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1.1. Tasuta koolitoidu tagamine 1. - 9.  klassi õpilastele riik, LV
2020-2021 45 60 15 15 * * LV,TF

1.2.Haridusvõrgu arendamine ja haridusteenuse osutamine lähtuvalt  Keila kui Lääne-Harju 
hariduskeskuse rollist nii formaal- kui huvihariduse osas koostöös naaberomavalitsuste ja 
riigiga. 

LV, HTM, KV

pidev * * * * * *
1.3. Tugisüsteemi toimimine , st koolis osutatakse mitmekülgseid tugiteenuseid: 
sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, eripedagoogi, abiõpetaja, tugiisiku, logopeedi teenust 
vastavalt õpilaste vajadustele

LV, koolid, KOV-d, SOS 
Lasteküla Eesti Ühing

pidev * * * * * *
1.4. Erivajadustega lastele võimetekohase hariduse tagamine LV, koolid, KOV-d

pidev * * * * * *
1.5. Uuendusmeelse, elukestvalt õppiva  kooli arengu toetamine lisaväärtuste loomise kaudu 
koolis (mitmekülgne huvitegevus, õpetajate motiveerimine erinevate projektide toel, kooli 
traditsioonide hoidmisele ja tugevdamisele kaasaaitamine kodanikualgatuslike ühenduste ja 
erinevate fondide kaasabil, linna vaimuelu elavdamine)

LV, koolid, vilistlaste 
ühendus, Keila Kooli 
Sõprade Klubi, Keila 

piirkonna väärikate ülikool, 
linna allasutused

pidev * * * * * *
1.6. Koostöö ettevõtetega ja eelkutseõppe võimaluste pakkumine - koostöös linna erinevate 
ettevõtetega ametite tutvustamine ja õpilaste toetamine kutsevalikus, koostöö kutsekoolidega

kool, ettevõtted, LV

pidev * * * * * *
1.7. Kvaliteedi juhtimise süsteemi rakendamine haridusasutustes lasteaiad, koolid, 

hoolekogud pidev * * * * * *
1.8. Keila Kooli laiendus Pargi tn 2 kinnistul LV 2019-2021 3900 80 300 3600 HTM, riik
Eesmärk 1 kokku 3945 315 3615 0 0

2.1. Lapsehoiuteenuse osutamise toetamine 
LV

pidev * * * * * *

2.2. Lasteaedade renoveerimine ja laiendamine, sh LA Vikerkaar, Pae 2 ja Põhja tn 12a 
hoonete ja tehnosüsteemide renoveerimine parandamaks teenuse kvaliteeti, õuealad

LV

2019-2021 110 60 90 20 RTK
 2.3. Haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO edasiarendamine LV

pidev * * * * * *

2.4. Lasteaiakohtade ostmine erasektorilt (OÜ Alusharidus)
LV

pidev * * * * * *

2.5. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanema poolt tasutava toiduraha etapiviisiline 
vähendamine  tasuta toitlustamiseni 

LV

2020 * 100 * * * *

Eesmärk 2 kokku 110 90 20 0 0

3.1. Noortekeskuse hoone lõplik renoveerimine; kirdetiiva ja õueala väljaehitamine (sh 
erivajadusega noortele ligipääs)

LV, KNK

2020 10 100 10 RTK

3.2. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise asutuste/objektide korrastamine, sh skatepark, 
terviserajad, avalikud mänguväljakud (vt  eesmärk 13.4)

LV, LA-d, Keila Vesi, KTK

pidev * * * * * *

3.3. Keila Kooli ja Muusikakooli ning linnavalitsuse  saalide kasutamine teatri- ja 
muusikaürituste korraldamiseks

KK, KMK, LV

pidev * * * * * *

3.4. Linna ühtse tunnustamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
LV, allasutused

pidev * * * * * *

3.5. Regulaarsete valdkonna ümarlaudade korraldamine koostöö tõhustamise ja 
koordineerimise  eesmärgil

LV, allasutused

pidev * * * * * *

3.6. Kohalike meediakanalite (Keila Leht, Keila linna koduleht, FB, Keila Kooli leht, 
noortekeskuse raadio) aktiivne kasutamine tegevuste kajastamiseks ja info edastamiseks

LV, SA Keila Leht, KNK

pidev * * * * * *

3.7. Elujõuliste ülelinnaliste ürituste toetamine (näit noorte töömalev, Keila laululaps, Keila 
linna juubel jm) 

LV, KK, KNK,  

pidev * * * * * *

3.8. Ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamine ja eksponeerimine läbi erinevate  ettevõtmiste 
(näituste korraldamine, õpilaste kodulookonverentsi toetamine, kirikaia, Keila mõisa pargi 
(edaspidi nimetatud Jõepark), Keskpargi heakorrastamine( vt.p.13.2) 

LV, Keila Kool, muuseum, 
raamatukogu, KK, MTÜ-d

pidev * * * * * *
3.9. Olemasolevate  kultuuri-, huvitegevuse ja kehalist aktiivsust võimaldavate rajatiste 
sünergilise kasutamise korraldamine

