kehtna
valla piirkondades vee kvaliteeti. Vaatamata põllumajandusloomade arvu vähenemisele ning
mineraalväetiste ja mürkide kasutamise alanemisele, ei ole vooluveekogude seisund piisavalt
hea kala- ja vähikasvatuse arendamiseks.
Valla territooriumil paiknevad veekogud on enamuses kas rabalaukad (Kõrtsilaugas, Mukri)
või veehoidlad (Estoonia, Räägu, Aleti, Vastja, Imsi rabajärv). Veekogude suurus jääb 1 – 7
hektari vahele. Veehoidlad on kasutusel puhkealadena.

Metsad
Metsad, mis moodustavad 49% valla territooriumist, kuuluvad riigile (haldab RMK Raplamaa
metskond), eraomandisse või riigi metsamaafondi reservi. Metsade majandamine toimub
metsmajandamiskavade alusel. Suur osa metsi asuvad kaitsealadel, kus majandustegevus on
piiratud. Metsaga seotud jahindus on organiseeritud jahiseltside kaudu.

1.5. Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse eesmärgiks on tagada Kehtna vallas looduskeskkond ja loodusvarade
säästlik kasutamine, mis kindlustaks inimestele soodsa elukeskkonna ja vajalikud
loodusressursid majanduse arenguks ja tulevastele põlvedele. Oluline on jälgida, et oma
tegemistega ei kahjustataks oluliselt looduskeskkonda ja säiliks looduslik mitmekesisus.
Loodus ja maastik on siin vahelduv ja mitmekesine. Suur osa valla loodusmaastikust jääb
Kõnnumaa maastikukaitseala piirkonda. Kõnnumaa on eriline maastikuline koosolus, mis on
tekkinud jää-aja lõpul mandrijää sulamise tulemusena. Seda iseloomustavad künkad, mäed ja
nende vahele jäävad väikesed järved, rabad ning metsatukad. Suuremad mäealad ehk
mõhnastikud jäävad Palukülasse Lelle piirkonnas, Panga mägedesse Lokuta piirkonnas, Lelle
mõisa pargi ümbrusse ja Keava lähedusse Linnaaluste küla piirkonda.
Valla maa-alale jäävad samuti mitmed laukarohked rabad - osa Loosalu rabast, Mukri, Imsi,
Palasi, Keava, Loosalu rabadesse viivad looduse õpperajad.
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Järvi on valla piirides suhteliselt vähe, nendeks on soos paiknevad rabajärved või kunstlikult
tekitatud paisjärved nagu Räägu ja Estoonia. Suurematest jõgedest on tuntuim Ingliste
piirkonnas voolav Keila jõgi.
Kehtna vallas leidub maavaradest kruusa, liiva, lubjakivi, savi ja turvast. Paraku aga asuvad
paljud neist looduskaitsealadel ja see teeb nende kasutamise keerulisemaks. Kasutusele on
võimalik võtta Keava killustiku ja ehitusdetailide valmistamiseks sobivat lubjakivi ning
Kehtna ja Eidapere savivarusid. Kruusakarjäärid on eravalduses või kuuluvad
looduskaitsealadele. Nõlvasoo turbavaru on sobiv väetiseks ja alusturbaks, teised turbavarud
on looduskaitsealadel.
Kehtna valla territooriumil asivad kultuurimälestised (kättesaadav http://register.muinas.ee/):
 Ajaloomälestisi
5
 Arheoloogiamälestisi
26
 Arhitektuurimälestisi
29
 Kunstimälestis
49
Kehtna vallas asuvad järgmised väärtuslikud maastikud:
 Kädva-Paluküla – asub Käru ja Kehtna valdades ning on kohaliku tähtsusega. Paluküla –
Vahastu vahelised jääaegsed servamoodustised muudavad maastiku vaheldusrikkaks.
Paluküla Hiiemägi on Loode-Eesti kõrgeim tipp – 106 m. Hiiemäe kõrval paikneb
Reevimägi (99 m) ning veel mitmed ligi 100 meetrini küündivad künkad.
 Ingliste – kohaliku tähtsusega. 18. sajandist pärinev mõisahoone vajab remonti. Mõisast
piki jõge umbes 1 km kagusse asub von Stahlide perekonnakalmistu. Piirkonnale annab
eripära Keila jõe ülemjooks mitmete jõesaarte, taastatava vesiveski ja jõelammiga.
 Kumma-Kaerepere – kohaliku tähtsusega. Põline Kumma küla oma hästi säilinud
kultuurmaastiku ning tugeva külakogukonnaga. Estoonia mäed ja järv. Raudteesild ja
vaade sellelt. Õnnestunud kolhoosiaegne haljastus Kaerepere alevikus.
 Keava – kohaliku tähtsusega. Keava aleviku käekäik on seotud eelkõige raudtee arenguga
– alevik hakkas raudteejaama juurde tekkima alles 20. sajandi alguses. Aleviku läheduses
paiknevad Keava mäed (Keava- Esku jääaegsed servamoodustised - kohapealses
kõnepruugis Mäi mets), millest üks (oletavasti kaks) on olnud kasutusel linnamäena.
Täpsemalt Keava linnus (1054) Linnaaluste külas, mis on üksik järskude nõlvadega
küngas Keava mägede lõunapiiril vastu põlde. See on üldse esimene kirjalik teade Rapla
maakonna paikade kohta. Keava mäed pakuvad suurepäraseid vaateid Keava rabale.
Piirkonnas on säilinud sajanditetagune maastikustruktuur.
 Kehtna-Kalbu – kohaliku tähtsusega. Kehtna mõisa peahoone, kus asusid 1925. aastal
tööd alustanud Kehtna Kõrgem Kodumajanduskool ja sellele järgnenud õppeasutused,
hilisem sovhoostehnikumi kontor. Selle ümber on suur ja liigirohke (110 liiki, neist 80
võõramaised) kaitsealune park koos tiikidega. Mõisahoonet ümbritsev park on rajatud
arvatavasti 18. sajandi lõpus üheaegselt peahoonega ning sajand hiljem rekonstrueeritud.
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Mõisahoone kuulub eraomanikule, pargi maa-ala munitsipaalomand. Vallavalitsuse
tellimisel on valminud Kehtna pargi renoveerimise projekt. Mõisa härrastemaja on
varaklassitsistlikus stiilis ja ehitatud aastatel 1790-1795. Mõis põletati maha 1905. aasta
revolutsiooni käigus, kuid peale seda hoone taastati ja sai tänaseni püsinud ilme.
Omapärane on Kalbu ridaküla, kus 1843. aastast töötanud kool 1989.aastal Kehtna
alevikku uude hoonesse üle toodi. Kultuurilooliselt on tähtis fakt, et Kalbu külast
pärinevad pedagoogid Jaan ja Paul Rummo (mälestustahvlid Järva talu elamul) ning siin
on koolis käinud tantsupedagoog U. Toomi (mälestuskivi tänase hooldekodu ees).
Nadalama küla kohaliku tähtsusega. Külas asus oletatav Rummu Jüri sünnipaik, Räägu
saun. Põliselanike mäletamist mööda asunud saun täpsemalt seal, seal kus praegu on
Tallinn-Rapla-Türi maantee veeres kaks mõisaaegset moonakamaja.
Vastja – kohaliku tähtsusega. Põline küla Iidase pärna ja ohvrikiviga. Hästi säilinud 20.30. aastate maastikustruktuur. Vastja Vabariigi lood. Kõrts. Vastjas töötas ka kool (Kooli
talus).
Lelle – kohaliku tähtsusega. Mandrijää servamoodustiste vööndit pidi kulgeb nii asustus
kui teedevõrk. Servamoodustised muudavad maastiku vaheldusrikkaks. Üks Kõnnumaale
iseloomulikumaid piirkondi. Esialgselt Hiiekõnnu nime kandnud Lelle alevik kujunes
välja 20. sajandi alguses, pärast raudtee valmimist ning sai nime 4 km lõunas asuvalt Lelle
mõisalt Põllu külas (esimesed teated 1559. aastast, mil ta oli Pärnu komptuurkonna
keskuseks). Lelle mõisa vabakujunduslik Lelle park (24,3 ha) asub lavaoosi harjal ja
nõlvadel, ulatuslikud muruväljad vahelduvad reljeefi rõhutavate puudegruppidega. Pargis
korraldatakse sageli suuri rahvapidusid. Eraomandis olev park omaniku poolt hästi
hooldatud. Haakla külas Panga mägedena tuntud kohta armastavad suusatajad ja
orienteerujad. Lelles paikneb ka raudteejaam, mis on kaunilt renoveeritud. Sarapiku mäele
ehitati 1855. aastal Lelle valla esimene kool. Tähelepanuväärne on Kastna Hiiemägi koos
pühapuuga. Lelles asub apostliku õigeusu kirik ning Eidaperre mineva maantee ääres ka
kaks kalmistut, millest vanemat küll enam matmiseks ei kasutata.
Koogiste-Kõrbja – kohaliku tähtsusega. Piirkond on tuntud metallitöökoja järgi, kus
valmistati auru-viljapeksugarnituure. Ala piirides on säilinud nii ajaloolist külamaastikku
kui ka maaparandusega rajatud uudismaad (nn. Siber). Kõrbja mõisast on alles vaid
endised pargitammed.
Eidapere – kohaliku tähtsusega. Mandrijää servamoodustiste vööndit pidi kulgeb nii
asustus kui looklev teedevõrk. Servamoodustised muudavad maastiku vaheldusrikkaks.
Saarepõllus alustas 1815. aastal tööd Lelle klaasikoda, mis oli hilisema Eidapere
klaasivabriku eelkäija. Eidapere mõisa maadele ehitati 19. sajandi algupoolel klaasivabrik,
mis töötas 1928. aastani ja ongi aleviku tekkimise aluseks. Klaasivabriku hooned on
osaliselt siiani säilinud. Säilinud ka klaasivabrikuaegne miljöö ning legendid. Tähelepanu
väärib, et kolme soo vahel paiknev Eidapere on ääremaana väga hästi püsinud. Reonda
külas ja selle ümbruses on palju –murru lõpulisi kohanimesid, mis tulenevad siinsetes
paikades kasutatud omapärasest aletamisviisist. Endise metskonna poolt on rajatud
liigirohke park. Lisaks pälvib tähelepanu veel rahvapidude korraldamise koht Võllimägi.
Alevikku läbib ka Tallinn - Pärnu raudtee.
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Raplamaa väärtuslike maastike reservaladena on arvel: Ohekatku - koolimaja, Ohekatku park
ja tamm, Hiie soo, Mukri (Mukre) vana külamaastik, vahelduv maastik, Eidapere järv,
vaatetorn, Selja mäed, klaasitööstuse tee.
Raplamaa ilusate teelõikudena, mis paistavad silma kaunite vaadete poolest on Hõreda-Rapla
tee, Lelle-Eidapere tee ja Ingliste-Keava tee.

1.6. Rahvastik ja asustusjaotus
Valla keskmine asustustihedus on 10 in/km2 Kehtna vallas elas 01.01.2012 seisuga
rahvastikuregistri andmetel 4676 elanikku, mis moodustas 12,9% Raplamaa elanikest.
Arvestades juurde ühiselamutes elavad Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis õppivad
noored ja mujale registreerituid, tuleb valla avalike teenuste kavandamisel arvestada ka
eelpool nimetatutega. Elanike arvult on suurim Kehtna alevik (1674), talle järgnevad
Kaerepere alevik (848), Lelle alevik (519), Eidapere alevik (671) ning Keava alevik (529) ja
Ingliste küla (397).

Joonis 3. Kehtna valla elanikkond, 01.01.2007-01.01.2011
12

Kuna üle Eesti on pikka aega olnud madal sündivus ja negatiivne loomulik iive, siis saavad
rahvastiku püsimine ja kasv Kehtna vallas toimuda eeskätt sisserände või loomuliku iibe
tagajärjel. Sellest tulenevalt on Kehtna Vallavalitsuse üheks prioriteetseks eesmärgiks
suurendada Kehtna valla elanike arvu 2020. aastaks vähemalt 5000 inimeseni.
Rahvastikupüramiidi joonis 4. näitab, et vald on vananeva rahvastikuga, samuti elusündide
vähesust võrreldes surmade arvuga. Viimastel aastatel väljarändajate arv ületanud
sisserändajate arvu. Sisserändajate arvu suurenemine aastal 2011 võib olla tingitud
madalamatest eluruumide hindadest, mis majanduslanguste aastatel on
inimestele
taskukohasemad. Samuti on viimastel aastatel valda kolinud noori, kes väärtustavad
maalähedast elulaadi.

