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SISSEJUHATUS 
 

Inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet igapäevaselt toime tulla, nende sotsiaalset ja 

majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu. Tervis on seega oluline rahvuslik 

ressurss, mis väärib sihi-ja kavakindlat arendamist. Samuti kuulub õigus tervise kaitsele inimeste 

põhiõiguste hulka ning kõikidele inimestele peavad olema tagatud vajalikud eeldused parima 

võimaliku terviseseisundi saavutamiseks - igal Eesti inimesel peab olema võimalus elada tervist 

toetavas keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid. 

 

Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, 

analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike 

tegevuste ja vahendite määratlemisel. 

 

Terviseprofiili koostamise eesmärk on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti 

parema tervise kaudu. 

 

Tervis on inimese elukvaliteedi üks alustalasid ning määrab suuresti selle, kui hästi või halvasti ta 

oma eluga toime tuleb. Inimeste kollektiivne tervis määrab selle, kui terve on vald ning veelgi edasi 

vaadates, kui terve on riik. 

 

Eesti Rahvastiku tervise arengukavas, mis koostati 2008. aastal, püstitatakse strateegilisi eesmärke 

rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks. Vabariigi Valitsuse prioriteetide seas on 

olulisel kohal rahvastiku iibe positiivseks muutumine, eeldatava ja tervena elatud eluea pikenemine. 

Antud eesmärkide saavutamiseks on Rahvastiku tervise arengukavas toodud ära soovituslikud 

eesmärgid ja tegevused kohalikele omavalitsustele. Need suunad on aluseks ka kõigile käesolevas 

terviseprofiilis välja toodud eesmärkidele ja tegevustele. 

 

Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite 

kaardistamine. Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud andmed kui ka 

kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud 

arvamused ja info. Protsessi väljund on otsuse tegijaile ja kogukonnale esitatav profiil, milles 

kirjeldatakse nii teksti kujul kui ka graafiliselt lisaks kogukonna terviseseisundile terviseprobleeme ja 

-vajadusi ning nende võimalikke lahendusi. 

 

Profiil oli aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitati konkreetsed 

eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning määratleti nende saavutamiseks vajalikud tegevused, 

ressursid ja vastutajad. 

Nendest olulisemad kohaliku omavalitsuse jaoks on üksikisiku, perekonna ja rahva tervise 

väärtustamine, elukeskkonna uurimine ja selle ohutegurite hindamine, inimese terviseseisundi 

jälgimine ning prognoosimine sõltuvalt elukeskkonna seisundist ning avalikkuse teavitamine 

elukeskkonna seisundi halvenemisest või halvenemise ohust. Kõigi nende ülesannete lahendamisele 

aitab kindlasti kaasa kohaliku terviseprofiili koostamine ja täiendamine. Terviseprofiil peaks olema 

peamine abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel ja analüüsimisel. 
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1. ÜLDANDMED 

 

 1.1. Üldiseloomustus 
 

Anija valla üldpindala on 520,94 km² (allikas: Statistikaamet 01.01.2015), mis moodustab 12,02 % 

Harjumaast ja on oma territooriumi suuruselt teine vald Harjumaal. 

Vallas on vallasisene linn Kehra ja 31 küla, millest suuremad on Anija, Lilli, Alavere, Ülejõe, 

Lehtmetsa, Kaunissaare, Pikva, Vetla, Voose, Härmakosu, Rooküla ja Looküla. Kehra linnas on 

selgelt eristatavad vana- ja uusasula ning Põrgupõhja linnaosa. Valla administratiivkeskus paikneb 

Kehra linnas. Valla keskusest on Tallinnasse ca 40 km. 

 

Valla haldusterritooriumist ca 50% on kaetud metsaga ning üle 3% on veekogude all. Territooriumist 

suhteliselt suure osa hõlmavad Põhja-Kõrvemaa ja Kõrvemaa maastikukaitsealad. vallas on veel 

Anija, Niinsoni ja Maapaju looduskaitseala ja muid vaatamisväärsusi, veehoidlad (kokku 318 ha): 

Soodla, Kaunissaare, Raudoja ja Aavoja; jõed (neist suurimad Jägala ja Soodla), ojad ja kanalid. 

 

 

 1.1.2. Paiknemine 
 

Anija vald asub Harju maakonna kagupiiril. Eesti kontekstis asetseb vald Põhja-Eestis ning piirneb 

Harju maakonna Kose, Raasiku, Jõelähtme, Kuusalu ja Aegviidu valla, Järva maakonna Albu valla 

ning Lääne-Viru maakonna Tapa vallaga. Valda läbib Tallinn-Tapa raudtee ning kolm põhimaanteed: 

Kose-Jägala, Peningi - Jäneda ja Piibe maantee. Valla keskuseks on Kehra linn, mis paikneb valla 

geograafilises keskmes. 
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Joonis 1. Anija valla territoorium 

1.1.4. Valla eelarve ja tulumaksu laekumine 
 

 

Anija valla eelarve mahuks oli 2014. aastal 5,42 miljonit eurot. 2015 aastal oli planeeritud eelarve 

mahuks 5,67 miljonit eurot. Majanduskasvu tõustes on Anija valla eelarve aasta-aastalt suurenenud. 

Valla eelarve kõige suuremaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaksu laekumine, mille suurus sõltub 

Anija valla elanike brutopalga suurusest. 
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Joonis 2. Üksikisiku tulumaksu laekumine Anija valla eelarvesse (Allikas: Rahandusministeerium) 
 

Tulumaksu laekumine valla eelarvesse kasvas kuni 2008. aastani vähenedes peale seda järsult. 

Vähenemise põhjuseks oli ülemaailmne majanduskriis. Peale majanduse taastumist on valla 

tulumaksu laekumine valla eelarvesse olnud kasvutrendis. 

Keskmine brutoväljamakse töötaja kohta Anija vallas oli 2014. aastal 914 eurot ning 2015. aasta 

esimesel viiel kuul 934 eurot kuus, mis on keskmiselt 1,2% madalam kui mujal Eestis. 
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Joonis 3. Anija valla elanike sissetulekud võrreldes Eesti keskmise sissetulekuga (Allikas: 2008-2015 

Rahandusministeeriumi andmed, *- esimese 5 kuu põhjal) 

 

 1.1.5. Tervisespetsialisti ametikoha ja kohaliku tervisekomisjoni olemasolu 
 

Anija vallas tervisespetsialisti ametikoht puudub. Koolides ja laseaedades tegutsevad 

tervisekomisjonid, kes teevad tihedat koostööd valla sotsiaaltöötajate ja lastekaitsetöötajaga ning 

valla perearstidega tagades nii paikkonna tervise alase analüüsi ja vajalike meetmete rakendamise. 

 

 

1.2. Rahvastik 
 

 1.2.1. Rahvaarv 
 

Anija vallas oli Statistikaameti andmeil 2015. aasta 1. jaanuari seisuga rahvaarv 5683 inimest, neist 

mehi 2790 ja naisi 2893. Jooniselt 4 on näha, et rahvaarv Anija vallas on olnud viimase kümne aasta 

jooksul püsivas languses, sama tendents on kogu Eestis. Kui 2005. aastal oli vallas elanikke 6404 

inimest, siis 2015. aastaks oli rahvastik vähenenud 721 inimese võrra. 
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Joonis 4. Anija valla aasta keskmine rahvaarv 2003-2014 (Allikas: Statistikaamet) 

 

 

 1.2.2. Asustustihedus 
 

Rahvastikutihedus Anija vallas on vallavalitsuse andmetel 2015. aasta seisuga 10,9 in/km². 

Asustustihedus on suurem Kehra linnas ja väiksem kaugemates külades. 

Anija vallavalitsuse andmeil on 2014. aasta 31. detsembri seisuga kõige rohkem elanikke Kehra 

linnas (2694 inimest), elanike arvult järgneb Kehra linnaga vahetult piirnev Lehtmetsa küla (702 

inimest). Rahvaarvult kolmandal kohal on Alavere küla 357 inimest. Kõige vähem elanikke on 

Aavere, Kuusemäe, Partsaare ja Kihmla külades. 

 

 

 1.2.3. Rahvastik soo- ja vanusjaotus 
 

Statistikaameti andmetel on naisi aastate lõikes ca 260-390 rohkem kui mehi ning naiste osakaal on 

langenud rohkem kui meeste osakaal (tabel 1). Naiste osakaal elanikkonnas hakkas langema alates 

2003. aastast. 2015. aasta 1. jaanuariks on naisi ainult 100 võrra rohkem kui mehi. 

Rahvastiku püramiidi näitajad on olulised tervise aspektist hindamaks sihtgruppide suurust ja selle 

muutumisi. Statistikaameti andmetel on 2014. aastal kõige arvukamalt Anija valla elanikke 

vanusegrupis 55-64-eluaastat, järgmine suurem rühm elanikke on vanuses 25-36-eluaastat (joonis 5). 

 

 

Tabel 1. Anija valla rahvastiku sooline jaotus seisuga 1. jaanuar 

 

Sugu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mehed 2 962 2 927 2 905 2 897 2 880 2 860 2 844 2 817 2 784 2 834 2 798 2 790 

Naised 3 355 3 285 3 261 3 219 3 172 3 154 3 149 3 109 3 047 3 012 2 956 2 893 

Kokku 6 317 6 212 6 166 6 116 6 052 6 014 5 993 5 926 5 831 5 846 5 754 5 683 

Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 5. Anija valla rahvastiku püramiid (Allikas: Statistikaamet) 

 

 
 

Joonis 6. Eesti rahvastiku püramiid (Allikas: Statistikaamet) 

 1.2.4. Sünnid, surmad ja loomulik iive 
 

Elussünd on elutunnustega lapse sünd sõltumata raseduse kestusest. Näitaja on oluline erinevate 

lastele suunatud teenuste pakkumise kavandamisel tulevikus. Indikaator sõltub rahvastiku soo- ja 

vanuselisest jaotusest, eriti sünnitusealiste naiste arvust piirkonnas. 

 

Anija vallas oli sündivus kõige madalam 2000. aastal (49 last). Vähene sündivus (51-55 last) oli 

aastatel 1996, 1997, 2003, 2005, 2009, 2011, 2012. Järsk sündivuse tõus toimus 1991. ja 2001. 

aastatel (85-87 last) (joonis 7). Järgnevatel aastatel pole esinenud nii suurt sündivuse tõusu. 

Enamasti on sündinud tüdrukute ja poiste arv suhteliselt võrdne, kuid oluliselt rohkem sündis 
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tüdrukuid 1999-2001. aastatel ja poisse oluliselt rohkem 2002., 2003. ja 2009. aastal. 
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Joonis 7. Elussündide arv soo lõikes (Allikas: Statistikaamet) 

 

Sündimuse üldkordaja on suhtarv arvutatuna 1000 elaniku kohta ja see võimaldab võrdlust teiste 

omavalitsuste, maakondade ja Eesti vastava näitajaga. Joonisel 8 on näha sündimuse üldkordaja 

näitajad aastatel 2000-2014 võrreldes Eesti näitajatega. Anija valla näitajad järgivad üldjoontes Eesti 

trendi, jäädes Eesti näitajatest pisut madalamaks. Erandiks oli Anija vallas 2001. a., kus sündimuse 

üldkordaja 1000 elaniku kohta oli 13,7, samal ajal Eestis 9,3. Aastatel 2000, 2005, 2009, 2011 ja 

2012 oli valla sündimuse üldkordaja oluliselt väiksem Eesti näitajatest. Eeldatavalt mõjutab seda 

näitajat Anija vallas sünnitusealiste naiste väiksem osatähtsus kogu valla elanikkonnast. 