LV ja KTK, allasutused, 
Keila Vesi, MTÜ-d

pidev * * * * * *

3.10 Hallatava asutuse Harjumaa Muuseum arendamine (sh uue püsinäituse koostamine)
LV

pidev * * * * * * KultMin

Eesmärk 3 kokku 10 * 10 0 0 0

4.1. Peredele suunatud tegevuste toetamine
LV, MTÜ-d, äriühingud

pidev * * * * * * TAI, RTK

4.2. Linna terviseprofiili tegevuskava ülevaatamine ja uuendamine

LV, KTR, KEHA, Keila Leht

pidev * * * * * * TAI

4.3. Vabatahtlike tegevuse toetamine hobi- ja vabaajategevuste arendamisel
LV, MTÜ-d, KNK, KK

pidev * * * * * * KÜSK, HMN, HOL

4.4. Erinevatele huvigruppidele koolituste läbiviimine  (sh noored pered (laps peres ja 
toimetulek uue olukorraga jms), põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad (valikud ja ettevalmistus 
tulevaseks elukutseks, silmaringi laiendamine ja enesetäiendamine valikute ja huvide 
toetamiseks), pensioniealised  (elukestva õppe põhimõtetele tuginevad loengud, koolitused)

LV, SA -d, MTÜ-d

pidev * * * * * * fondid

EESMÄRK 1 
Toimib jätkusuutlik individuaalsete võimete arengut toetav haridussüsteem, mis võimaldab omandada kvaliteetset alus-, põhi- ja gümnaasiumiharidust ning  vajalikke oskusi ja väärtusi iseseisvaks õnnelikuks eluks.

Indikaator/mõõdik: alushariduse omandanud lapsed jäkavad haridusteed Keilas, koolist väljalangemine on vähenenud; kooli lõpetanud jätkavad õpinguid üldharidussüsteemis või sobiva eriala omandamiseks;  tasemetööde ja eksamite tulemused, 
rahuloluküsitluste positiivsed tulemused

EESMÄRK 2
Kõigile soovijatele jätkub kohti lapsesõbralikes ja loovust arendavates lasteaedades ja -hoidudes.

Indikaator/mõõdik: kõikidele soovijatele on tagatud koht lapsesõbralikus, loovust arendavas lasteaias või lastehoius, loovmeetodite rakendamine õppetegevuses, materiaal-tehnilise baasi kaasaegsus ja lapsesõbralikkus

Eesmärk 3
 On loodud toetav keskkond kogukonda ühendavate traditsioonide jätkumiseks ja tekkimiseks, kultuuriväärtusete säilimiseks ja rahvatervise edenemiseks.

Indikaator/mõõdik: toimivad üritused (sündmused); linlased osalevad; heakorrastatud linnakeskkond;  renoveeritud kultuuri- ja vaba aja veetmise asutused, rajatud kultuurilist tegevust ja kehalist aktiivsust soodustav füüsiline keskkond

EESMÄRK 4
Kõikidele kättesaadavad mitmekülgsed mitteformaalse hariduse ja vaba aja sisustamise võimalused, 
väärtustatakse linnaelanike tervist.

Indikaator/mõõdik: huviringide arv ja nendes osalemine; erinevatele huvigruppidele on läbi viidud koolitusi; vabatahtlikud on erinevates valdkondades rakendatud; on noortele võimalused  (töö)praktikaks ja suveperioodil töötamiseks; on suurenenud 
harrastatavate huvitegevuste valik; spordibaaside ja -rajatiste kasutamine on aktiivne; on motiveeritud juhendajad; on läbi viidud rahuloluküsitlus(ed) 



4.5.Mitteformaalse hariduse ja huvitegevuse toetamine koolide, noortekeskuse jt hallatavate 
asutuste sihipärase tegevuse kaudu (huviharidusliku suunitlusega seminarid, õppe- ja töötoad, 
teemaüritused, konkursid/võistlused; projektid ja toetused; ruumide kasutamise 
võimaldamine; juhendajate toetamine, huvitegevuse ja kultuuritegevuse toetus linna poolt, 
nutikate lahenduste ja digipädevuste kasutamine ja võimaluste leidmine hariduse ja 
huvitegevuse pakkumisel)  

KNK, LV, allasutused, 
ettevõtted

pidev * * * * * * fondid, RTK
4.6. Noorte ettevõtlikkust arendavate tegevuste toetamine (noorte juhendamine ja tegevuste 
koordineerimine noortekeskuse töötajate poolt, töömaleva koordineerimine, mitmekülgsed 
sündmused ja projektid noortetoas "Mõte Kuubis", noortevolikogu ellukutsumine ja tegevus,  
noorte omaalgatuse fondi toetamine)

LV, KNK, ENTK, NAF, HEAK

pidev * * * * * *
Eesti Noorteühenduste 

Liit (noortevolikogu)

4.7. Noortele suunatud süstemaatiline ennetustegevus (sh SPIN programmis osalemine)

KNK, LV, ENTK, äriühingud, 
MTÜ SPIN pidev * * * * * *

4.8. Noorsootöö kvaliteedi süstemaatiline hindamine, sh rahulolu uuringud iga 3 aasta järel
KNK

pidev * * * * * *
4.9. Nõustamisteenuse kättesaadavuse tagamine noortele (seksuaaltervis, 
sõltuvusprobleemid, eneseabi jm) 

LV, KNK, MTÜ-d
pidev * * * * * *

4.10. Noorsootöötajatele motiveeriva palgasüsteemi rakendamine
LV

pidev * * * * * *
4.11. Kultuuritöötajatele motiveeriva palgasüsteemi rakendamine LV

pidev * * * * * *
4.12. Noorteühingute (gaidid, skaudid, Kaitseliidu rühmad jms)  toetamine LV,  KNK, koolid, MTÜ

pidev * * * * * *
4.13. Spordibaaside rajamine LV

2020-2021 1100 90 1100 EJL;ettevõted

Eesmärk 4 kokku: 0 0 1100 0 0

5.1.Erivajadustega lastele tugiteenuste (isiklik abistaja, tugiisik, transporditeenus,  
päevahoiuteenuse, psühholoogiline nõustamine ) arendamine ja osutamine koostöös 
sidusvaldkondadega.