Joonis 4. Kehtna valla elanikkonna soolis-vanuseline struktuur, 01.01.2012.

Kuna tänapäeval tahavad noored pered maale elama asuda eeskätt eramutesse, on rahvastiku
kasvu üheks eelduseks piisava arvu elamumaa olemasolu valla territooriumil. Vajalik on välja
kujundada läbimõeldud abinõud noorte perede elamaasumiseks valda. Sama oluline on
pöörata suuremat tähelepanu elanikkonnale vanusele 15-29 noortele, et pidurdada noorte
väljarännet ja luua neile vallas head elamistingimused ning võimalused vabaaja veetmiseks.

1.7 Tööhõive
Kehtna valla elanike tööhõive on tihedalt seotud Rapla vallaga, Tallinna linnaga ning vähene
sõltuvus üksikutest suurematest tööandjatest. Suurimaks tööandjaks vallas on kohalik
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omavalitsus, Kehtna Mõisa OÜ, AS Rey, AS Ingle, Vindor OÜ, Eesti Tõuloomakasvatajate
Ühistu ning Triger AS.
Statistikaameti andmetel oli Kehtna vallas 2008. aastal registreeritud 82 töötut ning 2010.
aasta juba 339 töötut. Hüppelise registreeritud töötuse kasvu on põhjustanud nn
majanduslangus aastatel 2009-2010. 9.mai 2012 seisuga on Kehtna valla registreerituid
töötuid 200. Töötute riskirühma kuuluvate seas on kõige suurem osakaal pikaajalistel töötutel
so 118, noori 35 ja 55a ja vanemaid 30 inimest ning eesti keele mitteoskajaid 13.

Registreeritud töötud Kehtna vallas
jaanuar 2009 - märts 2012
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Joonis 5. Kehtna valla registreeritud töötuse kujunemine jaanuar 2009- märts 2012

Negatiivselt mõjub Kehtna valla majanduse arengule ka väheste oskustega tööjõu suur
osakaal. Selle olukorra parandamiseks tehakse koostööd Eesti Töötukassa Raplamaa
osakonnaga ja Kehtna Valla Sotsiaalkeskusega. Viiakse läbi töökogemuse- ja harjumuse
koolitusi inimestele, kes on aktiivsest tööelust kõrvale jäänud. Koolituse läbinutel on
võimalus naased tagasi tööturule.
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2. KOHALIKU OMAVALITSUSE JUHTIMINE JA HALDAMINE
2.1 Kohalik omavalitsus

Joonis 6. Valla juhtimisstruktuur

Kehtna vallavolikogu tegutseb 19-liikmelisena ja valitsus 6-liikmelisena. Kehtna
vallavolikogu on kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seaduse alusel valla elanike poolt
valitud esinduskogu. Volikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Volikogu volituste tähtaeg on neli aastat.
Vallavolikogu alla on moodustatud 6 alalist komisjoni ja volikogu eestseisus, et aidata
vallavolikogul paremini tegutseda. Eestseisusesse kuuluvad esimees, aseesimees, alaliste
komisjonide esimehed. Koosolekutest võtavad sõnaõigusega osa vallavanem, valitsuse
liikmed ja vallasekretär.
Kehtna vallavalitsus on volikogu poolt moodustatud omavalitsuse kollegiaalne täitev ja
korraldav organ, mis viib praktilise tegevusega ellu õigusaktidega vallale pandud ning
volikogu määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid, organiseerib vallavara valdamist,
15

kasutamist ja käsutamist, koostab valla eelarve projekti ja korraldab eelarve täitmist. Valitsuse
koosseisus olevale vabale valitsuse liikme ametikohale nimetatakse uus isik vallavanema
esildisel volikogu poolt.
Omavalitsusele alluvad: Kehtna Põhikool, Valtu Põhikool, Eidapere Kool, Kehtna lasteaed
„Siller“ (Inlgiste ja Lelle rühmad), Valtu lasteaed „Pesapuu“, Eidapere lasteaed „Kukupai“,
Ingliste raamatukogu, Keava raamatukogu, Valtu raamatukogu, Kehtna raamatukogu, Lelle
raamatukogu, Eidapere raamatukogu, Kehtna klubi, Valtu seltsimaja, Eidapere rahvamaja, Lelle
rahvamaja, Kehtna valla Avatud Noortekeskus, Valtu Spordimaja.

Kohaliku omavalitsuse elamumajandusega tegeleb OÜ Kehtna Elamu, mille osanik on Kehtna
vald.
Kehtna vallal on mitmeid koostööpartnereid. Raplamaa Omavalitsuste Liidu kaudu tehakse
koostööd teiste omavalitsustega, otsimaks lahendusi ühistele probleemidele, jagatakse
vastastikku kogemusi ja korraldatakse ühisüritusi. Lisaks tehakse koostööd ka Raplamaa
Arenduse ja Ettevõtluskeskusega, külaelu ja kogukonna aktiviseerimiseks on hea koostöö
Raplamaa Partnerluskoguga. Kehtna vald kuulub ka Eesti Maaomavalitsuste Liitu. Vallal on
sõprussuhted valdadega Soomest, Saksamaalt, Lätist ja Ukrainast.
Traditsioonilistest üritustest tähistatakse Kehtna valla aastapäeva ja Kehtna valla parimate
õpilaste, õpetajate, kultuuritöötajate, sportlaste vastuvõtud, valla ettevõtjate päev, taidlejate
päev, tervisepäevad, spordipäevad ja hõbelusikapeod. Rahvatraditsioonidel põhinevad
üritused (nt jaanipäevad) toimuvad piirkonnapõhiselt külade eestvedamisel.

2.2. Valla eelarve
Valla eelarve planeerimine peab olema kooskõlas valla arengukavaga. Eelarve planeerimisel
on suuremaks tuluallikaks füüsilise isiku tulumaks, millele järgnevad erinevad toetused
Euroopa Liidu struktuurfondidest. Oluline on eelarve mahu planeerimisel eraldised
riigieelarvest. Valla eelarvest moodustavad suurema osa kulud haridusele ja
sotsiaalhoolekandele. Investeeringuid teostatakse valla arengukava tegevuskava alusel.
Kehtna valla 2012. aasta eelarve on 4 000 333 €. Viimastel aastatel on Kehtna valla eelarve
kasvanud. Tabelis 1 on toodud eelnevate perioodide peamised tulu -ja kuluartiklid tuhandetes
eurodes. Suurimaks tegevusalaks on haridus, mille osakaal 2011 aasta eelarvest on 49%
(Joonis 7.).
2007

2008

2009

2010

2011

4 688,4

5 004,9

4 033,1

3 982,5

3 869,3

Kohalikud eelarved, tuhat eurot
Tulud kokku
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füüsilise isiku tulumaks
Kulud kokku

2 065,5

2 480,6

2 096,6

1 914,6

2 008,3

4 923,4

5 034,5

3 992,2

3 812,6

3 843,8

267,5

409,3

309,9

252,4

262,8

548,7

457,5

211,4

442,5

205,4

2 125,3

2 456,6

2 065,0

1 834,7

1 901,7

292,7

310,0

357,5

385,3

449,5

üldised valitsemissektori
teenused
majandus
haridus
sotsiaalne kaitse

Tabel 1. Kehtna valla eelarve 2007-2012

Joonis 7. Kulude osatähtsus valla eelarves.

2.3. Arengu kavandamine
Esimeste seas Eestis valmis 1993.a. valla üldplaneering. Valla arengu kavandamisel on seotud
üldplaneering arengukavaga. Kehtiv valla üldplaneering, mis valmis 2011 aastal, on aluseks
valla territoriaalsele planeerimisele.
Arengukavad on kõigil valla asutustel. Kohaliku külaelu edendamise toimub külade
jätkuarengukavade alusel. Üha enam on hakanud külad pöörama tähelepanu oma arengukava
koostamisele ja täitmisele.
Valla arengut on mõjutanud ja mõjutavad tulevikus tugevalt mitmed olulised globaalsed
muutused. Nendest kõige olulisem on olnud ühinemine Euroopa Liiduga ning euroga
liitumine, mis on toonud kaasa mitu olulist positiivset mõjutust.
Kehtna vald on võtnud suuna areneda energiasäästlikuks vallaks, selleks on liitutud mitmete
erinevate programmidega. Hulgaliselt toetatakse ka kodanikualgatusi, säästliku ja
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jätkusuutliku arenguvajaduste suurenemine, KOV ülesannete osaline delegeerimine III
sektorile vastastikusel kokkuleppel.
Kehtna vallas arengu kavandamisel tuleb arvestada demograafilisi protsesse, riigisisest
migratsiooni, töökohtade ja tööjõu olemasolu, ettevõtluse peamiseid suundi, kohalikke
traditsioone ja võimalusi.

2.4. Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele
Paljud Eesti vallad ja linnad peavad võistlusi omavahel nii inimeste, raha kui ka
investeeringute pärast. Paraku võidavad sellest vähesed, võidavad ainult suuremad ja
tugevamad vallad. Vaadates tänapäeva riigi halduspoliitikat, siis on üsna tõenäoline, et
lähiaastatel seisab Eestil ees haldus-territoriaalne reform, suuremad omavalitsused on
haldussuutlikumad ja võimekamad investeeringute osas. Ka Euroopa Liidu
toetusprogrammides jagatakse toetusi suurematele omavalitustele, kuna neil on lihtsam täita
programmide tingimusi.
Omavalitsusreformi eesmärgiks oleks luua tugevad omavalitsused, mis suudavad täita
funktsioone selliselt, et oleks tagatud piirkonna sotsiaalne areng ja pidev majanduskasv.
Ühtlasi peab reform lähtuma sellest, et tekiksid võimalikult võrdse elanike arvuga ja
ressurssidega kohalikud omavalitsused, mis vastaksid inimeste toimepiirkondadele ja oleksid
haldussuutlikud. Läbiviidav reform peab looma eeldused selleks, et Eesti omavalitsused
suudaksid demokraatlikult korraldada kõiki kohalike elu küsimusi, tegeleda aktiivselt uute
atraktiivsete töökohtade loomiseks vajaliku ettevõtluskeskkonna arendamisega ning pakuksid
inimestele sarnaseid sisu ja kvaliteediga teenuseid kõikjal Eestis.
Kehtna kui tõmbekeskus on maakonnas oma potentsiaalilt suhteliselt heal kohal, st. kohe
kolme suure keskuse (Rapla, Märjamaa, Kohila) järel. Kogu valla territoorium on mitme
tõmbekeskuse mõjupiirkonnas, mis moodustavad suhteliselt tugevate kohalike keskuste
võrgustiku. Valla erinevad osad ei ole olnud ajalooliselt tugevasti seotud, kuid viimaste
aastakümnetega on kujunenud uued seosed. Suurem osa Kehtna vallast on ajalooliskultuuriliselt kuulunud Rapla kihelkonna koosseisu, Ingliste kant – Juuru kihelkonda,
Eidapere kant – Vändra kihelkonda ja Pärnu maakonda.
Omavalitsuse territoorium on suur, mistõttu on suur osatähtsus tugeval keskustevõrgul.
Kehtna alevik on tugevaim keskus oma avara teenustevõrguga. Kehtna vahetus läheduses
asuvas Kalbu külas paikneb valla hooldekodu. Valla territooriumil lisanduvad keskustevõrku
Kaerepere alevik, mis osutab mõningaid avalikke teenuseid ka Rapla keskusele, Eidapere
alevik, Lelle alevik, Ingliste küla, Keava alevik. Valla ääreala elanikud kasutavad osaliselt ka
naaberomavalitsuste teenuseid – eelkõige Kaerepere ja Ingliste kantidele on Rapla keskuse
mõningate teenuste osas paremini kättesaadavad.
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Iseenesest on Kehtnal hea kasvupotentsiaal, mille realiseerimisele aitab kaasa soodne asukoht,
olemas on lai valik teenindusasutusi aleviku ja ümbritseva piirkonna tarvis. Suuremal ja
tugevamal vallal on kokku rohkem ressursse ning korraga saab rohkem ära teha. Lisaks
suuremale finantssuutlikkusele tekib ka kokkuhoid igapäevaste kulutuste osas, mis ühinedes
vähenevad. Ühinemisega suureneb avaliku sektori juhtimise professionaalsus (sh ametnike ja
ka volikogu oma), mis võimaldab kodanikele pakkuda kvaliteetsemat teenust. Kindlasti ei kao
ühinemisega ära ühtegi pakutavat teenust.
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3. Kandid (alevike ja külade) väärtused ning külaliikumine
Kehtna vallas asub 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete
ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide
muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil.
Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid
perspektiivituks kuulutatud äärealad.
Valla territooriumil (v.a. Järvakandi alev) võib eristada kuus tõmbekeskust – avalike teenuste
tarbimise ja ka töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad
nn. kandi – elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad
piirkonnad:







Kehtna ja Keava;
Kaerepere;
Eidapere ja Lokuta;
Lelle;
Ingliste;
Järvakandi.