 

0

5

10

15

Eesti kokku 9,5 9,3 9,6 9,7 10,4 10,7 11,2 11,9 12,1 11,9 11,9 11,1 10,6 10,3 10,3

Anija vald 7,7 13,7 10,2 8,5 10 8,8 12,8 11,4 11,8 9,2 11,1 9,4 8,9 11 10,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Joonis 8. Sündimuse üldkordaja, sünde 1000 elaniku kohta (Allikas: Statistikaamet) 

 

Suremus oli kõige suurem aastatel 1993- 1998 (94-106 inimest). Aastal 2006 oli suremus 88 inimest 

ning see on vähenenud 2014. aastaks 70 inimeseni, näidates languse tendentsi, jäädes 60 ja 70 

inimese vahele. 

Suremus naiste ja meeste hulgas on suhteliselt võrdne, kusjuures naisi suri oluliselt rohkem 2007., 

2012. ja 2014. aastal ning mehi suri oluliselt rohkem 1995., 1996., 1998. ja 1999. aastal. 
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Joonis 9. Surmajuhtude arv soo lõikes (Allikas: Statistikaamet) 

 

Suremuse üldkordaja on suhtarv arvutatuna 1000 elaniku kohta ja see võimaldab võrdlust teiste 

omavalitsuste, maakondade ja Eesti vastava näitajaga. Joonisel 10 on näha suremuse üldkordaja 

näitajad aastatel 2000-2014 võrreldes Eesti näitajatega. Anija valla näitajad järgivad üldjoontes Eesti 

trendi. Suremuse üldkordaja 1000 elaniku kohta oli vallas 2005., 2006., 2012. ja 2014. aastal kõrgem 

kui Eestis keskmiselt. 
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Joonis 10. Suremuse üldkordaja, surmad 1000 elaniku kohta (Allikas: Statistikaamet) 

 

Loomulik iive näitab piirkonna rahvaarvu muutust kindla ajavahemiku jooksul, mis moodustub 

sünni- ja surmajuhtude arvu vahena. 

 

Tabel 2. Loomulik iive 

 

Allikas: Statistikaamet 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elussünnid 62 54 78 69 71 55 66 55 52 63 60

Surmajuhud 83 86 89 79 75 76 64 62 70 61 70

Loomulik iive -21 -32 -11 -10 -4 -21 2 -7 -18 2 -10
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Joonis 11. Loomulik iive (Allikas: Statistikaamet) 

 

Loomuliku iibe kordaja on aasta elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aasta keskmise elaniku 

kohta. Joonisel 12 on esitatud loomuliku iibe kordaja Anija vallas ja Eestis. Eestis keskmiselt on iibe 

kordaja aastatel 2000-2014 pidevalt paranenud, kuid jääb siiski negatiivseks. Anija vallas oli iibe 

kordaja näitaja kõige madalam 2005. aastal -5,2 ning järgnevatel aastatel on näitaja pidevalt 

paranenud, saavutades 2010. aastaks positiivse näitaja 0,3. Alates 2011. aastast on loomuliku iibe 

kordaja Anija vallas taas negatiivne. Järgnevatel aastatel toimub languse tendents, saavutades 

languseks 2012. aastal -2,7. 
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Joonis 12. Loomuliku iibe kordaja 1000 elaniku kohta (Allikas: Statistikaamet) 

 

 

 1.2.5. Demograafiline tööturusurveindeks 
 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-

aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. Kui indeks on 

ühest väiksem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule vähem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. 

 

Anija vallas nii nagu kogu Eestis on tööturusurveindeks viimasel kümnendil olnud languses, 

kusjuures Anija valla tööturusurveindeks on püsinud Eesti vastava näitajaga võrreldes kõrgemana. 

See tähendab, et Anija vallas on võrreldes Eesti keskmisega perioodil 2004-2014 aastani sisenenud 

tööturule rohkem inimesi kui on tööturult lahkunud.  
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Alates 2009. aastast on Anija valla tööturusurveindeks alla ühe, mis tähendab, et tööturult lahkub 

rohkem inimesi kui sinna siseneb. Sama tendents on kogu Eestis. 
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Joonis 13. Demograafiline tööturusurveindeks (Allikas: Statistikaamet) 

 

 

 1.2.6. Ränne 
 

Anija vallas on rändesaldo alates 2003. aastast negatiivne, mis tähendab, et väljaränne on suurem kui 

sisseränne, samas on väljarände näitajad väga kõikuvad. Rändesaldo oli kõige suurem 2012. aastal  

–114 inimest. See tulenes suurest suremusest - suri 70 inimest, vähesest sündivusest - sündis 52 

inimest, teistesse riikidesse tööle minekust ja elanike ümber registreerimisega Tallinna linna seoses 

tasuta ühistranspordi võimaldamisega. Alates 2012. aastast on rändesaldo languses. 

 

Tabel 3. Anija valla rändenäitajad aastate lõikes 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sisseränne 311 267 239 210 157 208 231 246 

Väljaränne 317 281 296 287 223 322 311 310 

Rändesaldo -6 -14 -57 -77 -66 -114 -80 -64 

Allikas: Anija Vallavalitsus 

 

 

1.3. Rahvastiku terviseseisund 
 

 1.3.1. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse 
 

Suremuskordaja on suhtarv, mis võimaldab võrdlust teiste maakondade ja ka Eesti vastavate 

näitajatega. Näitaja aitab hinnata (enneaegse) suremuse vähendamisele suunatud tegevuste 

tulemuslikkust ja kavandada tulevasi ennetus- ja tervishoiutegevusi. 

 

Tabel 4. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse Anija vallas 

 

Suremuskordaja 2012 2013 2014 

Suremuskordaja 1000 inimese kohta 6,9 6,5 6,96 

Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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Vereringeelundite haiguste muutust ajas saab mõõta pikemas perspektiivis. Viimasel kolmel aastal on 

Anija valla suremuskordaja vereringeelundite haigustesse püsinud stabiilsena. 

 

Joonis 14 näitab, et suremus vereringeelundite haigustesse Anija vallas on suurem naiste hulgas. 
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Joonis 14. Suremus vereringeelundite haigustesse Anija vallas (Allikas: Tervise Arengu Instituut) 
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Joonis 15. Suremus vereringeelundite haigustesse maakondades (Allikas: Tervise Arengu Instituut) 

 

2012.-2014. aastal oli suremus vereringeelundite haigustesse Anija vallas Harju maakonnas Saku 

valla järel teisel kohal (joonis 16). 
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Suremus vereringeelundite haigustesse Harjumaa 
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Joonis 16. Suremus vereringeelundite haigustesse Harju maakonna valdades (Allikas: Tervise Arengu 

Instituut) 

 

Vereringeelundite haiguste vähendamiseks tuleks inimestel rohkem liikuda. Vallas võiks olla 

korralike terviseradu ning inimestele tuleks rohkem jagada infot tervislikumast elustiilist, et nad 

saaksid aru, et liikumine on väga tähtis meie endi tervisele. 

 

 

 1.3.2. Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse 
 

Tabel 5. Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse 

 

Suremuskordaja 2012 2013 2014 

Suremuskordaja 1000 inimese kohta 1,7 1,9 2,5 

Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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Anija vallas on suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse ajavahemikul 2012-2014 oluliselt 

tõusnud. Mehed haigestusid pahaloomulistesse kasvajatesse pisut rohkem kui naised (joonis 17). 
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Joonis 17. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse Anija vallas (Allikas: Tervise Arengu Instituut) 
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Joonis 18. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse Harju maakonna valdades (Allikas: Tervise 

Arengu Instituut) 
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Anija vallas on suremus pahaloomulistesse kasvajatesse suurenenud 2014. aastal. Harju maakondade 

võrdluses oli Anija vallas vähki suremus 2012. aastal kaheksandal kohal ja 2014. aastal seitsmendal 

kohal. 

 

 

 

 1.3.3. Suremuskordaja välispõhjustesse 
 

Välispõhjused on: sõidukiõnnetused, juhuslikud mürgitused, alkoholimürgitus, enesetapp ja rünne, 

põletused ja tuleõnnetused, uppumine, lämbumine, kukkumised, hammustused, elektri- ja 

kiirgushaigused jmt. 

 

Tabel 6. Suremuskordaja välispõhjustesse 

 

Suremuskordaja 2012 2013 2014 

Suremuskordaja 1000 inimese kohta 0,9 0,7 0,7 

Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

 

Suremus õnnetusjuhtumitesse 2012. aastal on Anija vallas meeste hulgas oluliselt suurem kui naistel. 

2013. ja 2014. aastal on suremus õnnetusjuhtumitesse meeste ja naiste hulgas võrdsel tasemel. 
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Joonis 19. Suremus õnnetusjuhtumitesse Anija vallas (Allikas: Tervise Arengu Instituut) 
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Joonis 20. Suremus välispõhjustesse Harjumaa valdades (Allikas: Tervise Arengu Instituut) 

 

Anija vallas on suremus välispõhjustesse vähenenud 2012. aastast (5 inimest) ning 2013. ja 2014 . 

aastal (4 inimest). Harju maakonna valdade võrdluses oli Anija vallas välispõhjustesse suremus 2012. 

aastal kuuendal kohal ja 2014. aastal seitsmendal kohal. 

 

 

 1.3.4. Valitud nakkushaigustesse haigestumus 
 

Puukentsefaliiti haigestumine 

Puukentsefaliidi ja tuberkuloosi juhud Harjumaal
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Joonis 21. Puukentsefaliit ja tuberkuloosi juhud Harjumaal (Allikas: Tervise Arengu Instituut) 
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Haigestumise ennetamiseks tuleks rohkem levitada informatsiooni vaktsineerimise kohta. Kasutada 

rohkem spray-sid, mis puuke tõrjuvad ning konsulteerida küsimuste korral perearstiga. 

 

 

Haigestumus tuberkuloosi 

 

Tuberkuloosi haigestumine on Harjumaal alates 2004. aastast püsivas languses nii nagu kogu Eestis. 

Kõige madalam haigestumine Harjumaal oli 2010. aastal. 
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Joonis 22. Tuberkuloosi esmashaigestumuskordaja 100 000 inimese kohta Harju maakonnas (Allikas: 

Tervise Arengu Instituut) 
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Joonis 23. Tuberkuloosi esmashaigestumuskordaja 100 000 inimese kohta Eestis (Allikas: Tervise 

Arengu Instituut) 

 

 

HIV-i nakatumine 

 

Harjumaal on HIV-i nakatumine püsinud stabiilsena, perioodil 2006-2008. aastatel on olnud 

nakatunid 12-15 inimest aastas ja perioodil 2011-2014 7-12 inimest aastas. Harjumaal oli HIV-i 

haigestunute arv viimase viie aasta jooksul 2014. aastal kõige väiksem. 
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Joonis 24. HIV-i haigestunute ja nakatanute arv Harjumaal (Allikas: Terviseamet) 

 

 

 

 

 

2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

 

2.1. Tööturu situatsioon  
 

 2.1.1. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted 
 

Anija vallas on 2015. aastal majanduslikult aktiivsed ettevõtted A-Vorst OÜ, A. Urva OÜ, Alavere 

Pood OÜ, Alukvik OÜ, Alvar MÜ, Anija Vallavalitsus, Enco Est OÜ, AS Ekar Trükk, Horizon 

Tselluloosi ja Paberi AS, Kehra Efe OÜ, Kehra Linnaapteegi OÜ, Kehra Puutööstus OÜ, Kehra 

Tervisekeskus OÜ, Koplimäe Agro OÜ, Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus OÜ, Neio OÜ, Roosilehed 

OÜ, Multimek Baltic OÜ ,Valsiniidu AS ja Year AS. 