LV, sotsiaalkeskus, MTÜ-d, 
rehabilitasiooni- asutused, 
KNK, koolid,  teised KOV-id 

pidev * * * * * * projektid
5.2. Lastega peredele tugiteenuste arendamine ja pakkumine koostöös sidusvaldkondadega( 
haridus, tervishoid jt).

LV, sotsiaalkeskus, MTÜ-d,  
KNK,koolid, teised KOV-id, 

SKA pidev * 100 * * * * projektid, SKA,
5.3. Resotsialiseerumissüsteemi edasiarendamine koduta inimestele LV, sotsiaalkeskus pidev * 100 * * * * Teised KOV-id
5.4. Puuetega inimeste töö- ja päevakeskuse teenuste arendamine LV, KOV-d, MTÜ Töötahe pidev * 100 * * * * EAS, ESF, SKA, RTK
5.5. Eakatele avahooldusteenuste arendamine (hooldus-põetus sh. mäluhäiretega isikutele). LV, sotsiaalkeskus, SKA, 

MTÜ-d pidev * 25 * ESF
5.6. Kogukonnas elamise teenuse arendamine ja osutamine LV, SKA 2019 40 100 10 * * *
5.7.Puuetega inimeste kodude kohandamine LV

pidev * 15 * * * * ERF 
5.8. Kodanikualgatusliku tegevuse toetamine sotsiaalteenuste osutamisel (koolitused, 
delegeerimine, koostöö, kaasamine otsustusprotsessidesse)

LV 

pidev * * * * * *
5.9. Eneseabirühmade ja kogemusnõustamise teenuse arendamine, sh koostöö 
sõltuvushäiretega inimeste rehabilitatsiooniteenuse osutamisel

LV, sotsiaalkeskus, KOV-d, 
MTÜ-d, kogudused pidev * * * * * *

5.10. Koostöö arendamine sidusvaldkondadega (tervishoid, haridus, vaba aeg ja 
mitteformaalne haridus)

LV, sotsiaalkeskus, koolid, 
perearstid pidev * * * * * *

Eesmärk  5 kokku: 40 440 10 0 0 0

6.1. Avalikele asutustele ja teenustele ligipääsetavuse võimaluste ja probleemide 
kaardistamine LV, sotsiaalkeskus pidev * * * * * *
6.2. Avalikele asutustele ja teenustele ligipääsetavuse võimaluste loomine ja parendamine 
(Kultuurikeskuse parkla projekteerimine) LV, asutused, ettevõtted 2020 15 100 15
6.3. Avalikele asutustele ja teenustele ligipääsetavuse võimaluste avalikustamine internetis 
Keila kodulehel LV pidev * * * * * *
Eesmärk 6 kokku: 15 15 0 0 0

7.1. Koostöö KOV-dega sotsiaalteenuste pakkumises 
(igapäevaelu toetamine, toetatud töötamine, päevakeskus erivajadustega inimestele)

LV, sotsiaalkeskus, KOV-d, 
SKA pidev * * * * * * riik, teised KOV-d

7.2. Regulaarne teenuste kvaliteedi mõõtmine iga-aastaselt LV, sotsiaalkeskus pidev * * * * * *
7.3. Kvaliteedijuhtimise süsteemi kasutamine hoolekandes LV, sotsiaalkeskus pidev * * * * * *
7.4. Teenuste vajadusuuringute läbiviimine 
(päevakeskus, erivajadustega laste tugiteenused ) LV, sotsiaalkeskus pidev * * * * * *

Eesmärk 7 kokku: 0 0 0 0 0

8.1. Kodanikuühenduste toetamine/koolitamine, nõustamis- ja tugiteenuste pakkumine LV, HEAK, ettevõtted pidev * * * * * *
8.2. Kodanikuühenduste  ja kodanike kaasamine otsustamisprotsessidesse (avalikud arutelud, 
töörühmad,  kultuuriümarlaud jms) eelnõude ja määruste  väljatöötamisel. LV, HEAK, MTÜ-d pidev * * * * * *

8.3. Infovahetuse süsteemi väljatöötamine kodanikuühendustega 
(regulaarsed ümarlauad/infopäevad) LV, MTÜ-d pidev * * * * * *
8.4. Toimivate kodanikuühenduste projektide toetamine omafinantseeringute osas kooskõlas 
linna prioriteetidega LV pidev * * * * * *
8.5. Kodanikukasvatusliku sisuga ürituste korraldamine/toetamine (koolitused, seminarid, 
kodanikupäeva tähistamine ja aktiivsete tunnustamine jne) LV , HEAK, KÜSK, 

Vabaühenduste Liit pidev * * * * * *
8.6. Linna kaasabi kodanikuühenduste tegevuseks ja kooskäimiseks vajalike ruumide leidmisel 
kooskõlas linna arenguprioriteetide ja võimalustega (nt linnavalitsuse ja allasutuste  saalide 
aktiivsem/tasuta  kasutamine) LV pidev * * * * * *
8.7. Kaasava eelarve kaudu linnakodanike aktiivsem võimalus investeeringuid puudutavate 
ettepanekute ja otsuste tegemisel LV pidev * * * * * *

Eesmärk 8 kokku: 0 0 0 0 0 0

Indikaator/mõõdik: avlikke teenuseid pakkuvad asutused on kõikidele ligipääsetavad ( füüsiline ligipääs ja info); ligipääsetavus on kaardistatud ja avalikustatud internetis

Eesmärk 5
Kõik sihtgrupid on kaetud neile vajalike sotsiaal- ja hoolekandeteenustega.