Mitmel piirkonnal on kodanikualgatuslikus korras valminud oma piirkonna arengukavad.
Arengukavad on peamised külaelanike kokkulepete ja ühisnägemuste kandjaid ning külaelu
arengusuundumuste näitaja.

Kehtna-Keava kant
Kandi moodustavad Kehtna ja Keava alevikud ning Käbiküla, Metsaääre, Saksa, Koogimäe,
Põrsaku, Linnaaluste, Kehtna-Nurme, Nadalama, Ohekatku, Rõue, Hiie, Vastja, Kalbu,
Laeste, Kärpla, Lellapere, Lellapere-Nurme, Sooaluste külad.
Kehtna-Keava kandi peamised väärtused on:







logistiliselt soodne asukoht (Tallinn-Rapla-Türi maantee ning raudtee) ning
Tallinna ja Rapla suhteline lähedus (gümnaasiumid, kaubandus-teenindus, kirik,
kalmistu);
väljakujunenud kohapealne sotsiaalne infrastruktuur;
olemasolevad ja toimivad ettevõtted, mida toetavad viljakad põllumajandusmaad,
jätkuv põllumajanduslik tootmine ning jätkuv põllumajandusloomade aretustöö;
väljaspool Kehtna ja Keava alevikku säilinud ajalooline hajaasustus;
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli mõju piirkonna, eriti Kehtna aleviku
arengule;
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kauaaegsed kultuuritraditsioonid ja aktiivne külaliikumine (Linnaaluste, Keava,
Ohekatku, Kalbu, Põrsaku);
Keava kui meeldiv ja kompaktne ning samas looduslähedane elamispiirkond.

Kaerepere kant
Kandi moodustavad Kaerepere alevik ja Kaerepere, Hertu, Valtu-Nurme, Kumma, Saunaküla
külad.
Kaerepere kandi peamised väärtused on:








logistiliselt soodne asukoht ja Rapla linna vahetu lähedus ning hea ligipääs
sealsetele teenustele;
vaatamata Rapla lähedusele ja heale asukohale Tallinn-Rapla-Türi maantee ääres
on säilinud rahulik elu, kuna piirkond pole läbisõidetav;
väljakujunenud kohapealne sotsiaalne infrastruktuur;
soodsad võimalused tervisespordi ja võistlusspordi harrastamiseks (spordimaja,
ujula, staadion);
hooldatud looduskeskkond ning Kumma küla säilinud külamaastik –
pärandkultuuri vaatamisväärsus;
kogukonnatunne ja -aktiivne külaliikumine (Kumma, Valtu-Nurme, Saunaküla,
Kaerepere);
viljakad põllumajandusmaad ja jätkuv põllumajanduslik tootmine.

Eidapere-Lokuta kant
Kandi moodustavad Eidapere alevik ja Lokuta, Haakla, Koogiste, Kõrbja, Saarepõllu, Mukri,
Reonda, Ellamaa, Kenni külad.
Eidapere-Lokuta kandi peamised väärtused on:







säilinud looduskaunid kohad ja miljööväärtuslikud maastikud (sh. Mukri raba
vaatetorn, pärandkultuuri objektid, Aleti puhkeala);
kandi kaunis loodus ja maastik, mille muudab väärtuslikuks Mukri raba koos
kaunite kohtadega;
rahulik ja turvaline elukeskkond;
väljaarendatud sotsiaalne infrastruktuur;
jätkuv põllumajanduslik;
asumine Vändra alevi, Järvakandi alevi, Rapla linna ja Türi linna suhtelises
läheduses.

Lelle kant
Kandi moodustavad Lelle alevik ja Palasi, Lalli, Paluküla, Kastna, Põllu küla.
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Lelle kandi peamised väärtused on:








logistiliselt soodne asukoht maantee ja raudtee sõlmpunktis (Lelle asub
geograafiliselt peaaegu Eesti keskpunktis ning heade ühendusvõimaluste tõttu on
hõlbus igale poole pääseda);
rahulik ja looduslikult kaunis elukeskkond, mida toetab väljakujunenud sotsiaalne
infrastruktuur;
Rapla ja Türi linnade suhteline lähedus kaubandus-teenindusalaste teenuste
kasutamiseks;
kaitsealused kaunid loodusmaastikud, eriti Paluküla mäed, Loosalu-Paluküla
looduse õpperada, mis võimaldavad arendada puhkemajandust ja suusasporti;
säilinud suhteliselt madal hoonestus;
osavõtlik kogukond ja aktiivne seltsielu.

Ingliste kant
Kandi moodustavad Ingliste, Lau ja Pae küla.
Ingliste kandi peamised väärtused on:







looduslikud väärtused, mis vajavad säilitamist (Ingliste mõisakompleksi hooned
koos kaitsealuse pargiga, Pae maastikukaitseala, mida ilmestavad karstikoopad,
karrid ja lubjapõletusahi, looduse ja kultuuriloo õpperada „Pae küla paigad ja
pärimus”, Kõnnumaa maastikukaitseala ja Hõreda raba);
esmaseid vajadusi rahuldavate sotsiaalsfääri objektide olemasolu;
jätkuv põllumajanduslik tootmistegevus;
tugeva kihelkondliku identiteedi tunnustamine ja piirkonna asumine Juuru aleviku
mõjupiirkonnas, Pae külal ka Rapla linn;
tugeva kogukonna olemasolu ja paikkonna inimesed ning MTÜ Ingliste
Arendusselts, mille näol on olemas ettevõtlik piirkonna seltsielu keskus.

Järvakandi kant
Kandi moodustavad Ahekõnnu, Nõlva, Selja küla.
Järvakandi kandi peamised väärtused on:




piirkonnale omane loodus- ja külamaastik, kus suurte metsaalade vahele olid
korrapäratult laiali pillatud üksikud talukohad, millest paljudel on tänaseks alles
ainult majaase koos sammaldunud viljapuudega;
privaatsus, eraldatus, turvalisus, rahulik elu ning säilinud kodukoha tunnetus.
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Kehtna vallas on 1. jaanuar 2012. aasta seisuga registreeritud 100 mittetulunduslike
organisatsiooni, enamus organisatsioonide tegevuseks on vabaaja sisustamine/huvitala
tegevus ning sport/kehakultuur.
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4. Majandus ja tehniline taristu
4.1. Ettevõtlus, turism ja puhkemajandus
Ettevõtlus
Kehtna vald kuulub Eesti suuremate valdade hulka. Olles strateegiliselt heas asukohas on
vallal kõik võimalused ja eeldused, et tagada hea ettevõtluskeskkond. Meie valla tunnuslause
ütleb „Kehtna vald tiivustab tegudele" leiame, et see on hea kujund iseloomustamaks
vallavalitsuse ja inimeste meelsust. Kehtna vallas on mitmeid uuendusmeelseid ja
edasipüüdlikke ettevõtjaid, kellele läheb korda valla areng ja käekäik. Kuid siiski on piisavalt
ruumi ja arenguvõimalusi uutele investeeringutele ja ettevõtetele. Kehtna vald on liitunud
investorteeninduse programmiga, mis tutvustab Raplamaa ettevõtluskeskkonda ja
investeerimisvõimalusi.
8.02.2012.a. seisuga on Äriregistris registreeritud Kehtna valda 467 ettevõtjat, neist 182
füüsilisest isikust ettevõtjat, 6 aktsiaseltsi, 271 osaühingut, 1 täisühing, 2 usaldusisikut, 5
tulundusühingut. Kehtna valla ettevõtjad tegutsevad peamiselt põllumajanduse, metsa- ja
puidutöötlemise jaekaubanduse, teeninduse ning ehituse alal.
Kehtna valla ettevõtlusmaastikul on arenguvõimalusi majutuskohtade, turismiettevõtluse ja
kaubanduse tekkimiseks. Pikemas perspektiivis nähakse ette ettevõtlus ja tootmisalasid (sh.
põllumajanduslikud tootmishooned) arendada olemasolevates ettevõtluspiirkondades ning
uusi alasid kavandada olemasolevate laiendustena ning piirkondadesse, kuhu on lihtne rajada
juurdepääsuteid ning paigaldada kommunikatsioone. Äri- ja teenindusalade arendamine on
perspektiivne kantide keskustes, loodulikult väärtuslikes paikades tootmisalade arendamist
ette ei nähta, pigem tuleks sellistes kohtades arendada objekte, mis toetavad turismi- ja
puhkemajanduse arengut. Perspektiivseid kaubandus-, teenindus-, büroohoonete- ning
tootmismaad on kajastatud Kehtna valla üldplaneeringus.
Olemasolevatel põllu- ja metsamaadel tuleb tagada alade sihtotstarbeline kasutamine.
Väärtuslikud põllumaad tuleb säilitada ning hetkel aktiivsest kasutusest väljaspool olevatel
aladel tuleb tagada maastikuhooldus (näit. hooldusniitmine) ning maaparandussüsteemide
hooldamine. Üheks probleemiks on tingimustele mitte vastavad kunagised tootmisalad, mis
tuleks likvideerida või korrastada ja muuta taaskasutatavateks tootmisaladeks.
Kindlasti ei sõltu Kehtna valla majanduse areng ainult kohalikest ettevõtete arengust, vaid ka
väljastpoolt tulnud investeeringutest, koostööst ja heast suhtlemisest erinevatel tasanditel ning
ühistegevused. Kord aastas toimub vallavalitsuse ja ettevõtjate vahel ümarlauakohtumine ja
mille eesmärgiks on erinevate osapooltevaheline infovahetus.
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Turism ja puhkemajandus
Valtu Spordimajas Kaerepere alevikus on võimalik majutada spordilaagreid ligemale 100
inimest, rajatud on täismõõtmetega kunstmurukattega valgustatud jalgpalliväljak, kolm
rannavolle platsi ning tenniseväljak koos tribüüniga. Lisaks on võimalik ujuda 25 meetri
pikkuses nelja rajaga ujumisbasseinis, lastele on lastebassein, kasutada jõusaali ning erinevaid
saunasid. Spordimajas toimuvad iga-aastased laagrid nii Eestist kui ka kaugemalt osalejatega.
Uuendamist ootab kergejõustikustaadion.
Kehtna alevikust 20 km kaugusel asub Paluküla, mis on aastaid olnud lähiümbruse ja Rapla
maakonna valdade suusaspordiga tegelemise paigaks ning Loosalu- Paluküla loodusõpperaja
lõpp- punktiks. Pikaajalised traditsioonid ning korras ja talvel valgustatud 1,5 km
murdmaasuusarajad, on Palukülast teinud populaarse taliharrastustega tegelemise koha, kuhu
erinevatel tähtpäevadel koguneb märkimisväärne hulk kohalikke koos pere ja sõpradega aega
veetma. 1993. aastal koostatud Kehtna valla üldplaneeringus on Hiiemäe piirkond määratletud
puhkeotstarbelise maa-alana. 1999.aastal vastuvõetud Rapla maakonna üldplaneeringus on
eelnimetatud ala määratletud puhkemajandusliku alana. 2002. aastal koostatud Raplamaa
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringus
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“ on ala näidatud Kõnnumaa looduskaitsealana.
Hiiemäe maaüksuse, mille kogupindala on 108,9 ha munitsipaalmaad. Detailplaneering on
koostatud Paluküla Puhke- ja spordikeskuse alale, mille suurus on 16,3 ha. Lisaks sellele
kuuluvad spordikeskuse kompleksi juba olemasolevad suusarajad.
Paluküla Hiiemägi on Loode- ja Lääne- Eesti kõrgeim tipp, mille kõrgus merepinnast on 106
m ning suhteline kõrgus 25-29 m. Hiiemäe lõunaservas asub Reevimägi (kõrgus merepinnast
99 m). Reevimäe jalami ees paikneb tehislikult pinnasekuivendamiseks rajatud tiik, mida
kasutatakse ka tuletõrje veevõtukohana.
Kehtna vallas, Eidapere külje all asub Mukri raba. Mukri raba on oma nime saanud Mukre
küla järgi, mille esialgne nimi oli Mukro. Sageli kasutatakse kõnekeeles siiani nimekuju
Mukre. Mukri raba tekkis järve soostumisel umbes 10 000 aastat tagasi. 20 sajandil 20-ndatel
aastatel ehitatud tee poolitab raba kaheks, millest lõunapoolset nimetatakse ka Eidapere
rabaks. 1992. aastal võeti raba kaitse alla ja 2001. aastal loodi maastikukaitseala. Kaitseala
pindalaks on 2147 ha, sellest raba 2095 ha, kaitseala sihiks on kaitsta Mukri ja Ellamaa
rabasid, sealseid ohustatud elupaiku ning kaitsealuseid liike. Kõige arvukamaks liigiks on
metskiur, sooliikidest kohtab rüüti, tetre, sookurge, mudatildrit ja hallõgijat. Laugastikes on
arvukamaiks veelinnuks sõtkas, sinikael-part ja piilpart. Mukri puisraba eripäraks on männikäbilinnu esinemine.
Mukri rabas leidub arvukalt älveid ja laukaid. Raba keskosas kõrgub puisraba, äärealadel aga
kasvab siirde- ja madalsoomets. Eidapere järve pindala on 2,2 ha. Kõik kolm järvesaart on
turbasaared. Kogu raba pindalast on 1608 ha turbamaardlat ning on oma turbavarudelt Rapla
maakonnas viies.
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Laugaste vahel looklev laudtee jõuab Mukri rabajärve äärde, kus juulis-augustis saab imetleda
kümneid ja kümneid vesiroose, soopihla ja võrdlemisi vähe tuntud rabakat. Järve äärest
kulgeb üks laudtee haru torni juurde, teine haru viib rabast välja. Selle kõrval näeb ka
turbatootmise märke: turbaaunu ja -auke. See, kes valib pikema raja, jõuab peagi vaatetornini,
mis avati 2007. aasta suve lõpul. Puidust vaatetorn on 14 meetrit kõrge. Rauast kandealus –
vaivundament – rammiti 7,5 meetri sügavusele rabapinnasesse, kuni paekihini.
Arvestades Kehtna valla mitmekesiseid looduslikke ja ajaloolis-kultuurilisi ressursse on
puhkemajandusel ruumi areneda. Turismiinfrastruktuuri täiendamisel ja parandamisel võiks
keskenduda teenuste mitmekesistamisele, pakkudes nii loodus-, talu-, seiklus-, jahi-, pere- kui
ka terviseturismi, sh puuetega inimestele suunatud terviseturismi. Kehtna valla
üldplaneeringus on kajastatud perspektiivsete puhke- ja virgestusmaade loetelu.
Oluline on olemasolevate ja uute alade ning objektide korrastamised ja väljaehitamised, sest
järjest suurenev on inimeste loodusturismi huvi. See tähendab ka viidamajanduse ja
turismikaartide uuendamist, et suunata inimesed vaatamisväärsustele ja põnevatele aladele
(avalikud puhkealad, supluskohad, matkarajad, suusarajad, looduse õpperajad, külaplatsid,
telkimis-, lõkke-, ja piknikuplatsid). Suurendamaks Kehtna valda külastavate turistide arvu on
vajalik suurendada aktiivsete puhkamisvõimaluste osakaalu ning muuta olemasolevad
vaatamisväärsused ning puhkekohad atraktiivsemateks (lahendada vajadusel parkimine ja
jäätmekäitlus).