Ettevõtete arv on pidevalt kasvanud, eriti hüppeliselt 2010. aastal, mil oli 52 ettevõtet rohkem kui 

2009. aastal. See oli tingitud asjaolust, et kõik FIE-d olid kohustatud end 01.01.2010. a registreerima 

Äriregistris. Ettevõtete arvu kasv Anija vallas toimub 2013. aastani. 

Jooniselt 25 on näha, et enamus valla ettevõtetest on väikeettevõtted - alla kümne töötajaga ning 

ainult üks suurettevõte - Horizon Tselluloosi ja Paberi AS (üle 250 töötaja). 

 

Tabel 7. Ettevõttete arv Anija vallas 

 

Allikas: Statistikaamet 

 

Ettevõtete arv 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vähem kui 10 185 188 240 252 249 270 270

10-49 12 9 9 7 7 8 9

50-249 3 3 3 3 3 2 1

250 ja enam 1 1 1 1 1 1 1

Kokku 201 201 253 263 260 281 281
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Joonis 25. Ettevõtete arv töötajate arvu järgi Anija vallas (Allikas: Statistikaamet) 

 

 

 2.1.2. Maksumaksjad 
 

Maksumaksjate arv on kohalikus omavalitsuses elavate inimeste arv, kes tasuvad üksikisiku 

tulumaksu. Maksumaksjate osakaal elanikkonnast näitab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri 

ülalhoidmiseks. 

Maksumaksjate osakaal aastatel 2009 – 2010 oli languses, mis on seletatav elanikkonna 

vananemisega ja töötuse kasvuga majanduslanguse aastatel kogu Eestis. Aastatel 2011-2014 on 

maksumaksjate arv Anija vallas püsinud stabiilsena. 

 

Tabel 8. Maksumaksjate arv ja maksumaksjate osakaal elanikkonnast. 

 

Maksumaksjad 2010 2011 2012 2013 2014 

Arv elanikkonnast 2 571 2 597 2 597 2 583 2 598 

% elanikkonnast 42,0 44,5 44,4 44,9 45,7 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet 
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Joonis 26. Maksumaksjate arv Anija vallas (Allikas: Maksu- ja Tolliamet) 
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 2.1.3. Keskmine brutotulu 
 

Keskmine brutotulu on Anija vallas elavate inimeste brutotulu ühes kuus brutotulu saajate kohta. 

Keskmine brutotulu näitab omavalitsuse suhtelist jõukust, mis määrab kohaliku eelarve omatulude 

mahtu elaniku kohta. Suuremate tulude korral on suuremad võimalused avalikke teenuseid arendada 

ja paremad võimalused planeerida investeeringuid tulevikku. 

 

Anija vallas oli brutotulu pidevas tõusus 2003. kuni 2008. aastani. 2009-2010 aastatel langes 

brutotulu, mis oli tingitud kogu Eesti majanduslangusest. Alates 2011. aastast on keskmine brutotulu 

Anija vallas pidevalt tõusnud. 

 

Tabel 9. Keskmine brutotulu kuus eurodes 

 

Allikas: Statistikaamet 

 

 
 

Joonis 27. Keskmine brutotulu (Allikas: Statistikaamet) 

 

Miinimumpalga saajate osakaal tööl käivast elanikkonnast on langenud, see on potentsiaalses 

vaesusriskis elavate inimeste grupp. 

Maksu- ja Tolliametist saadud andmetest selgub, et 2009 – 2010 aastate võrdluses on märgata 

miinimumpalga saajate kogutulu kasvu, samuti on tõusu-trendis keskmine palk. Kogu Eesti 

majanduslanguse aastatel 2009-2010 vähenes valla maksumaksjate arv ning samas suurenes 

miinimumpalka saajate inimeste osakaal. 2011. aastast püsib maksumaksjate arv Anija vallas 

stabiilsena. 2011 - 2014 aastatel püsib miinimumpalka saajate osakaal tööl käivatest inimestest 

stabiilsena, jäädes 15,4% – 15,9% vahele. 

 

Keskmine brutotulu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anija vald 693,19 781,06 716,90 728,86 751,00 796,00 859,00 913

Eesti 704,75 805,61 770,58 766,78 810,00 856,00 912,00 967
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Joonis 28. Miinimumpalka saajate osakaal tööl käivatest inimestest (Allikas: Maksu- ja Tolliamet) 

 

 

 2.1.4. Ülalpeetavate määr 
 

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk ülalpeetavate arv 100 tööealise elaniku kohta. 

Ülalpeetavate arv Anija vallas oli aastatel 2003-2012 suhteliselt stabiilne, jäädes Eesti keskmisest 

näitajast suuremaks. Alates 2013. aastast on hakanud Anija vallas ülalpeetavate arv kasvama, jäädes 

Eesti keskmisest näitajast samuti suuremaks. 

 

Tabel 9. Ülalpeetavate määr Anija vallas ja Eestis 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Anija vald 50,9 50,5 50,2 50,1 50,9 51,1 50,0 50,2 50,9 50,5 52,2 53,8 

Eesti 47,6 47,1 46,9 46,9 47,4 47,7 47,9 48,3 48,8 49,7 50,8 51,9 

Allikas: Statistikaamet 

 

 
 

Joonis 29. Ülalpeetavate määr Anija vallas protsentides (Allikas: Statistikaamet) 
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 2.1.5. Töötus 
 

Alates 2008. aasta lõpust hakkasid kogu Eestis ilmnema globaalse majanduskriisi mõjud, mis 

väljendus kiires tööhõive languses ning töötute arvu kasvus. Tööhõive langus ja töötute arvu tõus 

jätkus kuni 2011. aastani. Töötute arv langeb pidevalt, olles 2014. aastaks Anija vallas 77 inimest. 

Anija vallavalitsuse sotsiaalosakond teeb tihedat koostööd Eesti Töötukassaga töötute 

aktiviseerimiseks. 

 

Töötute arv Anija vallas nii nagu Harju maakonnas langes 2006-2007 aastatel, järsk tõus toimus 2009 

aastal. 2009– 2011. aastatel püsib töötuse määr kõrgena. Alates 2012. aastast hakkab töötuse määr 

Anija vallas langema. 1. oktoobri 2015. aasta seisuga on töötuid Anija vallas 69 inimest. 
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Joonis 30. Töötute arv Anija vallas (Allikas: Eesti Töötukassa, Maksu- ja Tolliamet) 

 

 

 
 

Joonis 31. Töötute arv Harju maakonnas (Allikas: Statistikaamet) 
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2.2. Toimetulek 
 

 2.2.1. Ravikindlustusega kaetud 
 

Haigekassa rahastab ravikindlustusega isikutele osutatavaid ambulatoorseid ja statsionaarseid 

teenuseid, teatud juhtudel taastus- ja hooldusravi ning hambaraviteenuseid. 

Anija Vallavalitsuse andmetel oli 2012. aastal Anija vallas ravikindlustusega kaetud 90,2 % ja 2013. 

aastal 90,7 % elanikkonnast. 2014. aastaks oli Anija valla elanikkonnast juba 91,7 % 

ravikindlustusega kaetud. 
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Joonis 32. Ravikindlustusega kaetud isikute arv Anija vallas (Allikas: Eesti Haigekassa) 

 

 2.2.2. Puuetega isikud 
 

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või 

kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab 

ühiskonnaelus osalemist teistega võrdselt. Puude raskusastmeid on kolm: sügav, raske ja keskmine 

puue. 

 

Puuetega lapsi oli Anija vallas kõige vähem 2008. ja 2009. aastal. Alates 2010. aastast on puuetega 

laste arv pidevalt tõusnud, ulatudes 2011. aastal 48 lapseni. Vallas on 2015. aasta seisuga üks laps 100 

% liikumisvõimetu. Enam esineb puuetega laste hulgas astmaatikuid, käitumishäiretega ja 

geneetiliste haigustega lapsi. Viimastel aastatel on juurde lisandud pervasiivse arenguhäirega ja ATH 

diagnoosiga lapsi. 

 

Tabel 10. Puuetega laste arv puude raskusastme järgi Anija vallas 

 

Puude raskusaste 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Keskmine 5 4 5 21 19 18 17 

Raske 20 22 30 24 25 26 23 

Sügav 6 7 6 3 1 1 1 

Kokku 31 33 41 48 45 45 41 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
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Joonis 33. Puuetega lapsed Anija vallas (Allikas: Sotsiaalkindlustusamet) 

 

Puuetega täiskasvanute arv Anija vallas kasvas kuni 2012. aastani ning alates 2013. aastast on 

isikute arv oluliselt vähenenud. 

 
Tabel 11. Puuetega täiskasvanute arv puude raskusastme järgi Anija vallas 

 

Puude raskusaste 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Keskmine 114 124 137 206 194 183 170 

Raske 176 175 174 257 267 252 235 

Sügav 38 39 40 91 112 107 89 

Kokku 328 338 351 554 573 542 494 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
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Joonis 34. Puuetega täiskasvanud Anija vallas (Allikas: Sotsiaalkindlustusamet) 

 
Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16-65-aastat) 

inimene, kelle töövõime kaotus on vahemikus 40-100%. Töövõimetuspensionäri staatus kehtib kuni 

vanaduspensionile minekuni. Teatud ulatuses võimaldab töövõimetuspensionäri tervis tööl käia, kui 

neil on olemas töökoht. Töövõimetuspensioni saaja võib taotleda puude raskusastet juhul, kui tema 

tervises on sellised funktsioonihäired, et need takistavad tal osalemast ühiskonnaelus. Anija vallas 

tõuseb töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast aasta-aastalt. 
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Joonis 35. Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Anija vallas (Allikas: 

Sotsiaalkindlustusamet) 

 

 

 2.2.3. Toimetulekutoetused 

 
Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. 

Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe 

kuu jooksul. Summa suuruse määrab Riigikogu igal aastal uuesti. Toimetulekupiir sõltub inimeste 

arvust perekonnas. 

Toimetulekupiir on aastatega tõusnud: 2009. a oli 1000 eesti krooni (63,91 eurot) ja 2011. a oli 76,70 

eurot. Alates 2014. aastast on toimetulekupiiri määr 90 eurot kuus üksi elavale inimesele või 

perekonna esimesele liikmele ning 75 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Kõige enam oli 

toimetulekutoetuse saajaid Anija vallas 2011 aastal, mis oli tingitud üle eestilisest majanduslangusest 

2008-2010. 

 

 
 

Joonis 36. Välja makstud toimetulekutoetused eurodes ühe elaniku kohta Anija vallas ja Eestis 

(Allikas: Statistikaamet) 
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 2.2.4. Sotsiaaltoetused 
 

Sotsiaaltoetused on rahalised toetused, mida kohalik omavalitsus maksab omal algatusel 

abivajajatele. Anija valla eelarvest makstavad toetused on järgmised: 

 

1) Sünnitoetus - toetust makstakse lapse sünni puhul lapse ühele vanemale tingimustel, et teised 

omavalitsused ei ole sünnitoetust sama lapse eest maksnud. 

 

2) Sünnipäevatoetus - eakatele vanuses 70 ja 75. aastat saadetakse õnnitluskaart koju posti teel. 

Eakatele vanuses 80, 85, 90, 95 ning 100. aastat ja vanematele igal aastal määratakse rahaline toetus 

ning see toimetatakse sotsiaaltöö spetsialisti poolt isikule koju koos lillekimbu või kommikarbiga. 

100. eluaasta täitumisel kaasneb toetusega hinnaline kingitus. 

 

3) Kommipakid jõuludeks - kommipakid on ette nähtud eelkooliealistele lastele ja Anija valla 

koolides ja koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele. 