Mõõdikud: sihtgruppide monitooringud on läbi viidud ja nende vajadustega arvestatud, regulaarsed rahulolu-uuringud,   
toimiv koostöö sidusvaldkondadega

Eesmärk 6
Ligipääs avalikele asutustele ja teenustele on kõikidele tagatud.

Indikaator/mõõdik: kodanikualgatuslikke ühinguid (MTÜ-d, seltsid, seltsingud, jm.) ja neis osalevaid linlasi on lisandunud, kodanikeühendused osalevad arendustegevuses.  Kodanikualgatuslikku tegevust linnas väärtustatakse.  Elluviidud on  
kodanikualgatuslikud ettevõtmised ja teenused, toetatud projektid. Kodanikualgatuslikud ühendused  on informeeritud ja kaasatud sihtgruppe puudutavate otsuste tegemisse.

Eesmärk 9
 Toimib KOV koostöö kodanikuühendustega teenuste osutamisel sihtgruppidele. 

Indikaator/mõõdik: Kodanikuühendustega koostöös või neile delegeeritud teenuste maht ja valdkondlik kaetus

Eesmärk 7
Keila linna poolt  osutatavad sotsiaalteenused vastavad 
Euroopa sotsiaalteenuste baastasemele (EQUASS litsents) ja on kättesaadavad, teenuste osutamine koostöös teiste KOV-dega.
Indikaator/mõõdik: rahulolu-uuring (iga kolme aasta järel); teenuseid pakutakse koostöös naaberomavalitsustega, teenuste vastavus EQUASS litsentsile

Eesmärk 8
Kodanikualgatused  ja -ühendused on toetatud, elujõulised ning kaasatud linna arendustegevusse.



9.1. Kodanikualgatuslike ühenduste tegevuse soodustamine  
(tugi ja info sidusvaldkonna spetsialistidelt, süsteemse infovahetuse korraldamine, sh Keila 
kodulehe kaudu jm) LV pidev * * * * * *
9.2. Kodanikuühendustele teenuste delegeerimine LV pidev * * * * * *
9.3. Kodanikuühenduste koolitamine avalike teenuste delegeerimise laiendamise ja kvaliteedi 
tagamise eesmärgil LV, HEAK pidev * * * * * *
Eesmärk 9 kokku: 0 0 0 0 0

10.1. Eriarstide vastuvõtu taastamise soodustamine Keilas (läbirääkimised haigekassaga, Keila 
haigla ruumide omanikuga) LV pidev * * * * * *

10.2. Haridusasutustes kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise toetamine  (LA-des ja koolides 
tervishoiutöötaja olemasolu, vajadusel kabinettide sisustamise toetamine) LV pidev * * * * * *

10.3. Ravikindlustuseta inimestele ambulatoorse üldarstiabi osutamise toetamine LV pidev * * * * * *
10.4. Liikumispuuetega ja erivajadustega inimestele transporditeenuse osutamine 
Keila ja Tallinna meditsiiniasutuste vahel LV pidev * * * * * *
Eesmärk 10 kokku: 0 0 0 0 0

11.1. Uuendatakse üldplaneering LV, volikogu 2019-2020 50 100 50
11. 2. Planeeringute koostamisel järgitakse linna proportsionaalset arengut, hoonete sobivust 
keskkonda, turvalisust, ladusat liikluskorraldust LV, arendajad pidev * * * * * *

11.3. Linna arenguks vajalike riigimaade munitsipaliseerimine, sh tänavatealune maa, 
linnarajatistealune maa, maa vajalike ehitiste rajamiseks (lasteaed, mänguväljakud jms) LV pidev * *

11.4. Tehakse järelevalvet ja koostööd erasektoriga planeeringu linnakeskkonda sobivaimate 
lahenduste leidmiseks (Tuula tee kinnistud, Haapsalu mnt äärne ala, Jaama tn piirkond jt) LV, arendajad pidev * * * * * *
Eesmärk 11 kokku 50 50 0 0 0

12.1. Arendatakse koostööd võimalike kinnisvaraomanikega korrastamaks tühjad ja räämas 
kinnistud, teostatakse vastavat järelevalvet LV, kinnistuomanikud pidev * * * * * *
12.2. Määratletakse kesklinna, südalinna tsoneering. 
Läbi planeeringute ja projektide antakse südalinnale visuaalne ja funtsionaalne sisu LV, arendajad pidev * * * * * *

12.3. Soodustatakse linnasüdames aktiivset tänavaelu aktiviseerivate äride teket: kohvikud, 
kauplused, töötoad, näituseruumid jms LV, arendajad pidev * * * * * *
12.4. Renoveeritakse  keskpark LV 2020 630 100 630
12.5. Parendatakse invajuurdepääsu avalikele hoonetele LV 2020-2023 * * * * * *