4.2. Elamu- ja energiamajandus
Elamumajandus
1992. aastal Kehtna Vallavalitsuse poolt loodud OÜ Kehtna Elamu tegeleb korterelamute
haldamisega vallas. Tiheasustuspiirkondades on elamumajandus seotud ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga.
Kaugküte toimib valla soojamajanduse arengukava alusel Kehtna ja Kaerepere alevikes.
Kaugkütet opereerivad SW Energia OÜ ja OÜ Avoterm. Kaugküttesüsteemid vajavad suuri
investeeringuid trasside ja katelde kaasajastamisse. Kaugküttesüsteem kasutab praegusel
ajahetkel põlevkiviõli, lähiperspektiivis on plaanis minna üle hakkepuidu küttele. On kaalutud
võimalust Kaerepere ja Kehtna alevikku ehitada maagaasijuhe, mis võimaldaks vajadusel
võtta kasutusele kütteallikana maagaas. Leitakse võimalusi kohalike/alternatiivkütteliikide
kasutuselevõtmiseks. Hoonete energiasäästlikuks muutmine on käimas nii elamutes kui ka
avalikes hoonetes. Tõsiseks probleemiks on vanematesse elamutesse sisserännanud elanike
suhtumine ühisvarasse ja teadlik kommunaalmajanduse teenuste eest mittetasumine.
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Energiamajandus
Kehtna vallas on vallale kuuluvad tänavavalgustused kõikides alevikes, Ingliste, Kumma,
Lokuta külades ning kergteedel ja Valtu Spordimaja hallatavatel suusaradadel. Järk-järgult on
valgusteid väljavahetatud energiasäästlikemate vastu. Tänavavalgustuse väljaarendamiseks on
koostamisel vastav arengukava.
Eesti Energia OÜ Põhivõrk omab Kehtna vallas alljärgnevaid 110 kV elektrivõrgu rajatisi:
 Kehtna 110/10 kV alajaam Lellapere külas.
 Järvakandi 110/10 kV alajaam.
 Rapla-Kehtna 110 kV õhuliini L025 lõik Lellapere külas.
 Kehtna-Järvakandi 110 kV õhuliini L026 lõik Lellapere külas ja Ahekõnnu külas.
 Järvakandi-Valgu 110 kV õhuliini L027 lõik Nõlva külas.
 Rapla-Paide 110 kV õhuliini L187 lõik Pae, Ingliste ja Lau külas.

4.3. Teed, liikluskorraldus ja ühistransport
Peamiseks Kehtna valda läbivaks ning lähimate keskustega ühendavaks on Tallinn – Rapla –
Türi ja Rapla – Järvakandi – Kergu tugimaantee ning Tallinn–Viljandi ja Tallinn-Pärnu
raudtee. Kehtna valla geograafilisest paiknemisest tulenevalt on vald tihedamalt seotud
maakonnakeskusega Rapla vald ning Põhja- Eesti regionaalse keskusega Tallinn. Kokku on
Kehtna vallas 529 km teid, millest valla teid on 196 kilomeetrit ehk 165 nimetust.
Kohalike maanteede korrashoid toimub eraettevõtjatega sõlmitud teedehooldus lepingute
alusel. Olemas on digitaalne teederegister ja teehoiukava, mille alusel teostatakse teede
hooldust.
Kehtna vallas on kergliiklusteed Kaerepere ja Kehtna vahel, Eidapere alevikus ja Lelles
vastvalminud kergliiklustee I etapp, mis ühendab Lelle alevikku Tallinn-Rapla-Türi
riigimaantee ääres asuva bussipeatusega. Perspektiivis on rajada kergliiklustee Tallinn-RaplaTüri teelt Kaereperesse, samuti pikendada Kehtna kergliiklusteed nn. Posti poeni, et
lahendada Kalbu küla elanike kergliiklemine ning pikendada Eidapere kergliiklusteed kuni
asula piirini. Täiendavate kergliikluskoridoride rajamist nähakse ette, eesmärgiga tõsta
liiklusohutust ja kergliiklejate turvalisust ning viia kergliiklejad eemale üldkasutatavatelt
maanteedelt ja parandada vallasiseseid ühendusi, et vähendada auto kasutamise vajadust.
Ühistranspordi eest vastutab ja korraldab Rapla Maavalitsus koostöös KOV iga. Kohalike
liine teenindavad erinevad bussifirmad. Lapsi kooli ja lasteaeda sõidutab OÜ Remfakt ning
FIE Lembit Kutser. Ebapiisav on bussiühendus valla erinevate territoriaalsete üksuste vahel ja
see ei vasta kodanike vajadustele.
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Lisaks bussiliiklusele toimub reisijatevedu ka rongidega Tallinn – Viljandi – Tallinn ning
Tallinn – Pärnu – Tallinn suunal.

4.4. Veevärk, kanalisatsioon ja puhastusseadmed
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt koostatud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2012-2024, mis loob eeldused elukvaliteedi
parenemiseks. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise I järk Kehtna ja Keava
alevikus on lõpetatud, selleks on kasutatud edukalt Euroopa Liidu fondide raha.
Kehtna valla purgimissõlm asub Kehtna puhastusseadmete juures. Alternatiivseteks
variantideks on Rapla linna ja Järvakandi alevi purgimissõlmed.
Reovee kogumisaladeks on määratud Kehtna valla üldplaneeringuga Kaerepere, Kehtna,
Keava, Lelle ja Eidapere alevikud ning Ingliste ja Lokuta külakeskuste kompaktse
hoonestusega alad. Lisaks on reoveekogumisalana määratud ala Ahekõnnu külas, mis kuulub
Järvakandi valla reoveekogumisala hulka. Vastavalt seadusele peab kohalik omavalitsus
põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks
reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse.

4.5. Jäätmemajandus
Kehtna valla jäätmemajanduse korraldamiseks on koostatud jäätmekava jt. õigusaktid.
Jäätmemajanduse korraldamine on delegeeritud MTÜ-le Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele,
jäätmete ladustamine toimub Väätsal ning Mäeperel. 2006.a. sügisel avati jäätmejaam Kehtna
alevikus, mis tegeleb ka elanike jäätmemajanduse alase teadlikkuse tõstmisega. Aasta-aastalt
on kasvanud elanike arusaam jäätmete liigiti kogumise vajalikkusest, mistõttu saab rohkem
jäätmeid suunata taastootmisse.