 

4) Matusetoetus - toetust makstakse Anija vallas elanud isiku surma korral isikule, kes korraldab 

matused ja katab sellega kaasnevad kulud. 

 

5) Laste toitlustamise toetus - toetust on õigus taotleda riskiperede lasteaias käivatele lastele ning 

põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilastele. 

 

6) Koolitoetus - toetust on õigus taotleda riskiperedel koolitarvete, riiete, jalanõude ostmiseks ning 

õpilase õpilaskodu või ühiselamu üüri tasumiseks. Toetust on võimalik maksta kaks korda aastas. 

 

7) Küttetoetus - toetust on õigus taotleda riskirühma isikul, riskiperel ning töövõime kaotusega 

isikul, kes ei ole võimeline töötama. 

 

8) Tervisetoetus - toetust on õigus taotleda riskirühma isikul, riskiperel ja töövõime kaotusega isikul, 

kes ei ole võimeline töötama ning erandjuhul vanaduspensioni saaval isikul. Toetust makstakse 

prillide, taastusravi või abivahendite ostmise või rentimise osaliseks kompenseerimiseks. Erandjuhul 

saab toetust taotleda puudega isik ravikulude kompenseerimiseks, kui selleks kulunud summa ühes 

kalendriaastas ületab aastas makstava puudetoetuse summa. 

 

9) Igapäevase toimetuleku soodustamise toetus - toetust igapäevase toimetuleku soodustamiseks 

makstakse riskirühma isikutele ja riskiperedele ettenägematute elukondlike vajaduste korral, et 

tagada pere toimetulek. Nimetatud toetust võib maksta eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra 

parandamiseks ja erandjuhul eluaseme teenuste eest tasumiseks. 

 

10) Erakorraline toetus - toetust on õigus taotleda majanduslikesse raskustesse sattunud isikutel või 

peredel ootamatute elusündmuste korral (nt. tulekahju, loodusõnnetus, erakorralise abivahendi 

soetamine jm). 

 

11) Laagritoetus - toetust on õigus taotleda riskiperedel laste-, noorte- või töölaagri tuusiku osaliseks 

kompenseerimiseks. 

 

12) Transporditoetus - toetust on õigus taotleda riskiperedel või -isikutel, kes ei saa raviasutusse 

sõita ühistranspordiga ja peavad selleks kasutama taksoteenust või muud transporditeenust. 

 

13) Hooldajatoetus täiskasvanud puudega isiku hooldajale – toetus isikule, kes hooldab 18-

aastased ja vanemad sügava puudega isikud; raske puudega psüühilise erivajadusega või 

ratastoolihaiged isikud; raske puudega isikud juhul, kui hooldatava ülalpidamiskohustusega isik ei ole 

suuteline tervislikust seisundist tulenevalt oma ülalpeetavat hooldama; raske puudega isikud 
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erandjuhul, mis tuleneb hooldusvajaduse hindamise tulemustest. 

 

14) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale – toetus isikule, kes hooldab 3 kuni 16-aastast 

keskmise, raske või sügava puudega last või 16 kuni 18-aastast raske või sügava puudega last. 

 

Anija vallas on välja arendatud sotsiaalne infrastruktuur- sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused on kogu 

valla ulatuses elanikele kättesaadavad ja vastavad elanike reaalsetele vajadustele. 

 

Tabel 12. Anija valla eelarvest makstud sotsiaaltoetused eesti kroonides (2010), eurodes (2011-2014), 

saajate arv ja summad 

 

 

Allikas: Anija Vallavalitsus 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Toetuse Saajate Saajate Saajate Saajate Saajate

nimetus arv Summa arv Summa arv Summa arv Summa arv Summa

EEK EUR EUR EUR EUR

Sünnitoetus 69 207 000 54 10353 60 11 504 71 13 805 53 12 320

Sünnipäevatoetus 200 6950 30 600 71 1 420 68 1 360 65 1 460

Kommipakid 863 44962 870 2885 845 2 478 841 2 514 830 3 090

jõuludeks

Matusetoetus* 49 49000 49 3132 63 4 026 52 3 323 58 8 700

Laste toitlustamise 57 89128 56 3392 54 2 745 45 4 042 53 3 725

toetuse

Koolitoetus 52 38738 24 1439 31 1 665 60 1 206 41 1 205

Küttetoetus 37 24500 26 1562 21 947 19 928 23 1 125

Tervisetotus 42 18829 22 782 36 1 148 16 560 27 942

Igapäevase 

toimetuleku

soodustamise

toetus 239 125273 108 6583 100 5 746 116 6 961 86 5 116

Erakorraline toetus 27 73142 17 4638 14 4 465 24 3 346 23 3 478

Laagritoetus 7 5830 9 480 6 387 5 170 8 270

Transporditoetus 22 9000 5 214 6 494 4 118 8 255

Hooldajatoetus 874 262900 584 14743 552 14 172 528 14 171 528 14 017

KOKKU 2511 955252 1854 50803 1859 51197 1849 52504 1803 55703
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Joonis 37. Sotsiaaltoetuste osakaal Anija valla eelarvest protsentides (Allikas: Anija Vallavalitsus) 

 

Kulutused sotsiaaltoetustele Anija vallas suurenesid olulisel määral 2010. aastal, mil kogu Eestis 

jätkus majanduslangus, suurenes töötus ning halvenes inimeste ja perede igapäevane toimetulek. 

 

 

 2.2.5. Sotsiaalteenused 
 

Anija valla eelarvest kaetakse sotsiaalhoolekandega seotud erinevate teenuste kulud, mille ülesandeks 

on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamine või kergendamine, abi 

osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas 

kohanemisele kaasa aitamisele. 

 

Anija vallas on järgmised sotsiaalteenused: 

1) Sotsiaalnõustamine – isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide 

kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel 

edaspidise toimetuleku soodustamiseks (avalduste vastuvõtmine, abi asjaajamisel, abi 

avalduste/dokumentide täitmisel jmt). Nõustamist teostavas valla kaks sotsiaaltöö spetsialisti ja 

lastekaitse spetsialist. 

 

2) Võlanõustamine – pakub tuge ja juhendamist isikule või perele võlgnevuste korral. Anija vald 

ostab abivajavatele vajadusel teenust sisse. 

 

3) Koduteenus - isikule lepingu alusel kodustes tingimustes osutatav teenus, mis aitab tal 

harjumuspärases keskkonnas oma elu korraldamisega toime tulla. Kuni 01. oktoobrini 2010. a oli 

koduteenus isikule tasuta, alates 01.10.2010 a tasuline – 1,60 eurot üks tund. Koduteenusel on 

01.09.2015 a seisuga 22 isikut. 

 

4) Eluasemeteenus – isikule vajaliku eluaseme võimaldamine vallale kuuluvates eluruumides, 

milleks on: 

 45 sotsiaalkorterit, kus elab 01.09.2015 a seisuga kokku 61 inimest; 

 13 munitsipaalkorterit, kus elab 01.09.2015 a seisuga kokku 23 inimest. 

 

5) Varjupaiga teenus – kodutule või vanemliku hoolitsuseta lapsele osutatav ajutine teenus. Vald on 

ostnud teenust igal aastal mõnele kodutule või eluaset ajutiselt mitteomavale isikule Tallinna 

kodutute varjupaigalt. Vanemliku hoolituseta ühele lapsele ostab vald alates 2010. aastast teenust 

Haiba lastekodust. 
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6) Hoolekandeasutuse teenus - päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele 

tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, 

rehabilitatsioon, kasvatamine ja arendamine. Anija vald ostab hoolekandeasutuse teenust sisse 

väljaspool valda asuvatest teenust osutavatest asutustest: Käru Tervisekeskus, Kehtna Hooldekodu, 

Halinga turvakodu, Paunküla Hooldekodu, Kallavere Hooldekodu, Pandivere Pansion, Hummuli 

Hooldekodu, Iisaku Hooldekodu, Hageri Hooldekodu ja Vahtra Hooldemaja. Hoolekandeasutustes 

viibib 01.10.2015 a seisuga 10 isikut. Lisaks nendele viibivad riigi eelarvest rahastataval 

ööpäevaringsel erihooldusteenusel 11 isikut. 

 

7) Hooldusravi, õendusabi ja pikaraviteenus - isikule, kellel on püsiv tervisekahjustus ja seoses 

sellega puudub iseseisev toimetulekuvõime. Teenuse eesmärgiks on haigele parima võimaliku 

funktsionaalse seisundi kindlustamine. 

 

8) Transporditeenus - isikule, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada 

ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni -, hooldus-, 

haridus- või abivahendit väljastavasse asutusse. Isikul on võimalik kasutada valla autot või üksikutel 

juhtudel ostetakse transporditeenust teistelt teenuse osutajatelt. 

 

9) Isikliku abistaja teenus - isik, kes on määratud isikule, kes erivajaduse tõttu ei saa iseseisvalt 

korraldada oma igapäevaseid toiminguid. 

 

10) Tugiisikuteenus - psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimeste, abi vajavate perekondade või 

õigushälvikute abistamine igapäevaeluga toimetulekul ja ümbritseva keskkonnaga suhtlemisel. 

01.10.2015. a seisuga saab teenust üks perekond ja üks puudega laps. 

 

11) Teenused psüühilise erivajadusega isikutele, mida osutab Kehra Sotsiaalkeskus: 

 Toetatud elamine - teenus on mõeldud tööealistele keskmise või raske puudega isikutele, 

kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%. 2015. aastal on teenusel kaks isikut. 

 Igapäevaelu toetamine - teenus on mõeldud tööealistele isikutele, kel on keskmise, raske või 

sügava puude tekke prognoos või töövõime kaotus vähemalt 10%. Teenuse eesmärgiks on 

parima võimaliku toimetuleku õpetamine tavapärases keskkonnas inimese iseseisval elamisel 

(sh koos pere ja/või lähedastega). 2015. aastal on teenusel neli isikut. 

 Töötamise toetamine- teenus on mõeldud tööealistele keskmise või raske puudega isikutele, 

kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%. 2015. aastal on teenusel kaks isikut. 

 

12) Puuetega isikute päevahoiuteenus – raske või sügava vaimu- ning liitpuudega täiskasvanutele, 

millega võimaldatakse nende toimetulekut toetavaid ja arendavaid tegevusi tegevusvõime 

säilitamiseks. Teenuse kaudu püütakse vanematele või hooldajatele anda võimalus töötamiseks, 

võimaldada aega puhkamiseks või muudeks vajalikeks asjatoimetusteks. Teenust kahele isikule 

osutab Kehra Sotsiaalkeskus. 

 

13) Puudega lapse lapsehoiuteenus – puudega lapsele või tema perele osutatav teenus, mis tagab 

pere parema igapäevase toimetuleku. Teenus sisaldab kahele või kolmele lapsele tugiisiku/ isikliku 

abistaja teenuse osutamist ja päevahoiuteenuse ostmist ühele puudega lapsele. 

 

14) Päevakeskuse teenus - eakatele ja puudega inimestele igapäevaelu toetamiseks, mida osutab 

Kehra Sotsiaalkeskus. 

 

15) Saunateenus – tasuline teenus kõikidele isikutele ühel päeval nädalas, mida osutatakse Anija 

Valla Spordikeskuses. 

 

16) Dušiteenus - tasuline teenus kõikidele isikutele, mida osutatakse Kehra Päevakeskuses ja Voose 

Rahvamajas. 
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17) Pesumasina kasutamise teenus - tasuline teenus kõikidele isikutele, mida osutatakse Kehra 

Päevakeskuses ja Voose Rahvamajas. 