12.6. Kaunistatakse täiendavalt kesklinna  linnaruumi: paigaldatakse täiendavalt lilleampleid 
tänavate äärde, rajatakse uusi lillepeennraid, paigaldatakse atraktiivseid väikevorme jms                    LV 2020-2023 * 100 * * * *
12.7. Keila linna uue arengukava loomine LV 2020-2021 * * * *
Eesmärk 12 kokku 630 630 0 0 0

13.1. Arendatakse jõe ääres välja puhkepiirkond: puhkemaastik, kergliiklusrajad, ujumiskohad, 
paadisadam, erinevad turismiteenused, seikluspark jms. Rekonstrueeritakse jalakäijate sillad 
üle jõe.(Ülejõe tee ühendamine kesklinnaga) LV, omanikud, arendajad pidev * * * * * * EAS,  KIK, RTK

13.2.Mänguväljakute arendamine ja uuendamine s.h Kaare tn piirkonda mänguväljaku 
projekteerimine/arendamine.  LV 2020 20 100 20

13.4. Hoitakse korras/hooldatakse linnale kuuluvad hooned ja rajatised , sh noortekeskus,  
kultuurikeskus LV pidev * * * * * *

13.5.Lauluväljaku kaasajastamine ja renoveerimine LV 2020-2021 80 100 40 40 RTK
13.6. Uuendatakse ja täiendatakse infokandjaid linnaruumis, sh paigaldatakse linna 
tutvustavad infokaardid, korrastatakse ja arendadakse edasi viidasüsteemi, täiustatakse 
tänavasiltide paigaldamist LV, ettevõtjad 2020 15 80 15 projektipõhine

13.7. Väärtustatakse linna ajaloolisi objekte (sh kirik, kirikuaed, Jõepark),  toetatakse objektide 
korrastamist, paigaldatakse infotahvlid LV pidev * * * * * *
13.8. Eksponeeritakse linnamaastikku, erinevaid looduskooslusi ja huvitavamaid 
maastikuelemente: teaberajad, infomaterjal, koolitused jms LV 2020-2023 * 50 * * * * KIK, EL

13.9. Hooldatatakse Keila jõge ning korrastatakse kaldaääri LV, arendajad pidev * * * * * *
13.10. Arendatakse Keila terviseradasid, s.h. ehitatakse valmis suusamägi koos 
suusastaadioniga LV, arendajad 2020 15 70 15 KTK, Eesti Terviserajad

Eesmärk 13 kokku 115 75 40 0 0

14.1.Korraldatakse linna parkide, haljasalade, mänguväljakute aastaringne hooldamine, 
korrastamine ning järelevalve LV pidev * * * * * *
14.2. Linnaruumi sesoonne kaunistamine LV pidev * * * * * *
14.3. Uuendatakse linna haljastust, istutatakse puid, sh mahavõetud puude asemele uusi puid. 
Uuendatakse haljasalasid LV pidev * * * * * *
14.4. Linna parkides, haljasaladel rajatakse täiendavalt lilleklumpe. Erinevate istutustega (lilled, 
põõsad vms) muudetatakse atraktiivsemaks ka tänavaruumi: kergteede ja tänava vaheline ala, 
ringristmikud LV pidev * * * * * *

14.5. Männiku puhke- ja liikumispargi rajamine LV, KTK 2020-2021 50 20 30 20
KIK, EAS, Eesti 
Terviserajad

14.6.Linnasissesõidud muudetakse atraktiivsemaks. Linnaväravate projekteerimine ja ehitus. LV 2020 20 100 20
14.7. Viiakse läbi üritusi aktiviseerimaks  kinnistuomanikke  oma kinnistute heakorrastamisel: 
heakorraalased õppepäevad (puude lõikus, haljastuse, lillede hooldamine jms), konkurss 
kaunimate kodude valimiseks ja omanike tunnustamiseks,  keskkonnakuu kampaaniad, 
karistusmeetmete rakendamine LV pidev * 75 * * * * KIK

14.8. Kaardistatakse ja teostatakse tõrjet karuputke kasvualadel LV pidev * * * * * Keskkonnaamet

Eesmärk 11
Linnaruum on terviklikult ja perspektiivitundega planeeritud.

Indikaator/mõõdik: vastu võetud uus üldplaneering, linna arenguks vajalikud avalikud alad on munitsipaliseeritud, koostatud detailplaneeringud/projektid,  linna ilmet kujundavad erakinnistud (arenduspiirkonnad) on planeeritud

Eesmärk 12
Määratletud ja välja arendatud on funktsionaalne, atraktiivne linnasüda.

EESMÄRK 10
Kvaliteetsed tervishoiuteenused on kättesaadavad.

Indikaator/mõõdik: perearstiteenused on kvaliteetsed ja Keilas kättesaadavad, mida kinnitab elanike rahul olu.

Indikaator/mõõdik: linnasüda on  välja kujunenud  visuaalselt atraktiivseks ja muutunud mugavaks puhke-, väikeäride ning teeninduspiirkonnaks. 
Rakendatud on funktsionaalsust toetavad piirangud, nt liikluskorralduse osas.

Eesmärk 13
Linnaruumi olulised piirkonnad (linna avalik ruum, kesklinna ala, puhke-ja looduslikud alad, kavandatavad elamu-ja tööstuspiirkonnad, linna hallatavad objektid)  on korrastatud,  välja arendatud.