4.6. Keskkond ja haljastus
Valla hooldada on kokku 85,5 hektarit haljasalasid, puhastusalasid ning pargid (12,8ha).
Suuremad pargid on kaitsealused Kehtna, Eidapere ja Ingliste pargid. Hooldatavatest
puhkealadest on suurimad Kassivõllimägi ja Aleti järve alad Eidaperes, Paluküla, Kullamäe
veesilm Hiie külas, Räägu veehoidla Kehtnas ja Estoonia puhkeala Kaereperes.
Haljastustegevusega on hõlmatud ka Lelle ja Kehtna kalmistud. Haljas-ja hooldusalused alad
on pidevalt suurenenud. Uusi haljasalasid on viimastel aastatel tehtud Kehtnasse (uus allee
koos kergliiklusteega), Eidaperesse (uus kergliiklustee ja laste mänguväljak) ning Hiie küla
puhkeala. Rekonstrueeritud on Lelle ja Kehtna kalmistute kiviaiad. 2007.a. algas
munitsipaalomandisse saadud Kehtna mõisapargi rekonstrueerimine.
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Haljastusetegevuse alla kuulub ka viidamajandus ja bussipeatused. Viimaste aastate jooksul
on ehitatud välja kõik uued bussipeatused Rapla-Türi maantee ääres ja alevikes. Alevikesse
on paigaldatud nägusad suunaviidad ja alevike kaardid, samuti on välja vahetatud
tänavasildid.
Väärtusliku maastiku maa-alale ehitamisel tuleb tagada senise asustusstruktuuri ja ajalooliselt
väljakujunenud külatüüpide säilimine. Uushoonesutse rajamisel ja olemasolevate hoonete
rekonstrueerimisel tuleb järgida konkreetsele väärtuslikule maastikule iseloomulikke
arhitektuurilisi eripärasid.
Perspektiivis tuleb koostada kõigile Kehtna valla väärtuslikele maastikele
maastikuhoolduskavad, mis käsitlevad konkreetse maasiku eripärasid ning annavad täpsed
juhised alade kasutamiseks, hooldamiseks ja hoonestamiseks.
Ulatuslik osa Kehtna vallast on kaetud rohelise võrgustiku aladega. Tugiala T7 üks osa
hõlmab Kehtna vallas Linnaaluste, Ohekatku, Palasi, Lalli, Paluküla küla ning sellel paikneb
ka Kõnnumaa maastikukaitseala. Tugiala T7 teine osa hõlmab Saarepõllu, Kõrbja, Mukri,
Reonda, Ellamaa küla ning sellel paikneb Mukri maastikukaitseala. Tugiala T7 kolmas osa
hõlmab Nõlva ja Selja küla. Tugiala T8 on samuti kahes osas: Kastna, Põllu, Koogiste ja
Mukre külas ning Lokuta külas. Tugialad seostuvad omavahel terviklikuks võrgustikuks
roheliste koridoride kaudu, mis ühtlasi ka metsloomade rändeteedeks. Koridoridel võib
esineda konfliktikohti, kus raudtee või suurem maantee lõikab läbi loomade rändetee. Rohelist
võrgustikku toetavad looduskaitsealad, Natura 2000 alad, püsielupaigad, hoiualad,
pärandkultuurmaastikud.
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5. Haridus ja noorsootöö
5.1. Haridus
Kehtna vallas on välja arendatud haridusasutuste (lasteaiad, põhikoolid, huvikool) võrk, mis
vastab elanikkonna paiknemisele ja arvule. Põhikoolid asuvad Eidaperes, Kehtnas ja
Kaereperes. Lisaks on Eidaperes ka õpilaskodu. Koolieelsed lasteasutused on Eidapere
lasteaed Kukupai, Valtu lasteaed Pesapuu, Kehtna lasteaed Siller, lahusrühmadega Inglistel ja
Lelles. Kehtna lasteaial on antud õigus luua sobitusrühm erivajadustega laste hoidmiseks.
Samuti toimuvad Kehtna lasteaias Siller beebikool ja ujumistunnid.
Alates 2012. aastast on Valtu lasteaias Pesapuu kaks aiarühma ja üks sõimerühm. Uus
lasteaiahoone parandab nii laste kui lasteaia personali õppe-, töö- ja olemtingimusi, tõstab
koolieelse hariduse andmise kvaliteeti, aidates sellega oluliselt kaasa laste kooliks
ettevalmistamisele.
Kehtna valla haridusasutustel on teovõimelised hoolekogud, kuid tervikuna tuleb
lapsevanemaid hariduselu probleemidesse rohkem kaasata.
Valla hariduselu lahutamatuks osaks on Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli. 2012.aastal
tehtud olulised muudatused kooli õppekeskkonnas muudavad kooli kaasajastatumaks ja seega
on koolis paremad võimalused pakkumaks kvaliteetset haridust. Kooliga on välja kujunenud
tõhus koostöö noorsootöö, hariduse, kultuuri- ja spordielu vallas.
Kehtna vallas on lastel kui ka täiskasvanutel erinevaid võimalusi huviharidusega
tegelemiseks. Kehtna alevikus asub Kehtna Kunstide Kool, huvikool, kus saab õppida
muusikat ja kunsti. Lisaks toimuvad mitmed huviringid koolides, paikkondlikes
seltsimajades/rahvamajades ning spordiklubides.

5.2. Noorsootöö
Alates 2008. aastast on Kehtna vallas tööl noorsootööspetsialist ning avatud Kehtna Valla
Noortekeskus, mille struktuuri kuuluvad noortetoad valla erinevates piirkondades. 2009.
aastast on loodud vabatahtlik noorteühendus Kehtna valla noortekogu, mis tegutseb noorte
osaluskogu vormis.
Koostööd tehakse erinevate kodanikeühendustega, eeskätt noortelaagrite korraldamise ja
noortele huvitegevuse pakkumise osas. Noorsootöö arenguks ning tegutsemiseks noorsootöö
kõigis valdkondades, on hädavajalik rohkemate vabatahtlike kaasamine.
Kehtna valla noorsootöövaldkonna arendamiseks on valminud dokument "Kehtna valla
noorsootöö arengusuunad 2012-2016".
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6. Kultuur ja sport
2.6.1. Kultuur
Kehtna vald on pikaajaliste ja väärtuslike kultuuritraditsioonidega piirkond. Välja on
kujunenud elanike arvule ja paiknemisele vastav kultuuri- ja spordiasutuste võrk. Olulisel
kohal kogukonna ja kodukoha identiteedi tugevdamisel on kultuuriasutustel, organisatsioonidel ja kodanikeühendustel ning nende vahelisel koostööl. Kohalike
kodanikeühenduste aktiivne tegevus aitab suures osas kaasa Kehtna valla kultuuri- ja
sporditegevuse arengule.
Selleks, et Kehtna vallas elavate inimeste erinevad enesetäiendamise, -teostuse ja
väljendusvõimalused oleks enamuses kaetud, tegutsevad valla erinevates piirkondades
(Eidaperes, Lelles, Kehtnas ja Kaereperes) klubid, seltsimajad ja rahvamajad. Eidaperes,
Inglisetel ja Lelles on loodud elanikele ühendatud kultuuri-, haridus- ja spordikeskused.
Keavas on võimalik kasutada spordi- ja kultuuritegevuseks Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
saali, Kehtnas Majandus- ja Tehnoloogiakooli spordisaali ja aulat, Kehtna Põhikooli
spordisaali ja aulat ning Kehtna Kunstide kooli saali. Spordimajad asuvad Kaereperes Valtu
spordimaja koos ujulaga ja Kehtnas Raskejõustikumaja.
Kehtna vallas on kuus rahvaraamatukogu (Eidaperes, Lelles, Kehtnas, Keavas, Inglistel ja
Kaereperes), mis teenindavad valla elanikkonda ning täidavad kaasaegse info- ja külakeskuse
funktsiooni (ühendatud teavikute laenutus, arvuti-ja interneti kasutamise võimalus,
külakoosolekute ja seltside ürituste ruumid ning koolitusruumid).
Kehtna vallas on lisaks külaplatsidele laululavad Eidaperes, Keavas, Kaereperes ja Inglistel.
Valla paljude kultuuri- ja spordiasutuste materiaalne baas on vananenud ja vajab olulisi
investeeringuid rekonstrueerimiseks. Vajalik välja ehitada Kehtna rahvaraamatukogu, Kehtna
aleviku laululava, lahendada raskejõustiku maja olukord.
Tähtsal kohal on Kehtna Peetri kirik, Kehtna lähedal Kehtna-Põlma tee ääres. Praegu on
kirikus orelimeister August Terkmanni poolt 1914. aastal valmistatud orel. Altariseinal on V.
Ole tehtud koopia Bertel Thorvaldseni skulptuurist "Õnnistav Kristus". 1922. aasta 10.
detsembril pühitseti kiriku juurde rajatud kalmistu ning rahvasuus hakati seda nimetama
kabelikirikuks. Stiilse puukiriku sisemus on kaunistatud puunikerdustega.
Lelles asub Lelle Püha Kolmainu kirik, mis on Apostlik-Õigeusu kirik. Lelle kogudus on
avatud 1851. aasta jaanuarist. Jumalateenistuskoht oli esialgu Kullimaa talus praegusest
kirikust 20 km kaugusel. Kirikuhoone on ehitatud raud-ja telliskivist 1868. aastal; pühitsetud
Pärnumaa praost A. Poletaev’i poolt 26. augustil 1876 Kolmainu Jumala auks.
Kiriku ehitus läks maksma umbes 11 000 rubla. 1923 aastal remonditi kiriku katus ja 1924
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värviti torn ning kuppel mis läks maksma 22 000 marka. Lelle kirikuga on tegemist Rapla
maakonna vanima õigeusukirikuga, kus on hoiul väärtuslikud kultuurimälestised, sh ka Juuru
õigeusukiriku varad.
Selleks, et Kehtna valla kirikud säilitaksid oma rolli tänapäeval ja tulevikus ning säiliksid ka
kultuurimälestised, siis oleks vajalik antud kirikute säilitamine ja nende külastatavuse
aktiviseerimine. Korrastada ümbrust ja viidata vaatamisväärsustele, kui põnevatele
turismiobjektidele.

6.2. Sport ja tervise edendus
Piirkonnas on spordiga tegelemiseks võimalused head, sportimisvõimalused on loodud
kõikidele vallaelanikele. Spordimajad asuvad Kehtnas ja Kaereperes, kus asub ka siseujula
ning spordisaalid asuvad Eidaperes, Kehtnas, Keavas, Inglistel ja Kaereperes. Lelles on saal,
mis võimaldab tegeleda spordi ja tervisedenduslike tegevustega. Staadionid, mängu – ja
spordiväljakud paiknevad Eidaperes, Lokutal, Lelles, Keavas, Kehtnas, Kaereperes ja
Inglistel. Talviste rõõmude nautimiseks on olemas ettevalmistatud suusarajad Palukülas ja
Kaereperes. Suviseks sporditegevuseks on sobivad Eidapere, Hiie küla, Imsi, Räägu ja
Estoonia puhkealad.
Sporditegemise võimaluste parendamiseks tuleb pidevalt rekonstrueerida ning renoveerida
spordihooneid ja võimlaid. Suuremaid kulutusi nõuab staadionite, spordiväljakute ja
palliplatside korrastamine kõikides alevikes. Tänaseks päevaks on loodud Kehtna alevikku
skate-park ning võimaluste korral rajatakse neid ka teistesse piirkondadesse.
Valtu Spordimaja edasine väljaarendamine aastaringseks spordi- ja puhkekompleksiks toimub
vastavalt spordimaja arengukavale. Paluküla puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine on
planeeritud vastavalt kavale ja võimalustele.
Populaarseks sporditegemise kohaks on kujunenud kergliiklusteed Kehtnast Raplani ja
Eidaperes. Kergliiklusteed on planeeritud veel Kehtnast Lelleni, Viljandi maanteelt Keava
alevikku, samuti Viljandi maanteelt Kaerepere alevikku. Kergliiklusteede ehituse aluseks on
Rapla maakonna kergliiklusteede planeeringute kava.
Spordi ürituste korraldamiseks ja erinevate ürituste kattumise vältimiseks ning ühise
transpordi organiseerimiseks võistlustele on vaja tihendada organisatsioonide vahelist
koostööd. Kehtna valla spordiüritusi ja sportimisvõimalusi tuleb tunduvalt aktiivsemalt
turundada ja pakkuda Kehtna valda erinevate spordivõistluste ja spordiürituste paigaks.
Kehtna vald soodustab seiklusparkide ja terviseradade loomist Kehtna valda. Vallas on
olemas tervisenõukogu mis koordineerib tervise edendamist. Traditsiooniliselt viiakse läbi
tervisepäevi ja teisi tervislikke eluviise propageerivaid üritusi. Kehtna lasteaed Siller ja
Eidapere kool ning Valtu Põhikool on tervist edendavad haridusasutused.
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Tervise edendamisega tegeleb ka Valtu Spordimaja millest on kujunenud ülevallaline
tervisespordikeskus. Valtu Spordimaja pakub sportlikke eluviise harrastavatele inimestele
erinevaid teenuseid nagu ujula, võimla, lauatennise, jõusaali, saunade, tenniseväljaku ja
kunstmurukattega jalgpalliväljaku kasutust. Talvel on avatud valgustusega suusarada ning
liuväli kus on võimalik uisutada ja jäähokit mängida.
Palukülas on talveperioodil avatud 2 km, 3 km ja 5 km pikkused suusarajad. Neist 2 km rada
on valgustatud. Samuti on avatud snow-tube`i ja slaalominõlv. Kevadest sügiseni saab
harrastada kepikõndi, joosta ja jalgrattaga sõita. Plaanis on ehitada Paluküla Puhke- ja
spordikeskuse kompleks. Seal saavad olema korvpalli-, tennise- ja võrkpalliväljakud, mänguja spordiväljakud, telkimisplats, lumekahurid lumetootmiseks ja mäetõstukid
mäesuusatajatele, lumelauduritele ja kelgutajatele.