 

Tabel 13. Kulutused sotsiaalteenustele eesti kroonides (2010. a) ja eurodes (2011-2014) Anija vallas 

 

Allikas: Anija Vallavalitsus 

 

Kulutused sotsiaalteenustele Anija vallas kasvasid 2010. aastani. Järgnevatel aastatel toimub 

kulutuste kasvu langus, mis on seotud majanduse stabiliseerumisega. 
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Joonis 38. Sotsiaalteenuste osakaal Anija valla eelarvest protsentides (Allikas: Anija Vallavalitsus) 

 

 

 

2.2.6. Kodutus 
 

Kodutu on inimene, kelle puudub isiklik või üüritud eluase või muud alalised majutustingimused 

ning kes on suunatud ajutisele alternatiiveluasemele või ööbib väljas. 

 

Tabel 14. Kodutud inimeste arv Anija vallas 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kodutute arv 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Allikas: Anija Vallavalitsus 

 

Kodutud inimestele on leitud järgmised lahendused: kaks on paigutatud hooldekodusse ja kolmele 

inimesele on antud sotsiaalkorter. 

 

Sotsiaalteenused 2010 2011 2012 2013 2014

Hoolekandeasutuse teenus 57 573 61 477 56 282 62 390 57 935

Koduteenus 31 234 25 413 46 082 25 987 28 451

Varjupaiga teenus 4 126 6 445 543 70 3 439

Puudega laste lapsehoiuteenus 39 068 13 151 12 614 15 586 11 658

Sotsiaalnõustamine 57 836 140 925 2 793 4 855

Kehra Sotsiaalkeskuse teenused 74 078 70 189 71 869 47 350 46 033

Eluasemeteenused 5 274 6 336 7 242 3 435 1 201

TEENUSED  KOKKU: 269 189 183 151 195 557 157 611 153 572
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2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 
 

 2.3.1. Kogukonna motivaatorid 
 

Anija vallavalitsus annab välja alates 2008. aastast valla kõrgeima tunnustusena Anija valla 

aukodaniku tiitli, millega kaasneb aukodaniku märk ja tunnistus. Aukodaniku tiitel antakse 

füüsilisele isikule, kes on Anija vallast pärit või kes elab ja/või töötab Anija vallas ja kes on oma töös 

ja/või ühiskondlikus tegevuses: pikaajalise tulemusliku tegevuse eest valla tasandil. Enne Anija valla 

ja Kehra linna ühinemist Anija vallas tunnustamine puudus, kuid Kehra linn avaldas tunnustust Kehra 

linna aukodaniku tiitli andmisega. 

 

Kehra linna aukodanikud: 

2001 a. Leida Kork - Kehra Keskkooli õpetaja 

2001 a. Mai Luurmees - Kehra linna apteegi proviisor 

2002 a. Elvi Maisa - Kehra Kunstidekooli endine direktor 

2013 a. Urmas Laanem – Kehra ja Anija valla sporditegevuse arendamise ja toetamise eest 

2014 a. Lea Poola – Kehra Nuku asutamise ja nukuteatri pikaajalise juhtimise eest 

2015 a. Evi Lauer – Pikaajalise panuse eest laste ja noorte sporditegevuse arendamisel  

 

Anija valla aukodanikud: 

2008 a. Ülle Raud - Vabariikliku noorte instrumentaalansamblite ja orkestrite konkurssfestivali 

loomise ja läbiviimise eest ning Carl Orffi muusikapedagoogika tutvustamise ja juurutamise eest 

Eestis. 

2008 a. Jüri Lepp - Pikaajalise silmapaistva tegutsemise ja märkimisväärsete tulemuste eest 

Spordiklubi Kehra Käsipall esindusmeeskonna peatreenerina. 

2009 a. Olaf-Gunnar Schmeidt - Pikaajalise looduskaitsealase silmapaistva tegutsemise eest Eestis. 

2011 Valdo Praust - Eesti mõisaportaali loomise ja Eestimaa mõisatest raamatute kirjutamise eest. 

 

Anija vallavalitsus annab välja alates 2008. aastast valla tunnustusena Anija valla teenetemärgi ja 

tunnistuse. Teenetemärk antakse Anija vallast pärit või Anija vallas elavatele ja/või töötavatele 

inimestele, kes on saavutanud oma töös või ühiskondlikus tegevuses: ühekordse silmapaistva 

tulemuse Eesti tasandil või pikaajalise tulemusliku tegevuse eest valla tasandil. 

Enne Anija valla ja Kehra linna ühinemist Anija vallas tunnustamine puudus, kuid Kehra linn avaldas 

tunnustust Kehra linna teenetemärgi andmisega. 

 

Kehra linna teenetemärk: 

2001 Aino Kukk - Kehra Keskkooli õpetaja 

2001 Osvald Praust - Kehra TPK  TKO juhataja 

2001 Oleg Semenjuk - Laimik OÜ juhatuse esimees 

2002 Milvi Mänd - endine kultuurijuht, volikogu liige 

2002 August Piibor - pensionär, TPT tööline 

 

Anija valla teenetemärk: 

2008 Maimu Lass - Omaalgatusliku looduse õpperadade rajamise ja taastamise eest. 

2008 Elga Aru - Käsitöömeistrina on kandnud edasi Eesti rahvakultuuri. 

2009 Ants Miidla - Piirkonna koduloolise materjali talletamise eest. 

2010 Leho Trolla - Anija valla heakorra arendamise ja piirkonna veekogude kalavarude taastamise 

eest. 

2011 Ago Pärnamäe - Valla avalike- ja kultuuriürituste toetamise ja sponsoreerimise ning 

põllumajanduse arendamise eest. 

2012 Jüri Lillsoo – Pikaajalise Kehra linna ja Anija valla juhtimise ja arendamise eest. 

2013 Sonny Aswani – „Horizon“ Tselluloosi ja Paberi AS eduka majandamise eest. 

2014 Sirje Põlendik – Harrastusteater Kehra Nukk pikaajalise juhtimise eest. 
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2014 Rain Oks – OÜ Velko AV väga eduka juhtimise ja valla vee-, kütte- ja soojamajanduse 

arendamise eest. 

 

Aukodaniku tiitel ja teenetemärk antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud ülevallalise 

ürituse raames. 

 

Vallavalitsus tunnustab tublisid valla inimesi ka tänukirjadega, mida on välja antud erinevate 

saavutuste eest: koolide ja lasteaedade pedagoogidele suurepäraste tulemuste eest õpetajana, 

vabatahtlike tegvuste eest laste- ja pereürituste korraldamisel, pikaajalise loova ja tulemusliku töö 

eest, sportlike saavutuste eest, õpilaste eduka ettevalmistamise eest tantsufestivaliks, tunnustatud 

käsitööline, pikaajalise rahvakultuuri edendamise eest, tubli hooldusperekond, aktiivse külaelu 

arendamise eest, eduka esinemise eest, operatiivse ja julge tegutsemise eest inimelu päästmisel, 

aktiivse ühiskondliku tegevuse eest valla territooriumi korrashoiul, füüsilisi isikuid 

juubelitähtpäevadel, milleks on 50. sünnipäev ja/või 10. aasta, edasi iga viie aasta järel, jmt. 

 

Alates 2014. aastast korraldatakse konkurssi „Anija valla Aasta Tegija“: 

Aasta ettevõtja tegu 2014 - Ago Pärnamäe 

Aasta küla 2014 - Voose küla 

Aasta vabaühenduse tegu 2014 - MTÜ Kehra Raudteejaam 

Aasta vabatahtlik - 2014 Annely Pakkane ja Peep Kask  

Aasta Säde 2014 - Kaiti Kartusov ja Anne Oruaas   

Aasta kultuuripärl 2014 - naisrahvatantsurühm Päikeseratas  

Aasta sporditegu 2014 - Martin Plaser  

Aasta tegu 2014 - Maimu Lass ja MTÜ Kehra Kooli Vilistlased 

 

Anija vallavalitsus aitab korraldada üleriigilist konkurssi „Kaunis kodu“, kus selgitatakse igal 

aastal välja paremad eramud, kortermajad, haridusasutused ja ühiskondlikud hooned. Võitjaid 

autasustatakse juunikuus traditsioonilisel „Anija valla kodukandipäeval“ valla tänukirja, majamärgi ja 

500 eurose preemiaga. Parim esitatakse igal aastal Eesti Vabariigi presidendi aukirja ja 

tunnustusmärgi saamiseks. 

Heakorra konkursi „Kaunis kodu“ võitjad 

2003. aastal: 

  tiheasustuses Madel ja Raivo Pugi eramu ja koduaed Ülejõe külas 

  maakodudest Linda ja Albert Keeduse eramu ja koduaed Vikipalu külas 

  ühiskondlikest hoonetest AS Tallinna Vesi heakorrastatud territoorium Kaunissaares 

  korruselamutest Anija korruselamu nr 76 heakorrastatud territoorium 

2004. aastal: 

  tiheasustuses Juta ja Aksel Vainola eramu ja koduaed Kaunissaare külas 

  maakodudest Toomas Laagriküll Sinika talu Ülejõe külas 

  maakodudest Helja ja Uwe Soodla Ahtama talu Soodla külas 

  ühiskondlikest hoonetest Alavere lasteaed 

2005. aastal: 

 tiheasustuse Aili ja Valdo Laagriküll eramu ja koduaed Ülejõe külas 

 maakodudest Varje ja Margus Miidla eramu ja koduaed Kaunissaare külas 

 maakodudest Irina ja Eerik Ojamäe Kungla talu Soodla külas 

 ühiskondlikest hoonetest Kehra linnalasteaed “Lastetare” 

2006. aastal: 

 maakodudest Eva ja Ants Valk, Nõlva talu Lilli külas 

 maakodudest Leili ja Alar Viirmann, Ülejõe talu Ülejõe külas 

 eramutest Tamara ja Aivar Nõmmela, Nõmmela maja Pikva külas 

 korterelamutest Kose mnt 16 Alavere külas 

 ettevõtetest Kõrve Keskus OÜ Pillapalu külas 
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2007. aastal:  

 maakodudest Aarne ja Aino Piigert`i Sepapaja talu Anija külas 

 maakodudest Tiit ja Anu Ruus`i Metsakuru talu Pillapalu külas 

 eramutest Tavo ja Tiina Tiismaa elamu ja koduaed Lehtmetsa külas 

 ühiskondlikest hoonetest Kehra linnalasteaed „Lastetare“ 

2008. aastal: 

 maakodudest Aade ja Riho Paulus,Vahesalu talu, Ülejõe küla 

 ühiskondlikest hoonetest Alavere Põhikool 

2009. aastal: 

 maakodudest Ganne ja Virgo Vilbiks, Piibelehe kinnistu, Raudoja küla 

 eramutest Galina Hannus ja Nikolai Sirel, Sireli kinnistu, Lehtmetsa küla 

 eriauhind iluaia liigirikkuse eest: perekond Eerik, Koolitoa kinnistu, Kehra küla 

2010. aastal ühtegi pakkumist ei tulnud, kuid peaministri tänukirja ja Eesti rahvusvärvides 

mastivimpli nominentideks esitati Anija valla 2009. aasta parimad konkursi võitjad. 

2011-2014 aastatel Anija vallas ”Kauni Kodu” konkurssi ei korraldatud. 