Indikaator/mõõdik: Linna ilmet kujundavad kinnistud linnas on kasutusele võetud vastavalt planeeringule, puuduvad räämas kinnistud,  linna halduses olevad kinnistud on korrastatud,  looduslikud alad on väärtustatud, eksponeeritud ja kasutuses.

Eesmärk 14
Linn on heakorrastatud ja puhas, keskkonda säästev.

Indikaator/mõõdik: Linna pargid, haljas- ja puhkealad (sh Jõepark, Männiku park, terviseradade piirkond on hooldatud. 
Linnas on palju lilli ja rohelust. Jäätmekäitlus toimib ladusalt. Linn on prügist puhas.



14.9. Teostatakse keskkonnaalast järelevalvet linnas heakorra ja avaliku korra eeskirjade 
täitmisel LV pidev * * * * *
14.10. Jäätmejaama arendamine LV 2020 120 90 30 * * * KIK
14.11.Parendatakse jäätmekäitlusalast tegevust linnas, sh soodustatakse liigiti kogumist, 
pakendite kogumist, jäätmemajade paigaldamist, antakse elanikkonnale erinevat 
keskkonnaalast teavet (korraldatakse temaatilisi kampaaniaid, korraldatakse regulaarselt 
elanikkonnale infopäevi, koostatakse ja levitatakse temaatilisi infomaterjale), tehakse 
koostööd naaberomavalitsustega (teiste omavalitsustega), teostatakse keskkonnaalast 
järelevalvet linnas jäätmehoolduseeskirja, heakorra- ja avaliku korra eeskirjade täitmise üle. 
Korraldatakse ohtlike jäätmete vasuvõtt elanikelt

LV

pidev

* 50

* * * *

KIK, riik

14.12. Korduvkasutuskeskuse rajamine raudteejaama vana soolalao asemel LV 2020-2021 30 10% 15 * KIK, äriühingud
14.13. Promenaad rajamine (sinivõrgustik/rohevõrgustik korrastamine) LV 2020-2021 * * * * KIK

Eesmärk 14 kokku 190 80 20 0 0

15.1.Parandatakse parkide ja tänavate valgustust, et vältida pimedaid kohti avalikus ruumis 
(Keskväljak, Loode-Keila ja Mudaaugu piirkonna tänavavalgustuse renoveerimine.) LV, AS Keila Vesi 2020-2023 195 49 100 95 KIK
15.2. Paigaldatakse videokaamerad linna erinevates paikades, vastavalt videovalve 
kontseptsioonile LV 2020-2023 2 30 2 HOL
15.3. Ehitatakse täiendav valgustus liiklusohtlikes kohtades: ülekäigurajad, suuremad 
ristmikud, kõnniteed, linna sissesõidud jm LV 2020-2023 * * * * * *
15.4. Tehakse turvalisuse tagamisel tihedat koostööd politseiga, päästeametiga (videovalve, 
abipolitseinikud,jm.) LV, päästeamet, politsei pidev * * * * * *

15.5. Korraldatakse kriisireguleerimisalaseid koolitusi linnas LV, päästeamet, politsei pidev * * * * * *

15.7. Kaasatakse elanikkonda turvalisuse suurendamisel: teavitus, infopäevad, teavikud jms LV pidev * * * * * *

15.6. Narkoennetusprojekti "Puhas Tulevik" elluviimine koostöös politseiga LV ja PPA pidev * * * * * *
Eesmärk 15  kokku 197 102 95 0 0

16.1. Korraldatakse  linna tänavate ja tänavavalgustuse aastaringne hooldus ning väikeremont 
tagamaks tänavate sõidetavus LV pidev * * * * * * Riik
16.2. Remonditakse ja uuendatakse tänavaid. Tänavate uuendamine projekteeritakse 
kompleksselt: lahendatakse liikluskorraldus, valgustus, kommunikatsioonid, sh LV pidev * * * * * * Riik, abiprogrammid

16.3. Tuula tee ja Jõe tn tänavate renoveerimine LV 2020-2021 420 100 200 220

16.4. Haapsalu mnt osaline renoveerimine LV 2020 75 100 75

16.5. Kõnniteede rajamine ja parendamine Lõuna Keilas( Jõe, Ülesõidu) LV 2020-2021 250 100 100 150

16.6. Keila jõe kallasraja promenaadi projekteerimine ja ehitus (kuni Vesiveski kinnistuni) LV 2020-2022 90 100 20 35 35

16.7. Keila II raudtee ülesõiduga seonduv LV 2020 10 100 10

16.8. Ehitatakse välja ühendatud kergteede võrgustik LV pidev 25 projektipõhine
16.9. Uuritakse sajuvee süsteemi arendusvajadusi ning tegeletakse liigvee ärajuhtimisega 
tänavatelt ja liigmärgaladelt, sh kraavide ja äravoolude puhastamine, täiendava äravoolu või 
imbalade rajamine, sh täiendava sajuveekanalisatsiooni rajamine, sajuvee uuringu I etapi 
tööde teostamine 2019 LV pidev 30 100 15 *