33

7. Sotsiaaltöö ja tervishoid
Vallas on välja kujunenud sotsiaaltöö ühtne süsteem, mis koosneb sotsiaalteenistusest,
koduhooldusest ja hoolekande asutustest. Sotsiaalteenistuses töötavad sotsiaaltöö
vanemspetsialist, sotsiaaltööspetsialistid, lastekaitsespetsialistid, koduhooldajad, hooldajad
puuetega inimestele, koolitatud on tugiisik lastega peredele ja isiklik abistaja puuetega
inimestele. Vallavolikogu juures tegutseb ka sotsiaalkomisjon, mille ülesandeks on sotsiaaltöö
korraldusele kaasaaitamine ja sotsiaalhoolekande arendamine.
Hoolekande asutused on Kalbu Hooldekodu, Kalbu Sotsiaalmaja, Lokuta Ühiskodu, Eidapere
Õpilaskodu ja Kehtna valla sotsiaalkeskus. Vallal on vajadusel võimalik anda kasutada ka
sotsiaalpinnad.
Sotsiaaltöö valdkonnas toimib aastaid edukas koostöö MTÜga Elupuu, mis haldab ja hooldab
Hooldekodu, Sotsiaalmaja, Ühiskodu ning kellele kuulub Õpilaskodu. Sotsiaaltöö süsteemi on
kaasatud Invaühing ning eakate päevakeskused Eidaperes, Lelles, Kehtnas, Keavas,
Kaereperes ja Inglistel. Sotsiaalteenistuse vastuvõtt toimub graafikujärgselt kõikides valla
alevikes.
Olemasolev sotsiaalteenuste süsteem ei vasta enam valla elanike vajadustele ning nõudlus
hoolduskohtade ja teenuste järgi on suurem, kui praegu suudetakse pakkuda. MTÜ Elupuu
plaanib ehitada Eidapere uue hooldekodu, mis pakub kvaliteetset ja kaasaegsetele nõuetele
vastavat hoolekandeteenust. Kogu Kehtna valda teenindava uue sotsiaalkeskuse
väljaehitamisel tuginetakse MTÜ Elupuu arengukavale.
Vallas pööratakse enim tähelepanu lastele ning nende heaolu tagamisele. Paraku puudub
vallas lastekaitsetöötaja, kes suudaks lastega seotud probleemidega sügavuti tegeleda.
Probleemsete perede lastega tegelemise juures on sageli takistuseks ka riigi seaduste
puudulikkus ja rahaliste vahendite nappus.
2011 aastal on loodud Kehtna alevikus Kehtna valla sotsiaalkeskus, mille peamiseks
eesmärgiks on pikaajaliste töötute rehabilitatsioon. Sotsiaalkeskuses toimuvad huvialaringid
toimetulekuraskustes ja paljulapseliste perede lastele.
Kehtna valla sotsiaalkorterid asuvad Kehtna alevikus ja Lokutal. Korterid on keskmises
seisukorras ja kasutamiskõlblikud. Tarvis oleks sotsiaalkortereid, mis oleks eelnevalt
sisustatud ja asuksid valla erinevates piirkondades.

7.1 Tervishoid
Kehtna vallas on 3 perearstikeskust: Kehtnas, Eidaperes ja Lelles. Olemasolev perearstivõrk
vastab valla elanikkonna paiknemisele ja arvule. Eriarstid võtavad vastu Rapla Haigla
34

polikliinikus, kus tehakse ka suuremaid terviseuuringuid. Haiglaravi ja hooldusravi teenuse
osutajaks on SA Rapla Maakonna haigla.
Apteegid asuvad Kehtnas, Eidaperes ja Lelles, Raplas.
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8. Avalik kord ja turvalisus
Avaliku korra tagamiseks on vallas Lääne Prefektuur Rapla politseijaoskonna Kehtna
konstaablijaoskond. Tuletõrje ja päästete tagab Lääne Eesti päästeteenistus, Kehtnas kui ka
Lokutal töötavad vabatahtlikud tuletõrje komandod: Kehtna Tuletõrje Komando ja Lokuta
Vabatahtlik Tuletõrje Selts.
Tänavavalgustus on olemas suuremates asulates. Turvalisuse tagamiseks on välja ehitatud
mitmeid kõnniteid. Seoses liikluse suurenemisega toimub ka nende jätkuv ehitamine ja
renoveerimine vastavalt võimalustele. Turvariskide maandamise osas rakendatakse osades
asulates naabrivalvet, kuna valvekaamerate paigaldamine ja hooldamine on majanduslikult
ebaotstarbekas. Kuid ennetamaks ja vähendamaks kuritegevust ning suurendada Kehtna valla
elanike turvalisust ja heakorda, tuleks valla elanikke teavitada „Naabrivalve“ eesmärkidest ja
aktiviseerida inimesi sellega liituma.
Selleks, et Kehtna valla elanikkonda teenindada kriisisituatsioonides ja olla valmis
hädaolukordades (suuremad õnnetused, katastroofid jne) on välja töötatud kriisireguleerimise
kogum, milles käsitletakse valmisoleku plaanimist, teatamist hädaolukorrast, kuidas sellele
reageerida ja kuidas kõrvaldada/leevendada sündmuste tagajärgi. Hädaolukorra lahendamist
vallas juhib vallavanem. Elanikkonda teenindavad kriisisituatsioonides Kehtna vallas
paiknevad kiirabi, tuletõrje ja politsei.
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9. KEHTNA VALLA ARENGUSTRATEEGIA
VISIOON
Kehtna vald on turvaline kodupaik, kus osutatakse heal tasemel avalikke teenuseid ning on
uuendustele aldis keskkond elamiseks ja tegutsemiseks.
MISSIOON
Toetada valla elanike tervislikke eluviise ning parandada nende heaolu läbi sotsiaalse ja
majandusliku elujõulisuse ning tõstes üldist konkurentsivõimet arvestades tasakaalustatud ja
säästliku arengu põhimõtteid.
Kehtna valla visiooni saavutamiseks lähtutakse järgmistest prioriteetidest:
 Tallinna lähedal asub kodune, turvaline, mugav ning looduskeskne vald. Kehtna alevik
on arenenud kohalik keskus – mida ümbritseb heal järjel maapiirkond.
 Kehtna vallas on kaasaegne heal tasemel avalike teenuste osutamine.
 Kehtna vald turvaline paik elamiseks ning laste kasvatamiseks ja vanaduspõlve
veetmiseks.
 Kehtna valla haridusvõrk, noorsootöö, tervishoid ja sotsiaaltöö ning vaba-aja veetmise
võimalused on konkurentsivõimelised.
 Kehtna vald on elujõuline ja arenev. Teda iseloomutavad puhas looduskeskkond,
kaasaegne sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur, arenenud ettevõtlus, mis põhineb
kohalikel loodus-ja inimressurssidel, ettevõtlust soosiv ja toetav suhtumine.
 Ühistegevus kultuuri ja spordi valdkonnas ning väljakujunenud traditsioonide
hoidmine annavad ühtsustunde.
 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolil on välja arendatud kaasaegne õppebaas,
ühiselamud, spordi-ja puhkerajatised. Lisaks hariduse andmisele on Kehtna Majandusja Tehnoloogiakool
kujunemas arvestatavaks praktika- ja uue tehnika
katsetuskeskuseks raskemasinatele.
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9.1 Valdkondlikud arengueesmärgid ja ülesanded
Visiooni saavutamiseks on seatud valdkondlikud eesmärgid ning ülesanded (tegevussuunadja põhimõtted) ning nendest lähtuvad konkreetsed tegevused. Visiooni ülesanded on toodud
eesmärkide all.

1. Sotsiaalne keskkond
Valdkond: Valla identiteet ja kohalik demokraatia
Prioriteet: tugev ühtekuuluvustunne
EESMÄRK 1. Kehtna vallal on tugev vallakeskus
1.
2.
3.

4.

Avalike teenuste pakkumise kättesaadavuse parendamine Kehtna alevikus.
Kogu vallas hea transpordiühenduse tagamine Kehtnaga.
Kehtna valla piirkondade ühistranspordi ühenduse liikumise sageduse parandamine
Rapla, Tallinna, Pärnu, Vändra, Türi, Paide suundadel nii maantee kui raudtee osas
erinevate osapoolte koostöös.
Infrastruktuuri kaasajastamine vastavalt elanikkonna vajadustele.

EESMÄRK 2. Kohalik demokraatia on arenenud, elanikud kaasatud valla arendamisele
1. Koostöö jätkamine seniste sõprusomavalitsustega, täiendava rahvusvahelise koostöö
edendamine, osalemine EL rahvusvahelistes programmides.
2. Eesti- ja maakonnasisese koostöö jätkamine (s.h. osalemine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu, Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Raplamaa Partnerluskogu töös).
3. Vallasisese koostöö tõhustamine ettevõtluse, avaliku sektori ja kolmanda sektori vahel
osapoolte kaasamise kaudu ning osalemine erinevates koostööprojektides.
4. Külade, alevike ja erinevate piirkondade tegevuse toetamine, küla teabe- ja seltsielu
keskuste tegevuseks vajalike ruumide väljaarendamise kaasaaitamine alevikes ja
suuremates külades.
5. Külade, alevike, valla asutuste, ettevõtete ja valdkondade arengukavade koostamine
koos vastava valdkonna asjatundjatega ning laialdane läbiarutamine elanikega.
6. Naabervaldadega koostöövõimaluste väljaselgitamine ja elluviimine.
7. Motiveerida inimesi, kes elavad alaliselt Kehtna vallas end registreerima Kehtna valla
elanikuks.
8. Uute detailplaneeringute algatamine noorteasumite rajamiseks vallas.
EESMÄRK 3. Kehtna vald on tuntud ja tema tegevus igakülgselt kajastatud
infokanalites
1. Valla interneti kodulehe pidev täiendamine ja kaasajastamine.
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2. Valla infolehe jätkuv väljaandmine ja edasiarendamine.
3. Koostöös sideoperaatoritega võimaluste leidmine sidelahenduste (internet, telefon)
ühenduse kvaliteedi parandamiseks hajaasustusega piirkondades.
4. Valda tutvustavate trükiste (sh valla raamat) ja meenete väljatöötamine ja tellimine.
EESMÄRK 4. Noortel ja noorperedel on tugev side Kehtna vallaga ja kodukohatunne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laste- ja noortesõbraliku keskkonna kujundamine.
Noorte kaasamine valla arengu kavandamisse ja elluviimisse.
Eelduste rajamine ettevõtliku vaimuga noorte jäämiseks valda.
Kehtna MTK võimaluste kasutus noorte ettevõtlikkuse ja kutseoskuste arendusel.
Noorte kutse- ja karjäärinõustamise tõhustamine.
Noortele peredele sünni- ja peretoetuste- ning soodustuste süsteemi täiendamine.