2015. aastal : 

 maakodudest perekond Vaarmann, Salislepa kinnistu, Rasivere küla 

 eramutest perekond Lehiste, Tamme kinnistu, Anija küla 

 korterelamutest Mööblimaja KÜ, Mööblimaja, Ülejõe küla 

 ühiskondlikud, äri- ja tootmisobjektid: AS Hoolekandeteenused, Kehra Kodu, Lehtmetsa küla 

 

 

2.3.2. Elanike kaasamine 
 

Anija vallavalitsus kaasab valla elanikke mitmel viisil ja erinevatel tasanditel otsustusprotsessidesse: 

 vabaühenduste tegevuste toetamine 

 väikeprojektide toetamine 

 partnerlus välisprojektides (vald kaasab juhtpartnerina MTÜ-d või vastupidi) 

 teenuste delegeerimine (riigihanked ja lepingud) 

 partnerlus ja erinevate survegruppide kaasamine arengukavade ja planeeringute koostamisel 

 

Anija vallavalitsus toetab vabaühendusi, kes laiendavad kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö 

ning külaliikumise ja seltsitegevuse võimalusi, arendavad kodanikualgatuslikku tegevust ning 

soodustavad valla elanike koostööd. Valla territooriumi tegutsevad ja vald on toetanud järgmisi 

vabaühendusi: 

 Spordiklubi Kehra Käsipall 

 Jäähokiklubi Kehra Snaipers 

 Koroonamänguklubi Kehra 

 Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker 

 Jalgpalliklubi „Piraaja“ 

 FC Kehra Jalgpalliklubi 

 Orienteerumisklubi „Põrgupõhja“ 

 Tantsuklubi „Figuret“ 

 Karateklubi „Impact“ 

 Kehra Kultuuriselts 

 MTÜ Kehra Raudteejaam 

 SA Anija Mõisa Haldus 

 MTÜ Anija Mõis 

 Alavere Külaarendamise Selts 

 Lilli Küla Arendamise Selts 

 MTÜ Pikva-Arava Külaelu 

 MTÜ Rooküla Külaselts 

 MTÜ Härmakosu 
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 Voose Külaselts 

 Voose Vabaajakeskus 

 MTÜ Põrguvärk 

 MTÜ Koostöökoda 

 Anija Noortevolikogu 

 Anija Lions-Klubi 

 MTÜ Söesauna talu 

 Alavere Spordiklubi 

 

2011-2014 aastatel on kogukonna aktiivsus Anija valla territooriumil oluliselt suurenenud, mida 

näitab järgmiste uute vabaühenduste loomine: 

2011. a – HC Kehra Fännklubi 

2011. a – FC Kehra Jalgpalliklubi 

2011. a – MTÜ Soodlast Kõrveni 

2012.a. - MTÜ Kõrvemaa Turism 

2013.a. -  MTÜ Kihmla-Salumäe 

2013.a. – MTÜ Tantsuratas 

2013.a. – MTÜ Arcum 

2013. a - Spordiklubi Anija United 

2013. a - MTÜ Maadlusklubi Anija 

 

Üks näide elanike kaasamisest ja aktiivsusest on naabrivalve piirkondade arv. Naabrivalvel on 

oluline osa süütegude ja vigastuste ennetamisel. Anija vallas loodi esimene naabrivalve sektor 

30.06.2005. aastal. Vallas on kolm sektorit: Pikva sektor - Pikva küla talud, kaasati 29 kodu; Lilli 

sektor - Lilli küla talud ja Lilli tänava korterelamu, kaasati 16 kodu; Vetla sektor - Vetla küla talud, 

kaasati 8 kodu. 

Arvestades Anija valla territooriumi suurust, võiks piirkondi palju enam olla. Naabrivalvega liitumine 

on odavaim turvalisuse tõstmise viis. 

 

 

 

 

 

3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 
 

 3.1. Laste arv vallas ja haridusasutustes 
 

Tabel 15. Laste arv Anija valla lasteaedades ja koolides 10. jaanuari (2004-2011) ja 01. oktoobri 

(2012-2015) seisuga. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kehra 

Gümnaasium 
656 625 594 549 529 478 469 452 421 444 439 436 

Alavere 

Põhikool 
142 135 114 108 98 84 93 76 77 80 84 85 

Lastetare 

Lasteaed 
98 87 93 90 101 107 105 107 112 114 109 103 

Lepatriinu 

lasteaed 
104 107 108 110 108 106 109 114 112 108 107 96 

Mõmmila 

lasteaed 
51 48 48 49 48 51 52 54 55 54 44 39 

Allikas: Anija Vallavalitsus (lasteaia laste ja koolide õpilaste nimekirjad), EHIS 
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 3.2. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 
 

Veekogud piirkonnas: Anija valla maastikku ilmestavad metsad, mitmed jõed, järved, veehoidlad ja 

rabad, mis ohutuse seisukohast on oluliseks näitajaks. Veekogude ääres (Jägala ja Soodla jõgi, 

Kaunissaare, Aavoja, Soodla ja Raudoja veehoidlad) on palju supluskohti, kus lastele suviti meeldib 

aega veeta, kuid puudub valve. Avalikku randa vallas ei ole, Kehra linnas jõe ääres on kohandatud 

ujumiskoht. Probleemiks on ohutus veekogude ääres, kuna lapsed on seal tihti ilma järelvalveta. 

 

Tee kooli ja lasteaeda: Kooliteed suurt ohtu ei kujuta, osaliselt puuduvad kooliteel kõnniteed ja 

ülekäigurajad, lapsed kasutavad sageli kõrvalteid. Õpilasi tuuakse Alavere Põhikooli ja Kehra 

Gümnaasiumi ning lasteaedadesse valla erinevatest küladest koolibussidega, valla lastele ja noortele 

püütakse tagada ohutu liiklemine. Palju sõidetakse ka jalgratastega ja rolleritega, vaja oleks pidevat 

liikluseeskirjade õpetamist. 

 

Ülekäigurajad: Anija vallas on ainult üks ülekäigurada asukohaga Kehra linnas Kose maanteel 

asudes Kehra Gümnaasiumi kahe hoone (peahoone ja algklasside maja) vahel. Ülekäigurada on selles 

kohas eriti oluline õpilaste liikumisel kooli erinevate hoonete vahel. Ülekäiguraja märgistust 

uuendatakse igal aastal. 

 

Mänguväljakud: Mänguväljakute renoveerimisse on Anija vald teinud viimastel aastatel 

investeeringuid, paljud õuealad on planeeritud ja mänguväljakud uuendatud. Kehra linna vallamaja 

juurde ehitati 2012. aastal suur ja atraktiivne laste mänguväljak. 2013. aastal ehitati Alavere küla 

korrusmajade elurajooni kaasaegne laste mänguväljak. Lasteaia territooriumidel olevad 

mänguväljakud on ohutud, kuid kaasaegseid mänguvahendeid on väga vähe. Koolide territooriumitel 

mänguväljakud puuduvad. Kortermajade ümbruses olevad mänguväljakud on majade puhastusaladel 

ja mänguväljakuid hooldatakse korrapäraselt, mänguväljakute olukord on kaardistatud ning neid 

püütakse vajadusel remontida ja renoveerida. 

 

Mööbel: Mööbel on enamus lasteasutustes välja vahetatud. Mänguasjad lasteaedade rühmades 

vastavad laste eale. 

 

Sisetemperatuur: Koolide ja lasteaedade siseruumid on soojad ja hästi valgustatud. Koolide 

spordisaalidel on uued soojustatud põrandad ja sisetemperatuur külmadel talvedel püsib normi piires. 

Üldiselt on Anija valla laste elu- ja õpikeskkond turvaline ja stabiilne. 

 

 3.3. Terviseteenus haridusasutustes 
 

Tabel 16. Terviseteenuse olemasolu ja spetsialistide arv Anija valla lasteaedades ja koolides 

 

 Psühholoog Logopeed Tervishoiutöötaja Sotsiaal- 

pedagoog 

Liikumisõpetaja 

Kehra 

Gümnaasium 

0,4 1,5 Lepinguline 

teenusepakkuja 

1 5  

Alavere  

Põhikool 

Lepinguline 

teenuseosutaja 

1 Lepinguline 

teenuseosutaja 

Ei ole 1 

Lastetare 

lasteaed 

Lepinguline 

teenuseosutaja 

0,33 0,5 Ei ole 1 

Lepatriinu 

lasteaed 

Lepinguline 

teenuseosutaja 

0,33 0,70 Ei ole 0,75 

Mõmmila 

lasteaed 

Lepinguline 

teenuseosutaja 

0,33 Ei ole Ei ole 0,25 

Allikas: Anija Vallavalitsus, andmete aluseks on lasteaedade/koolide õppeaasta aruanded ja 

ametikohtade olemasolu. 



Anija valla terviseprofiil  

38/67 

 3.4. Toitlustus haridusasutustes 
 

Anija vallas on kolm lasteaeda ja kaks kooli: Alavere Põhikool ja Kehra Gümnaasium. Kõik õpilased 

1.-12. klassini saavad sooja koolilõunat tasuta, st tervislik koolitoit on kõikidele valla koolides 

käivatele lastele kättesaadav ja toetab nende tervislikku toitumist ja kujundab toitumise 

väärtushinnanguid. Kehra Gümnaasium osaleb ka koolipiima ja koolipuuvilja programmis. 

Terviseamet kontrollib regulaarselt nii koole kui ka lasteaedu, et kõik vastaks nõuetele. Menüüd on 

mitmekesised, ühel päeval nädalas pakutakse kalaroogi, toidud ei kordu vähemalt ühe õppeveerandi 

jooksul. Õpilased on toiduga väga rahul, koolilõunad on maitsvad ja vastavad kehtestatud nõuetele: 

igapäevaselt on õpilastele lisaks menüü joogile ka koolipiim ja värske puuvili-köögivili. Lasteaia 

toidupäeva ja kooli pikapäevarühma toiduraha maksavad lapsevanemad. 

Kehra Gümnaasium on osalenud „Parima koolisöökla“ konkursil kahel korral (2008. ja 2010. a). 

Alates 2012. aastast konkursil osaletud ei ole seoses kooli söökla juhataja vahetusega ja kooli köögi 

töö ümberkorraldamisega. Kehra Gümnaasiumi köögis valmistatakse toitu kahele Kehras asuvale 

lasteaiale, mis transporditakse kohale toidutermostega. 

 

 3.5. Koolikohustuse täitmine 
 

Koolikohustuse täitmine on seaduses ettenähtud mahus koolis käimine kooliastmete lõikes lapse 

elukoha järgi. 

Anija valla kahes koolis ei ole EHIS-e andmetel koolikohustuse mittetäitjaid alates 2000. aastast. 

Samas esineb teatud riskirühma õpilastel üksikuid põhjuseta puudutud koolipäevi või tunde, mille 

vältimiseks ja vähendamiseks koolid tegutsevad väga aktiivselt rakendades erinevaid meetmeid. 

Ennetustöösse on kaasatud ka Alavere ja Kehra Noortekeskused. 

 

 3.6. Alaealiste komisjon 
 

Alaealiste komisjon arutab alaealise poolt toime pandud õigusrikkumisi ning rakendab 

mõjutusvahendeid (hoiatus, koolikohustuslikud mõjutusvahendid, vestlusele suunamine psühholoogi, 

narkoloogi või muu spetsialisti juurde, lepitamine, üldkasulik töö, käendus jt) või taotleb kohtult luba 

nende kohaldamiseks, samuti koordineerib alaealistega tehtavat kuriteoennetust. 

 

Anija vallavalitsuse juurde loodi alaealiste komisjon 2005. aastal. Kuni selle ajani esines vallas vaid 

üksikuid alaealiste õigusrikkumiste juhtumeid, mis suunati Harju maakonna alaealiste komisjonile 

läbivaatamiseks. Seetõttu puuduvad täpsed andmed ajavahemiku 2000-2004 kohta. 