16.10. Koostöö Maanteeametiga lõunapoolse ümbersõidutänava rajamisel LV pidev * * * * * *

16.11. Arendatakse dialoogi AS-ga Telia, Elektrilevi OÜ-ga liinide maakaablisse paigaldamiseks LV, ettevõtted pidev * * * * * *
16.12. Teostatakse olemasoleva sajuveekanalisatsiooni, pumplate, kraavide hooldust liigvee 
vähendamiseks. LV, AS Keila Vesi pidev * * * * * *
16.13.Uuendatakse linna tänavavalgustus, sh LV, Keila Vesi pidev * * * * * *

uuendatakse toiteliinid (likvideeritakse paljasjuhtmed), paigaldatakse kas maa-või 
õhukaablisse LV, Keila Vesi pidev * * * * * *

rajatakse täiendavaid valgustuspunkte halvasti valgustatud piirkondades LV, Keila Vesi pidev * * * * * *

vahetatakse välja vanad valgustid kaasaegsete, säästlikumate vastu LV, Keila Vesi pidev * * * * * *
Eesmärk 16 kokku 875 420 405 35 0

17.1.Tagatakse linna ühistransport, st  bussiliiklus linnas LV, ÜTK pidev * 100 * * * *

17.2.Tehakse koostööd Harjumaa Ühistranspordikeskusega, et parendada linna bussiliinide 
logistikat, ühilduvust maakonnaliinide ja teiste transpordiliikide sõiduplaaniga. LV, ÜTK pidev * 100 * * * *
17.3. Korrastatakse ja muudetakse ohutumaks bussiootekohad,  paigaldatakse ootepaviljone 
peatänavate ääres LV pidev * 100 * * * *

17.4. Ühistranspordi sõidugraafikute ja peatuskohtade parem tähistamine ja avalikustamine LV pidev * 100 * * * *

17.5. Tehakse koostööd ühistranspordifirmadega tagamaks linnaelanikele vajadustepõhine 
ühistransport väljaspool linna haldusterritooriumi LV, ettevõtted pidev * 100 * * * *
Eesmärk 17 kokku 0 0 0 0 0

18.1. Hoitakse korras olemasolevad liiklusmärgid ja muud liikluskorraldusvahendid, sh LV pidev * * * * * *

vahetatakse välja amortiseerunud või nõuetele mittevastavad liiklusmärgid. LV pidev * * * * * *

teostatatakse tänavate märgistust (ülekäigurajad, parklad, põhitänavatel telgjooned) LV pidev * * * * * *
18.2. Parendatakse linna liikluskorraldust 2007/2008 koostatud liiklusuuringute alusel ja 
lähtudes liikluse ohutumaks muutmisest, sh muudetakse ohutumaks ülekäiguradasid 
(märgistus, ohutussaared jm), liikluse rahustamine tehistõkendite abil; parendatakse 
parkimiskorraldust (korrusmajade piirkond) LV, ühistud pidev 10 50 5 * projektipõhine
18.3.Koostatakse tänavate liigitus (magistraal, jaotustänav, õueala) vastavalt tänavate 
funktsioonile LV pidev * * * * * *

18.4.Soodustatakse korteriühistute juurde täiendavate parkimisvõimaluste rajamist LV, ühistud pidev * * * * * *

18.5.Teostatakse liiklusalast järelevalvet linnas LV, politsei pidev * * * * * *

18.6. Piiratakse raskeveokite transiitliiklust (läbivat liiklust) linnas LV pidev * * * * * *
Eesmärk 18 kokku 10 5 0 0 0

Indikaator/mõõdik: Linna tänavad on normaalselt sõidetavad, tänavakate on remonditud, suuremad tänavad uuendatud

Eesmärk 16
Teedevõrk ja tehniline taristu on uuendatud ja vastab linna arengule.

Indikaator/mõõdik: Linnas liikumine on turvaline, kuritegevus väheneb, piisavalt ülekäiguradu. 

Eesmärk 15 
Linn on turvaline, turvateenused on hästi kättesaadavad.

Eesmärk 17
Ühistransport on korraldatud linlaste vajadustele vastavalt.

Indikaator/mõõdik: Linnas toimub bussiliiklus, mille sõidumarsruudid on seotud teiste linlaste jaoks oluliste piirkondade ühistranspordi liikumisega. Ühistranspordiliiklus on muutunud aktiivsemaks. Ühistranspordi kasutatavus on aktiviseerunud.

Indikaator/mõõdik: Linnaliiklus on rahustatud ja mugav kõigile liikumisviisidele

Eesmärk 18
Liikluskorraldus järgib õdusa väikelinna miljööd.

Eesmärk 19
Linnaplaneering, ettevõtluskeskkond  ja väljaarendatud taristu toetavad ettevõtluse arengut. 



19.1. Planeeringute ja taotluste menetlemise protsessi läbipaistvuse, korrektsuse ja kiiruse 
tagamine

LV, arendajad pidev * * * * * *
19.2. Keila ettevõtete ning hariduse ja noorsootöö koostöö (töövarjupäev, heade kogemuste 
jagamine, praktikabaasid, tutvumisvisiidid ettevõtetes)

LV, erasektor, HEAK, KNK, 
KK pidev * * * * * *

projektid, erasektor 

19.3. Õpilasfirmade toetamine (abistavad loengud, mentorlus, ettevõtete külastused, koostöö 
toodete ja teenuste osas)

LV, erasektor, HEAK, KNK, 
KK pidev

* *
* * * *

projektid, erasektor

19.4. Ettevõtjate ja KOV vahelise suhtluse parandamine (koduleht, infolistid, ümarlaud, 
tunnustamine)

LV, erasektor
pidev

* *
* * * *

19.5. Ettevõtluse arendamine Keila linnas, sh koostöö ettevõtluse arendamiseks 
naaberomavalitsustega

LV, erasektor, HEAK; PEL

pidev

* *

* * * *

projektid, erasektor, RTK 
(PATEE programm 
koostöös HEAKiga)