Valdkond: Tervishoid
Prioriteet: Terve ja tugev elanikkond
EESMÄRK 5 . Vallas on väljatöötatud tervisepoliitika, paranenud on elanike tervis
1. Maakonna terviseinfo kogumine, analüüsimine ja edastamine elanikele valla
tervisenõukogu kaudu.
2. Valla tervisedendamise kava väljatöötamine ning selle alusel teavitustöö tegemine.
3. Lahendite leidmine ravi kättesaadavuse hõlbustamiseks nii tervishoiusüsteemi kui ka
mittetulundussektori abil.
4. Tervisespordi võimaluste laiendamine ning toetamine.
5. Alkoholismi, narkomaania ning suitsetamise ennetustegevuse tõhustamine noorte ja
laste hulgas.
EESMÄRK 6. Vallas on hästi kättesaadavad terviseteenused
1.
2.
3.
4.

Tervisespordi objektide välja arendamine.
Rehabilitatsiooniteenuste arendamine.
Perearstide tegevusele kaasaitamine valla poolt.
Rapla maakonnahaiglast teenuste kättesaadavuse tagamine.

Valdkond: Sotsiaalhoolekanne ja turvalisus
Prioriteet: kindel ja muretu elujärg
EESMÄRK 7. Toimetulekuraskustes peredele on tagatud head teenused.
1. Toetuste ja teenuste süsteemi täiustamine.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koostöö jätkamine töötukassaga.
Pikaajaliste töötute rehabilitatsiooni arendamine.
Tugiisikute süsteemi arendamine suunitlusega lastega peredele.
Toimetulekuraskustega perede laste õppimise toetamine.
Toiduabi korraldamine Punaseristi kaudu.
Riskirühmade väljaselgitamine ja sealt tulenevalt erinevate teenuste pakkumine
(erinevad tugigrupid sh koostöö teiste valdadega).

EESMÄRK 8. Vallas toimib hea koostöövõrgustik tegelemaks erivajadustega lastega.
1. Erivajadustega laste väljaselgitamine lasteaedades ja koolides ning varajane
sekkumine.
2. Optimaalse koostöövõrgustiku (logopeedid, sotsiaalpedagoogid, abiõpetajad,
klassijuhatajad, psühholoogid, tugiisikud, huvikooli õpetajad) rakendamine
probleemsete lastega tegelemiseks.
3. Täiendkoolituste korraldamine oskuste omandamiseks erivajadustega lastega
tegelemisel.
4. Erinevate huviringide ja huvikooli võimaluste suurem kasutamine, uute võimaluste
loomine erivajadustega lastele ja noortele kas individuaalseks või väikesearvulise
rühmaga tööks rakendamine erivajadustega lastele senisest suuremas mahus.
5. Puuetega lastele päevahoiu võimaluste korraldamine oma vallas, tagades vajadusel
tugiisiku või isikliku abistaja.
EESMÄRK 9. Abi vajavatele lastevanematele on tagatud piisavad teenused.
1. Meetmete väljatöötamine erivajadustega lapsevanemate nõustamiseks koolide ja
lasteaedade juures.
2. Abi vajavate laste vanematele nõustamisteenuste kättesaadavuse tagamine.
EESMÄRK 10. Kehtna on turvaline vald
1. Koostöö edendamine turvalisust tagavate institutsioonide (politsei, turvateenistused,
Kaitseliit, naabrivalve) ja elanikkonna ning kodanikeühenduste vahel.
2. Videokaamerate paigaldamine Kehtna vallas turvalisuse tagamiseks.
3. Valla päästeteenistuse ning vabatahtlike tuletõrjeseltside arendamise toetamine.
4. Noorte kaasamine päästeteenistusse ja vabatahtlikesse ühendustesse.
EESMÄRK 11. Vallas on elanike arvule ja vajadustele vastavaid erinevaid
hoolekandeteenuseid
1. Valla hooldekodu pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine ja parendamine vastavalt
hooldekodu(de) arengukavale.
2. Hooldekodu kohtade suurendamine kuni 100 kohta aastaks 2017.
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3. Eakate ja puuetega inimeste avahooldussüsteemi arendamine ja mitmekesistamine
vastavalt vajadustele.
4. Vajadusel eakate ja erivajadustega inimeste elamispinna parendamine.
5. Sotsiaalsetele riskirühmadele suunatud tegevuse toetamine.
6. Ühtne sotsiaalmaja kuhu on koondatud sotsiaalelamispinnad, sotsiaalkeskus,
taaskasutuskeskus, kriisituba ja supiköök (märgtuba).
7. Avahooldusteenuse kättesadavus valla kõigis piirkondades.
EESMÄRK 12. Puuetega inimestel on loodud töövõimalused ja arendatud teenused
1.
2.
3.
4.

Puuetega inimestele toimetuleku toetamine.
Liikumispuudega inimese eluruumide kohandamisele kaasaaitamine.
Koostöö töötukassaga puuetega inimestele töövõimaluste leidmisel.
Invatransporditeenuse kättesaadavuse parendamine.

EESMÄRK 13. Noortel on piisavalt võimalusi vaba aja veetmiseks.
1. Koostöö koordineerimine huvitegevust pakkuvate institutsioonide (huvikoolid, ringid,
seltsid, klubid ) vahel arvestades Kehtna valla noorsootöö arengusuundades.
2. Piirkondlike noortetubade rajamine vastavalt vajadustele.
3. Noorte suviste töömalevate tegevuse laiendamine töökasvatuse eesmärgil.
4. Noorte ringijuhtidele konkurentsivõimelise töötasu tagamine.
5. Noorte sportimisvõimaluste mitmekesistamine (s.h. rulapargid).
6. Koostöö noortekeskuse ja koolide vahel.
7. Noortele suunatud huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste tutvustamine
internetis ja trükistena.
8. Kunstide kooli arendamine kaasaegseks huvikeskuseks, kus on eri valdkondade
(kunst, muusika jms) huvihariduse saamise ja huvitegevuse võimalused.
EESMÄRK 14. Koostatud on kriisiregulatsiooni kava
1. Läbi viia riskianalüüsid ja vastavalt riskianalüüsile välja töötada kriisiregulatsiooni
kava, mis sätestab vastavalt õnnetuse liigile kriisi reguleerimise.
2. Määrata isikud, kes vastutavad kriisireguleerimise eest ja koolitada neid.

2. Majanduskeskkond
Valdkond : Avaliku sektori teenused
Prioriteet: elanike vajadustele vastavalt välja arendatud optimaalne ja
ökonoomne avaliku sektori teenuste võrk
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Allvaldkond: Haridus
Prioriteet: kodulähedane tugev alusharidus, põhiharidus, mitmekesine huviharidus,
kaasaegne kutseõpe ja elukestevõpe.
EESMÄRK 15. Vallas on välja arendatud optimaalne ja hea materiaalse baasiga kooli võrk
1. Haridusvõrgu ümberkujundamine vastavalt riigi hariduspoliitikale, laste arvule ja valla
majanduslikele võimalustele.
2. Haridusasutuste renoveerimise ja jooksvate remonttööde jätkamine valla eelarve ühe
prioriteedina, s.h. EL struktuurifondide abi kasutades.
3. Valla haridusasutuste renoveerimiskava väljatöötamine.
EESMÄRK 16 . Vallas on kaasaja nõuetele vastav lasteaiakoht igale lapsele
1. Lasteaedade hoonete renoveerimine.
2. Kaasaegsete ja lapsi arendavate mänguväljakute loomine lasteaedade juurde.
3. Kvalifitseeritud lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide olemasolu.
EESMÄRK 17. Õpilastransport on hästi korraldatud.
 Optimaalsete õpilasliinide korraldamine, s.h. õpilaste huvikoolis ja huviringides
käimise võimalusi arvestades.
 Ühildada õpilaste liikumist kooli ja koju maakondlike ühistranspordiliinidega.
EESMÄRK 18 . Koolides ja lasteaedades töötavad kvalifitseeritud pedagoogid
1. Pedagoogidele hea ning motiveeriva töökeskkonna loomine.
2. Pedagoogidele piisava täiendkoolituste võimaldamine.
3. Pedagoogide töö igakülgne väärtustamine ja tunnustamine.
EESMÄRK 19. Vallas toimib kõikide elanikkonna gruppide huvidele vastav
huvihariduse süsteem
1. Huvihariduse ja -tegevuse valikuvõimaluste laiendamine Kehtna Kunstide Koolis.
2. Täiskasvanute õppe ja huvihariduse arendamine valla erinevates piirkondades.
EESMÄRK 20. Kehtna valla erinevad asutused ja organisatsioonid teevad koostööd
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooliga
1. Koostöö Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooliga täiskasvanute ümberõppe ja
jätkukoolituse arendamiseks.
2. Erinevate koostöövõimaluste arendamine noorsootöö ja haridusvaldkonnas.
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Allvaldkond: Kultuur
Prioriteet: säilitatud rahvatraditsioonidele rajanev kaasaegne kultuurielu kõikidele
vanusegruppidele
EESMÄRK 21. Vallas väärtustatakse kohalikke kultuuritraditsioone
1. Piirkondade ajaloolise ja tänase eripära kasutamine kogukonna ühtekuuluvuse ja
omanäolisuse
tugevdamiseks.
Olemasolevate
kultuuritraditsioonide
(külakultuuripäevad, käsitööpäevad jt) edasiarendamine ja uute toetamine.
2. Üksikisikute, ühenduste, ettevõtete kultuurilise tegevuse toetamine, kodulooliste
uurimuste ja näituste, seminaride ja koduloo konverentside toetamine.
3. Koolide ja raamatukogude kaasamine kohaliku rahvapärimuste ja -traditsioonide
uurimisse.
4. Kehtna vallast pärit ajalooga ja kultuurilooga seotud inimeste väljaselgitamine, nende
tegevuse uurimine ja nendega seotud paikade tähistamine.
5. Valla ajalooraamatu koostamine ja trükkimine.
EESMÄRK 22. Kultuuritegevus on järjepidev
1. Oma piirkonna eripära arvestavate ja noori kaasavate jätkusuutlike ühenduste
toetamine.
2. Uute kultuuritegevuse vormide leidmine ja toetamine.
3. Olemasolevate ruumide läbimõeldum kasutamine valla kultuuriüritusteks.
4. Kultuuriasutuste renoveerimise kava koostamine.
Allvaldkond: Sport , puhkus ja turism
Prioriteet: vallas on võimalused tervisespordiks ja puhkuseks
EESMÄRK 23. Kehtna vallas on elanike arvule ja vajadustele vastavad spordirajatised
ning aktiivne sporditegevus.
1. Valtu Spordimaja spordi-ja puhkepargiks väljaarendamise kava koostamine ning
spordi-ja puhkevõimaluste laiendamine ja majutuskompleksi ehitamine.
2. Valtu Spordimaja külastajatele paremate võimaluste loomine sporditegemiseks sh
ujula kasutamine sh ujumisõpetuse läbiviimiseks.
3. SA moodustamine Valtu Spordimaja
ja Paluküla Puhke ja Spordikeskuse
haldamiseks.
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4. Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse väljaehitamine aastaringseks tervisespordi
harrastamiseks.
5. Koolivõimlate kaasajastamine ning Kehtna Põhikooli võimla avalikuks kasutamiseks
võimaluste loomine.
6. Maadlusspordi traditsioonide hoidmine, tingimuste parendamine Kehtna Põhikooli
võimla ja juurdeehitatava spordikompleksi baasil.
7. Staadionite, spordiväljakute renoveerimine, tervisespordi- ja seiklusradade ehitamine.
8. Autospordi arendamisele kaasaaitamine.
9. Jahi- ja laskespordi arendamine Valtu jahimeeste jahilasketiirus.
10. Talispordi harrastamise võimaluste loomine valla erinevates kantides.
11. Spordiklubide ja –seltside toetamine nende jätkusuutlikkuse tagamiseks.
12. Avalike puhkekohtade korrastamine ja ajakohastamine.
EESMÄRK 24. Kehtna vald on turistidele atraktiivne
1. Koostöö valla, maavalitsuse, turismiettevõtjate ning turismi arendusega seotud
institutsioonidega valla vaatamisväärsuste korrastamiseks, turismiteenuste.
mitmekesistamiseks ja kvaliteedi parandamiseks, turismivõimaluste tutvustamiseks ja
reklaamiks, jahi- ja loodusturismi arendamine ja toetamine.
2. Valla vaatamisväärsuste tähistamise jätkamine (viidad, stend-kaardid, teabetahvlid,
mälestuskivid) ja nende ümbruse korrastamine.
3. Ajalooliste ehitiste renoveerimine ja konserveerimine.
4. Turismiobjektide (muuseumid, käsitöökojad, teemapargid, mõisakeskused jne.) välja
arendamisele kaasaaitamine;
5. Valla erinevate piirkondadetraditsioonide ja omapära arvestamine nende välisilme
ühtse miljööväärtuse säilitamine
6. Valda tutvustavate trükiste ja meenete väljatöötamine ja tellimine.
7. Valla erinevaid piirkondi tutvustavate püsiekspositsioonide koostamine külakeskustes.
8. Puhkemajandusega, loodusturismi ja jahiturismi arendamisega tegelevate ettevõtjate ja
ühenduste tegevuse toetamine.
9. Valla tutvustamine atraktiivse turismi sihtkohana.
10. Maastikukaitsealade k.a Kõnnumaa maastikukaitseala säilitamine ja arendamine
loodusturismi eesmärgil Keavas, Loosalus, Mukris, Saunakülas, Palukülas (sh.
vaateplatvormide ja –tornide rajamine).
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Valdkond: Ettevõtlus
Prioriteet: piisavalt kõrgeid kutseoskusi nõudvaid ja hästitasustavaid töökohti
EESMÄRK 25. Vallas on ettevõtluse arengut soosiv keskkond
1. Koostöö ettevõtjatega ettevõtluspiirkondade ettevalmistamisel, arendamisel ning
infrastruktuuride rajamisel.
2. Ettevõtluse nõustamis- ja toetamissüsteemi arendamise vajaduse ja võimalikkuse
väljaselgitamine ning elluviimine.
3. Koostöö tihendamine maakondlike ettevõtjate ühendustega ning Raplamaa Arendus-ja
Ettevõtluskeskusega valla ettevõtluse kitsaskohtade väljaselgitamisel ja lahendamisel;
4. Toimiv ettevõtlusalane koostöö kõigil tasanditel.
5. Arenenud turismiettevõtlus (toitlustus, majutus, vaba aja veetmine, käsitöö jne.).
6. Soodne atraktiivne arenenud infrastruktuuriga ettevõtluskeskkond.
7. Ettevõtjatega ümarlauanõupidamiste jätkamine.
8. Koostöö ja infovahetus töötukassaga
9. Efektiivne infovahetus vallavalitsuse ja ettevõtjate vahel.