 

Tabel 17. Alaealiste komisjonis arutatud juhtude arv Anija vallas 

 

Vanusegrupid 2009 2010 2011 2012 2013 2014 01.10.2015 

7-14-aastased 9 9 9 6 2 13 5 

15-19-aastased 4 9 5 6 7 3 0 

Allikas: Anija Vallavalitsuse alaealiste komisjon 

 

Alkoholi ja tubakatoodetega seotud juhtumite arv: 

2009. a tubakatoote tarbimine või omamine – 6. 

2010. a - 0 

2011. a alkoholi tarvitamine - 3 

2012. a alkoholi tarvitamine, k.a. alkoholi vargus poest (1 kord) – 4 

2013 - 2015. aastani ei esinenud alkoholi ja tubakatoodete väärtarbimist alaealiste laste poolt. 

Alaealiste komisjonis arutatud juhtumite põhjusteks olid koolikohustuse mittetäitmine, väärteod, 

vargused ja füüsiline vägivald. 
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 3.7. Laste ja noortega tegelevad asutused 
 

Laste ja noortega tegelevad Anija vallas järgmised asutused: 

 

Kehra Gümnaasium 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 24,99 %. 

2014/2015 õppeaastal tegutses Kehra Gümnaasiumi spordiringides kokku 42 õpilast: üldkehalise 

ettevalmistuse treeningrühm 1.-4. kl õpilastele, pallimängud 5.-7. kl õpilastele, korvpall 8.-12. kl 

õpilastele. 2015/2016 õppeaastal kokku 53 õpilast: 1.-2. klassi tüdrukute koolispordi ring (erinevad 

spordialad vastavalt võistluskalendrile: korvpall, kergejõustik, võrkpall, suusatamine) - 20 last, 

koolispordiring 7.-12. kl poisid – 8, koolispordi ring 7.-12. kl tüdrukud – 15. Moodustamisel on veel 

koolispordi ring 3.-6. kl tüdrukutele ja poistele. 

 

Alavere Põhikool 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 6,85 %. 

Huvitegevuse planeerimisel on arvestatud õpilase huvide ja soovidega. Igal sügisel on õpilastel 

võimalus oma soove avaldada ja valida huviringe, kus ennast arendada. Õpilaste rahuloluküsitluse 

käigus tunnustasid õpilased huvialaringide mitmekülgsust ja valikuvõimalust. Õpilaste hinnang 

klassivälisele tööle on 4,0 (0-5 ballise skaala järgi). Rohkem osaletakse erinevates spordiringides ja 

laulukoorides. Hästi toimivad lilleseade, liiklusring, muusikaringid. 2013/2014 osales ringide töös 

168 õpilast. 75% Alavere kooli õpilastest osaleb huviringide töös. 

 

Kehra linnalasteaed Lastetare 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 6,38 %. 

Lastevanemate rahulolu küsitlusi on läbi viidud alates 2008. aastast. 2010. aastal oldi tööga rahul 

94,5 % ja 2011. aastal olid vanemad lasteaiaga tervikuna rahul 95,4 %. Lasteaeda on ühistranspordiga 

hea ligipääs, parkla kohti autodele vaid autotee ääres. Reaalselt on vajadus lasteaiakohtade osas 

suurem. Teenust kasutab 2015. a sügisest 103 last, kes on nii vene- kui ka eestikeelsed. Alates 2015. a 

septembrist lasteaias Lastetare järjekorda ei ole. 

 

Lasteaed Lepatriinu 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 6,51 %. 

Teenus on hästi kättesaadav, kuid kohtade vajadus kindlasti suurem. Lasteaed on eesti keelne ja 

teenus on ühistranspordiga kättesaadav. Rahulolu uuringuid viiakse läbi igal aastal. Rahulolu 

uuringute põhjal võib öelda, et lapsevanemad on rahul lasteaiaga ( tõusvas joones ). Kokkuvõtted 

ankeetidest on lasteaias. Teenuse vastavus reaalsele vajadusele ei vasta. Puudu on sõimekohtadest, 

seega ei ole teenus kõikidele kättesaadav. 2015. a septembri seisuga oli lasteaed Lepatriinu 

sõimerühma järjekorras 8 last. 

 

Alavere lasteaed Mõmmila 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 3,60 % . 

Hetkel on Anija valla elanike soovid Mõmmila lasteaias rahuldatud. Rahulolu uuring on tehtud 2011. 

a kevadel. Üldkokkuvõtte tulemused kajastuvad ka 2013/2014 õ-a aruandes ja lastevanemate 

üldkoosoleku protokollis. Lapsevanemad on lasteaia tööga rahul (ankeetküsitluse põhjal). Teenuse 

kasutajaid 2014. aastal on 44  last. Teenus on eestikeelne, kättesaadav ühistranspordiga liiklejale. 

 

Lasteaiateenuse hind kõikides valla lasteaedades on alates 01.01.2015. a: 

24 eurot kuus kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest; 

22 eurot kuus kui laps pärineb 3-lapselisest perest; 

17 eurot kuus kui laps pärineb nelja- või enamalapselisest perest. 

 

Kehra Sotsiaalkeskus 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 1,97 % . 



Anija valla terviseprofiil  

40/67 

Sotsiaalkeskuse alla kuuluvad Kehra Noortekeskus ja Alavere Noortekeskus. Sihtgrupiks on noored 

vanuses 7-26 a. Kasutajate arv: 30-40 erinevat noort päevas (sh Alavere Noortekeskuses 15 last ja 

Kehra Noortekeskuses 35 last). Pakutavad teenused: interneti ühendus, arvutite kasutamise võimalus, 

lauamängud, televiisori vaatamise võimalus, WII mäng, piljard. Huviringi tegevus noortekeskustes 

on väga populaarne, korraga osaleb 10 kuni 25 last. Traditsioonilised üritused on Kadripäeva-

karneval, vastlapäeva võistlused, veerandilõpudiskod. On olemas muusikatehnika diskode 

läbiviimiseks. Suvel korraldatakse päevalaagreid erinevas vanuses noortele. Viiakse läbi infopäevi 

tervislikust toitumisest, seksuaalkasvatusest, karjäärivõimalustest. Teenus on kättesaadav kõigile 

tööpäevadel kell 12.00-19.00. 

 

Anija Valla Kultuurikeskus 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 4,41 % . 

Lastele ja noortele korraldatakse üritusi: nukuetendused rahvateatrilt „Kehra Nukk“, tsirkuse- ja 

teatrietendused. Lapsed ja noored saavad osaleda oma töödega traditsioonilistel näitustel. Mitmed 

laste ja noortega tegelevad mittetulundusühingud kasutavad kultuurikeskuse ruume oma tegevuste 

läbiviimiseks: seltskonnatantsu klubi „Figurett“, „Koolitantsu“ treeninggrupp, väikeste tüdrukute 

tantsurühm, laste nukuteatriring. Kultuurikeskus korraldab laste kokkusaamisi üle-eestiliste 

harrastusnukuteatritega, konkurssi Anija valla Laululaps, kunstidekooli kevadkontsert, Anija valla 

vastsündinute „Beebipidu“, iga aastast koduste laste jõulupidu, paar korda aastas korraldatakse 

lasteaialastele lastedisko hommikuid jt. 

 

Anija Valla Spordikeskus 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 2,70 %. 

Anija Valla Spordikeskuse treeningrühmad on järgmised: 

 korvpall (harrastajad ca 20, mehed ja naised), 

 võrkpall harrastajatele (ca 12 meest ja 12 naist), 

 karate (karateklubi Impact ca 35 last ja noort), 

 jalgpall (jalgpalliklubi Anija United ca 15 last ja noort, 20 meest) 

 pallimängud (25 naist ja meest hoolekandekülast Kehra Kodu) 

 käsipall (käsipalliklubi HC Kehra 150 last, noort, täiskasvanut) 

 jalgpall (FC Kehra ca 15 meest), 

 aeroobika (ca 20 naist), 

 sulgpall, 

 lauatennis, 

 tennis. 

 

Kehra Kunstidekool 

Asutuse ülalpidamisele kuluv osakaal KOV-i eelarvest 2014. a oli 3,70 %. 

Kool pakub kinnitatud õppekavade alusel muusika- ja kunstialast huviharidust ca 200-le õpilasele, 

koolis huviringe pole. 

 

KOV-i sisseostetavad teenused ja toetused 2015 a: 

 Spordiklubi Kehra käsipall (kokku ca 170): 9 treeningrühma lastele ja noortele (kokku ca 160 

last ja noort) ning täiskasvanute (40 harrastajat) võistkonnad, toetus 43 000 eurot. 

 Spordiklubi Anija United ca 15 noort vanuses 5-17 aastased ja täiskasvanud (15 harrastajat), 

toetus 910 eurot. 

 Jalgpalliklubi Raasiku Joker ca 10 noort vanuses 12-16-aastased, toetus 1260 eurot. 

 Jalgpalliklubi FC Kehra (20 harrastajat), toetus 640 eurot. 

 Koroonamänguklubi Kehra (20 harrastajat), toetus 280 eurot. 

 Orienteerumisklubi Põrgupõhja (30 harrastajat), toetus 1240 eurot. 

 HC Kehra Fännklubi (40 harrastajat), toetus 750 eurot. 

 Harju Jalgpallikool (30 last), toetus 1000 eurot. 
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 3.8. Valla poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste kättesaadavust 
 

Koolitransport on tagatud valla avalike bussiliinidega kõikidele Anija valla koolides käivatele 

õpilastele ja see on tasuta. Alavere Põhikooli õpilaste teenindamiseks toimivad bussiliinid hommikul 

ja peale tunde marsruudil Vetla-Voose-Alavere ja Rooküla-Lükati-Alavere ning Kehra Gümnaasiumi 

saavad õpilased marsruudil Anija-Soodla-Lilli-Kehra ja alates 01.09.2015 on korraldatud õpilaste 

Kehra Gümnaasiumi saamine Arava ja Pikva küladest. Lisaks avalikele liinidele kasutavad Kehra 

Gümnaasiumis õppivad ca 20-25  õpilast ronge. 

 

Koolitoit on kooliõpilastele tasuta, sh Kehra Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppivatele 

õpilastele. Koolitoit on maitsev, sellega on õpilased väga rahul. Kehra Gümnaasiumi õpilased saavad 

PRIA poolt tasuta koolipiima ja koolipuuvilju. 

 

Pikapäevarühmas osaleb Alavere Põhikoolis ca 20 ja Kehra Gümnaasiumis ca 45 õpilast. 

Pikapäevarühmad on väga vajalikud, sest õpilastele on tagatud järelevalve kuni koolitranspordile 

minekuni ning õpilastele võimaldatakse täiendavat õpiabi. Pikapäevarühma lapsed saavad koolieinet, 

mille eest tuleb ise maksta. 

 

Ujumisõpetus on suunatud kõikidele 2. klassi õpilastele (20 tundi), valla koolid kasutavad Kose 

valla ujulat. 

 

Huviringide tegevus valla koolide ja rahvamajade juures on lastele ja noortele tasuta. MTÜ-de 

juures tegutsevad ringid/trennid on reeglina tasulised. 

 

Huviharidus Kehra Kunstidekoolis on õpilastele tasuline ning vald rahastas 2014. a kooli tegevust  

ca 191 000 euroga. 

 

Õpilasmaleva rühmas osales Anija vallas 2011. a 20 ja 2012. a samuti 20 õpilast. Õpilasmalevat 

korraldatakse Anija vallas alates 2005. aastast. 2013-2015. aastatel jäi õpilasmalev toimumata valla 

eelarveliste vahendite nappuse tõttu. Kavas on õpilasmaleva traditsioone jätkata. 

 

Lasteaiakohtade osas on Anija vallas järjekord, eelkõige sõimerühma ealistel (1,5-3-aastased) lastel. 