19.6. Gaasivõrgu arendamine LV, erasektor 2020-2022 * * * * *
Eesmärk  19 kokku 0 0 0 0 0

20.1. Info kättesaadavuse parandamine (terviklik, süstematiseeritud  info kodulehel 
külastajale, sh infomaterjalid koos külastusobjektide ja aktiivse puhkuse võimaluste ning 
kultuurikalendri  äranäitamisega)

LV

pidev * * * * * *

EAS

20.2.  Osalemine turismiga seotud ühisturunduses (SA Põhja-Eesti Turism, Loode-Eesti turism, 
visitharju.ee, puhkaeestis.ee;  koostöö) sõpruslinnadega)

LV, HEAK, Lääne-Harju 
Koostöökogu pidev * * * * * *

EAS

20.3. Külastuspõhjust loovate spordi- ja kultuurisündmuste koordineeritud ja sünergiline 
korraldamine, uute Keila tähtsündmuste väljaarendamine
(nt. klassikalise muusika festival, Keila päev, vabaõhukontserdid Jõepargis ja Keskpargis, 
kontserdid ja sündmused lauluväljakul ja kirikus jms)

LV, partnerid -sündmuste 
korraldajad, kultuuri 

ümarlaud, KOV-d
pidev * * * * * *

partnerorganisatsioonid
e, projektid, erasektor

20.4. Keila kaubandusettevõtete kaasamine  Keila linnas toimuvate kultuuriürituste 
reklaamimisele (tasuta reklaamipinnad)

LV, ettevõtted

pidev * * * * * *
20.5. Ühine turismitoote ja turismiinfrastruktuuri arendus naaberomavalitsuste jt partneritega, 
nt kergliiklusteed, koostöö kultuuri- ja spordiürituste planeerimisel ja korraldamisel.
Märkus: taristu arendusprojektid on toodud vastavate eesmärkide all

LV, KOV-d, kirikud, 
muuseumid, Lääne-Harju 

Koostöökogu jt

pidev * * * * * *

EAS

Eesmärk  20 kokku 0 0 0 0 0

KOKKU 6 187 440 1 802 5 295 35

LÜHENDID:

EAS Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
EL Euroopa Liit

ENL Eesti Noorteühenduste Liit
ERF Euroopa Regionaalarengu fond
ESF Euroopa Sotsiaalfond

HEAK Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
HMN Hasartmängumaksu Nõukogu
HOL Harjumaa Omavalitsuste Liit

HTM Haridus- ja Teadusministeerium
KEHA Keila Hariduse SA

KIK Keskkonnainvesteeringute Keskus
KK Keila Kool

KMK Keila Muusikakool
KNK Keila Noortekeskus
KOV Kohalik omavalitsus
KTK Keila Tervisekeskus

KultMin Kultuuriministeerium
KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital

LA Lasteaed
LV Linnavalitsus

MTÜ Mittetulundusühing
NAF Noorte omaalgatus fond

PATEE Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
PEL Paldiski Ettevõtjate Liit

PPA Politsei- ja Piirivalveamet
RTK Riigi Tugiteenuste Keskus

SA Sihtasutus
SKA Sotsiaalkindlustusamet

SPIN Noortele mõeldud spordi- ja sotsiaalseid oskusi arendav programm
TAI Tervise Arengu Instituut
TF Toetusfond

ÜTK Ühistranspordikeskus

Indikaator/mõõdik: koostöö naaberomavalitsustega planeeringute, ühistranspordi korraldamise, hariduse andmise korraldamise ja muudes valdkondades. Omavalitsustega ühinemise võimaluse loomine (väljaselgitamine)

Märkused:
1. Tegevuste maksumust, mis on sisaldunud  senises linnaeelarves ja sisaldub jätkuvalt 
või on kaetud LV ametnike, töötajate ja allasutuste spetsialistide tööpanusega  ei ole 
eraldi välja toodud ja maksumus on tähistatud tärniga (*) 
2. Märkus: taristu arendustegevused on mõningatel juhtudel välja toodud vastava 
valdkonna eesmärkide all.
3. Tegevuste puhul, mis viiakse ellu tegevuskava perioodist pikemat aja jooksul, 
kajastatakse kulumahtudena vaid perioodi/etapi 2020-2023 finantsmahud.

Indikaator/mõõdik: ettevõtete arv (aastaks 2016 on ettevõtete arv kasvanud 10%), töökohtade arv ettevõtetes, planeeringute ja lubade menetlemise kiirus ja korrektsus, tulumaksu laekumiste kasv.  Ligipääsud maanteedele ja ettevõteteni on heas 
korras, ettevõtete vajadused tehnilise infrastruktuuri osas on kaetud. Väikettevõtete arv ja elujõulisus/jätkusuutlikkus kasvab

Eesmärk 20
Keila on külalisele ja siseturistile huvi ja külastuselamust pakkuv väikelinn, piirkonna keskus.

 Indikaator/mõõdik: linna ja kultuuri- ning spordisündmuste külastajate/osalejate  arv ja rahulolu

Eesmärk 21
Tehakse koostööd teiste piirkonna kohalike omavalitsustega haldusterritoriaalse reformi ettevalmistamise ja koordineeritud ühistegutsemise nimel