Valdkond: Külaliikumine ja mittetulundusühingud
Prioriteet: tasakaalustatult arenenud külaelu kohalike elanike otsustamisel
EESMÄRK 26. Kehtna vallas on hoogne külaliikumine ja arenenud seltsielu
1. Külaliikumise toetamine valla eelarvest
2. Külade harmoonilise ja tasakaalustatud arengule kaasaaitamine lähtudes külade
arengukavadest
3. Külapäevade toimumisele kaasaaitamine
4. Külaplatside väljaehitamise toetamine
5. Euroopa Liidu struktuurifondide toetuste ja muude võimaluste kasutamine
külakeskuste ja külaplatside välja arendamiseks
6. Vabaühenduste toetamine kohaliku elu edendamiseks.
7. Külaelu eestvedajate nõukogu tegevuse aktiviseerimine, külaelu edendajate koolituste
ja kokkutulekute korraldamine
8. Külaelu edendajate ja seltside eestvedajate tegevuse väärtustamine, sellest teavitamine
ja tunnustamine
9. Külaliikumise rahvusvaheliste projektide toetamine
10. Kodukaunistamise liikumise hoogustumine
11. Laste ja noorte töökasvatus läbi kodukoha heaks tehtava töö.
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Valdkond: Valla valitsemine
Prioriteet: efektiivne haldussuutlikkus
EESMÄRK 27. Valla vara hallatakse ja arendatakse heaperemehelikult
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vallavara seisukorra ja väärtuse regulaarne hindamine.
Valla kinnisvara haldamise süsteemi väljaarendamine.
Valitsemiseks mittevajaliku vallavara võõrandamine.
Teenistusliku järelevalve teostamine valla allasutustes.
Valla ametnike ja asutuse juhtide ning töötajate täiendkoolitamine.
Vallavalitsuse hoone ja ruumide renoveerimine.
Digitaalse asjaajamise edasiarendamine vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes.
Valla valitsemise struktuuri täiustamine eesmärgiga tugevdada valla juhtimist

EESMÄRK 28. Valla planeerimis- ja ehitustegevus on korraldatud jätkusuutliku,
tasakaalustatud ja säästva ruumilise arengu põhimõtteil
1. Ühtse arhitektuurilise kontseptsiooni järgimine maa-alade ja hoonete planeerimisel
2. Üldplaneeringu kohaselt arenguks vajalike maa-alade munitsipaliseerimine
3. Kehtna valla alevike planeeringute koostamine arvestades valla üldplaneeringut.

3. Looduskeskkond
Prioriteet: säästlikul ressursikasutusel põhinev eluterve keskkond
EESMÄRK 29. Valla haljas- ja puhkealad on hooldatud ja välja arendatud
Haljas- ja puhkealade arendamise jätkamine.
Puhkealade jäätmekäitluse parendamine.
Kaitsealuste mõisaparkide rekonstrueerimine.
Veekogude puhastamise jätkamine, veekogudes kala-ja vähivarude taastamisele
kaasaaitamine.
5. Haljasalade rekonstrueerimine piirkonniti.

1.
2.
3.
4.

EESMÄRK 30. Vallas on väljakujunenud aktiivne keskkonnapoliitika
1. Valla tasakaalustatud arengu tagamine lähtudes loodusvalla ja säästliku arengu
kontseptsiooni nõuetest.
2. Miljööväärtusega alade säilitamine ja korrastamine
3. Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
4. Maastikku risustavate lagunenud ehitiste likvideerimine
46

5. Kaasa aidata mahajäetud karjääride, maa-alade rekultiveerimisele, metsastamisele ja
kasutusele võtmiseks puhke- ja virgestusaladena.
6. Müra ja õhusaaste taseme jälgimine.
7. Looduse teejuhtide väljakoolitamise toetamine.
8. Maastikukaitsealadel looduskaitselise infrastruktuuri väljaarendamine.
9. Taastuvenergeetika ja bioenergeetika kasutusele võtmise võimaluste selgitamine ja
propageerimine.

4. Tehniline keskkond
Prioriteedid: korras teed, puhas joogivesi, puhastatud reovesi, valgustatud tänavad,
odav ja säästlik kaugküte, prügivaba ümbrus
EESMÄRK 31. Tehnilised infrastruktuurid on välja arendatud ja heas korras.
1. Vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise jätkamine vallas vastavalt valla
ÜVK arengukavale.
2. Teede ja tänavate hoolduse ja rekonstrueerimise kava täitmine, teedehoolduse
korraldamise arendamine.
3. Parkimisplatside ja -alade rajamine alevikes.
4. Truupide ja sildade remont ja ehitus.
5. Jalgratturite ja jalakäijate liiklemise planeerimine ning kergliiklusteede väljaehitamine
lähtuvalt üldplaneeringust.
6. Tänavavalgustuse kaasajastamine.
7. Kaugkütte probleemide lahendamine vallas. Üleminek õliküttelt hakkepuidu küttele
tsentraalkatlamajades
8. Avalikus kasutuses olevate hoonete jätkuv energiasäästlik rekonstrueerimine
9. Avalikus kasutuses olevate hoonete välisilme korrastamine ja eravalduses olevate
hoonete välisilme korrastamise toetamine
EESMÄRK 32. Toimib nõuetele vastav jäätmekäitluse süsteem.
1.
2.
3.
4.
5.

Tõhusa kontrolli loomine jäätmete ladustamise üle.
Jäätmekäitluse süsteemi täiustamine ja rakendamine vastavalt valla jäätmekavale
Isetekkeliste olmejäätmekohtade likvideerimine.
Tööstusreostuse likvideerimine
Kehtna keskkonnajaama edasiarendamine
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EESMÄRK 33. Küladel ja alevikel on hea ühendus valla piirkondlike keskuste,
maakonnakeskuse ja suuremate linnadega
1. Ühistranspordi kättesaadavuse parandamine koostöös Rapla Maavalitsusega tagamaks
selle kättesaadavuse kõigis piirkondades.
2. Bussiootepaviljonide rajamine ja korrastamine.
3. Raudteejaamades ja peatuskohtades auto ja jalgrataste parklate arendamine.
EESMÄRK 34. Välja arenenud teenindusasutuste võrk
1. Kaubandusettevõtete võrgu arendamise ja avalike müügikohtade väljaehitamise
toetamine koostöös ettevõtjatega.
2. Toitlustus- ja teenindusettevõtete arendamise toetamine koostöös ettevõtjatega.
3. Pangateenuste tõhustamine koostöös pankadega.
EESMÄRK 35. Kaasaegse internetipüsiühenduse viimine valla hajaasustusega
piirkondadesse
1. Tagada kaasaegse internetipüsiühenduse (kiire ja stabiilne lairibaühendus) kasutamise
võimalus Kehtna valla hajaasustusega piirkondades.
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10. EELARVESTRATEEGIA ARENGUKAVA TÄITMISE
TAGAMISEKS
Eelarvestrateegia hõlmab Kehtna valla arengukavast tulenevat finantsplaani nelja eelseisva
eelarveaasta kohta ja see on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetele. Finantsplaani koostamisel on arvestatud
Rahandusministeeriumi poolt esitatud soovituslikke seisukohti füüsilise isiku tulumaksu,
tasandusfondi ja toetusfondi planeerimisel, kuid ühtlasi ka majandusanalüütikute poolt
väljatöötatud hetke majanduse arengu analüüse.
Seaduse tasandil on sätestatud, et kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia peab sisaldama
majanduskeskkonna analüüsi ja prognoosi, hõlmama vähemalt nelja järgnevat aastat ning
andma ülevaate põhilistest finantsplaani segmentidest: tuludest, kuludest, investeeringutest
ning kohustusest.
Valla arengukavas püstitatud visiooni, arengueesmärkide saavutamise täitmiseks vajalikud
rahalised vahendid tuleb leida valdavalt vallaeelarvest. Volikogu määrab arengukavaga valla
prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegiaga finantsprojektsiooni. Oluline on kaasata
täiendavaid eelarveväliseid ressursse, ennekõike Euroopa Liidu struktuurifondide ja ka
erasektori vahendeid.
Eelarvestrateegias esitatakse:
 kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos
eelarvestrateegia perioodiks;
 eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks
kavandatud (loodetavad) ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse
tulud, eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse tulud ja kulud, eeldatav
finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus;
 ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste arvnäitajatest, mis
on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks;
 kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse
põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja
eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem iga aasta
lõpu seisuga;
 kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse tegelik
netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia
perioodiks prognoositav netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga;
 muu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks oluline
informatsioon.
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Kehtna valla arengukava tegevuskavas kirjeldatud tegevuste finantseerimisel peetakse silmas
kolme omavahel seotud eelarvepoliitika üldeesmärki:
 konservatiivsus, et tagada valla arenguks vajalike kokkulepitud tegevuskulude,
varaliste kohustuste ja investeeringute rahaline kaetus;
 sihipärasus, et kindlustada võimalikult kõigi valla arenguvajaduste rahastamine
kasutades vallaeelarvelise osaluse sihipärast jaotamist, s.h. projektipõhist
kaasrahastamist;
 finantspaindlikkus, et dünaamilises keskkonnas säilitada valla finantsvõimekuse
jätkusuutlikkus, s.h. kindlustada vallaeelarve stabiliseerimise reserv.
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ARENGUKAVA TOETAVAD VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD
8. Kehtna valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava
9. Kehtna valla soojamajanduse arengukava
10. Kehtna valla külade arengukavad
11. Kehtna Vallavalitsuse allasutuste arengukavad
12. Kehtna valla üldplaneering
13. Rapla maakonna keskuste arengustrateegia
14. Kehtna valla noorsootöö arengusuunad 2012-2016
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