01.09.2015. a seisuga ei ole võimalik vastu võtta 8 sõimerühma ealist last. Vanematest lastest jääb 

lasteaiakohata vaid mõni üksik. 2015. a septembris avati lasteaias Lepatriinu täiendav sõimerühm 

olukorra leevendamiseks. 

 

Lasteaiaga seotud kulud lapsevanemale (osalustasu, õppekulu ja toitlustamine) on Anija vald 

hoidnud ca viimased 10 aastat piirkonna valdadega võrreldes kõige madalamana. Osalustasu ühe 

lapse kohta on: 24 eurot kuus kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest; 22 eurot kuus kui laps pärineb 3-

lapselisest perest; 17 eurot kuus kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest. Toidupäeva 

maksumus on kuni 1,41 eurot päevas. 

 

Alushariduse õppekavavälised tegevused on seotud huvitegevusega: 5-6-aastaste 

eksperimentaalklass Kehra Kunstidekoolis, Heli laulustuudio 3-6-aastastele ja Spordiklubi Kehra 

Käsipall käsipalli treeningud 5-6-aastastele. 

 

Laste ja noortega seotud nõustamised on lastele ja nende vanematele vallas kättesaadavad. Kehra 

Gümnaasiumi logopeedid, psühholoog ja sotsiaalpedagoog teenindavad kooli õpilasi, lapsevanemaid 

ja teisi pedagooge. Spetsiifilisemaid lastega perede nõustamisi teeb esmatasandil valla lastekaitse 

spetsialist ja vajadusel pöördutakse Tallinna vastavate spetsialistide poole. Hea koostööpartner on 

MTÜ Perede- ja Laste Nõuandekeskus, Perekeskus Sina ja Mina, MTÜ Papaver Tallinnas. 
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 3.9.  Koolilaste tervisekäitumine 
 

Õpilaste terviseküsitlused ja tervisekontroll annavad ülevaate 11-15-aastaste Harjumaa õpilaste 

tervisekäitumisest. 

 

Tabel 18. Ülekaalulised õpilased Harjumaal 11-15-aastaste hulgas 2012-2014. aastal 

 

Poisid 11-15-aastased Tüdrukud 11-15-aastased Kokku 

15 % 7,9 % 11,4 % 

Mehed 16-24-aastased Naised 16-24-aastased Kokku 

18,4 % 16,1 % 17,3 % 

 

Allikas: Tervise Arengu Instituut (Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring ja täiskasvanute 

tervisekäitumise uuring), koolide tervishoiutöötaja statistika ja küsitlused 

 

 

Laste ja noorte sõltuvusainete tarvitamise kohta pole Anija vallas eraldi uuringuid läbi viidud, 

andmed on kättesaadavad Harju-ja Rapla maakondade kohta kokku. 

 

Tabel 19. Sõltuvusainete tarbimine Harju- ja Raplamaal kooliõpilaste hulgas 2014. aastal. 

(

Harju- ja Raplamaal sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste seas osakaal % 

21,6

40,7

65,4

12,7

42,9

73,6

2,2
8,4

18,3

0,3
7,8

15,7

0

15,6

31,7

0

19

45,7
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Allikas: Tervise Arengu Instituut (Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2014) 

 

Tänapäeval on noored hakanud tarbima vesipiipu, mis on sama kahjulik tervisele kui suitsetamine. 

 

 

 3.10. Laste surmad 
 

0-14-aasta vanuste laste surmade arv Harjumaal on olnud kõikuv. Suremus on olnud oluliselt suurem 

0-14-aastaste poiste osas. 
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Alla 15. aastaste surmad Harjumaal
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Joonis 39. 0-14-aastaste laste surmade arv Harjumaal (Allikas: Statistikaamet) 

 

 

Tabel 20. 0-14-aastaste laste surmade arv Anija vallas 

 

 2012 2013 2014 

0-14-aastaste laste surmade arv 0 1 0 

Allikas: Surma põhjuste register 

 

Kolmel aastal on Anija vallas kokku surnud üks laps vanuses 0-aastane. Surma põhjus pole teada, 

kuna need andmed puuduvad. 

 

 

 

 

 

 

4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 

 

 4.1. Keskkonnamõjurid 
 

Valla pindala on ligikaudu 50% kaetud metsaga ning üle 3% on veekogude all. Anija valla 

territooriumil asuvad veehoidlad: Raudoja, Aavoja, Kaunissaare ja Soodla. Lisaks Jägala jõele 

paiknevad vallas ka Aavoja ja Soodla jõed. Kõik eelpool nimetatud veekogud on reostustundlike 

suublate nimestikus. 

 

Valla territooriumil on Harju maakonna teemaplaneeringuga ”Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” määratud neli väärtuslikku maastikku: Põhja-Kõrvemaa, Soodla, Aegviidu-

Nelijärve ja Voose. Kaitsealadest asuvad vallas Tuha dendraarium, Anija looduskaitseala, Anija 

mõisapark, Matsi dendraarium, Pikva mõisapark, Alavere mõispark, Maapaju looduskaitseala, 

Niinsoni looduskaitseala ja Kõrvemaa ja Põhja-Kõrvemaa maastikukaitsealad. Täiendavalt on Natura 

2000 loodusaladeks määratud Anija, Parila, Maapaju ning Natura 2000 loodus- ja linnualaks 

Kõrvemaa. Riikliku tähtsusega maardlaid vallas ei asu. Olulisteks maa-varadeks Anija vallas on liiv, 

kruus ja turvas. 

 



Anija valla terviseprofiil  

44/67 

Vesi: 

Ametlikud supluskohad valla territooriumil puuduvad, kuid on olemas avalikult kasutatav 

supluskoht Kehra linnas staadioni profiilis, kus vald laseb Tervisekaitseameti Põhja Talitlusel igal 

aastal teostada suplusvee analüüse. Rannavalve selles supluskohas puudub ja vees käimine toimub 

omal vastutusel. 2012. aastal veeti rannaalale ja veepiirile suur kogus liiva, et vette minek lastele 

oleks ohutu ja meeldiv. 

 

Anija valla ühisveevärgis on kasutusel Ordoviitsiumi, Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi 

põhjaveekompleksid. Olemasolevate puurkaevude võimsused on enamus asulates piisavad. Alates 

2012. aastast on nõutud tingimused sanitaarkaitsealadele tagatud Anija vald asub piirkonnas, kus 

põhjavesi on ülemiste pinnasekihtide poolt välismõjude eest vähem kaitstud kui mujal Eestis ning 

seetõttu on eriti oluline sanitaarkaitsealade tähistamine ja kaitsmine. 

 

Anija valla vee-ettevõtja on OÜ Velko AV, mille kaudu on ühisveevärgiga ühendatud Kehra linn 

(Uus-asula ja Vana-asula piirkond, Põrgupõhja ja Ülejõe linnaosades), Lehtmetsa küla, Alavere küla, 

Anija küla, Ülejõe küla, Lilli küla ja Voose küla ning MTÜ Härmakosu kaudu Härmakosu küla. 

Elanikud, kellel puudub võimalus ühisveevärgiga liituda kasutavad isiklikke puur- või salvkaeve. 

 

2012. aastal rekonstrueeriti ja laiendati kogu Kehra linna (Kehra linn, Kehra linna Põrgupõhja, Ülejõe 

ja Vana-asula piirkond, samuti Lehtmetsa küla, Ülejõe küla) veevärk ning vesi saadakse uuest 

veetöötlusjaamast. Nõuetele mittevastavad kaevud on likvideeritud. Kasutuses olevates puurkaevudes 

vastab vesi normidele. Lisaks rekonstrueeriti 2008-2009 aastatel ka Alavere, Voose, Anija ja Lilli 

külade puurkaevud, pumplatesse paigaldati veetöötlusseadmed raua ja mangaani eraldamiseks, peale 

mille vastab pumplatest väljuv vesi täna kehtivatele normidele. Voose küla pumplasse veetöötlust ei 

paigaldatud, kuna sealne vee rauasisaldus kaevus ei ületa lubatud piirnorme. Ühisveevärgi 

süsteemides olevad veetorustikud on 2012. aastaks kõikjal Anija vallas välja vahetatud kaasaegsete 

torude vastu. Seoses veevärgi rekonstrueerimisega tõusis Kehra linna vee kvaliteet kõikjal. 

 

Ühiskanalisatsioon on olemas Kehra linnas ning Alavere, Anija, Lehtmetsa, Ülejõe ja Lilli külades. 

Elanikud, kellel hetkel veel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus juhivad oma 

reovee kogumiskaevudesse ja septikutesse, kust edasi immutatakse see puhastatud kujul pinnasesse. 
 

Kehra linna majandus-olmereovesi puhastatakse uues, 2011. aastal valminud Kehra linna 

reoveepuhastis, lisaks Kehra linna reoveele suunatakse sinna ka läbi linna kanalisatsioonisüsteemi 

Lehtmetsa küla ja Ülejõe küla reovesi, heitvee suublaks on reostustundlik Jägala jõgi. Alavere külla 

rajati 2009. aastal uus reoveepuhasti BioFix ja korrastati biotiigid, heitvee suublaks on Jõelähtme 

jõgi, mis ei ole selles osas reostustundlik. Anija külas puhastatakse reovesi mehhaaniliselt ja juhitakse 

läbi biotiikide suublasse. Suublaks on reostustundlik Jägala jõgi. Härmakosu külas on 

reoveepuhastina kasutusel septik ja kaks biotiiki. Lilli külas on kasutusel 2007. aasta märtsis 

valminud reoveepuhasti, mis koosneb septikust mahuga 7 m³, reovesi pumbatakse pakettpumplast 

septikusse, millest seejärel voolab filterväljakule. Voose külas ühiskanalisatsioonisüsteem ja 

reoveepuhasti puuduvad. Ülejõe küla kuulub Kehra linna ühiskanalisatsiooni süsteemi. 

 

Õhk: 

Anija Vallavalitsus, hallatavad asutused ja valla teised ettevõtted järgivad tubakaseadust. 

Välisõhu suurimaks saasteallikaks vallas on kõrge reostuspotensiaaliga ettevõte Horizon Tselluloosi 

ja Paberi AS, mis halvendab Kehra linnas ja selle ümbruses välisõhu kvaliteeti (eelkõige spetsiifiline 

õhk). Samuti paikeb siin veel puidu- ja mööblitööstusettevõtteid ning metallitöötlemise ettevõte. 

Valla põhimaanteeks on Vana-Tartu ehk Piibe maantee ning valda läbib ka Tallinn-Narva (Tartu) 

raudtee, kus raskekaaluliste kaubarongide liiklus halvendab kõrgenenud mürataseme tõttu elanike 

keskkonda ja saastab õhku. 
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Jäätmed ja jäätmekäitlus: 

Vallas asub Kehra prügila kompleks (koosseisus tavajäätmete prügila ja tselluloositootmise 

töötlusjäätmete ladestusala). 2013. aastal suleti Kehra prügila tavajäätmete osa. Suletud osa peale 

planeeritakse rajada 2015. aasta lõpuks uus nõuetekohane tööstusjäätmete prügila ja reoveesette 

kompostimisväljak. Tselluloositootmise töötlusjäätmete ladestusala suletakse 2015. aasta lõpuks. 

Olmejäätmete ladestamine lõpetati 2003. a lõpus. Prügila ei ole veel ametlikult suletud, st sulgemine 

pole lõpuni viidud. Prügila sulgemis ehk prügila nõuetekohase katmise kohustus on Horizon 

Tselluloosi ja Paberi AS-l. 

 

Korraldatud jäätmevedu on vallas alates 2006. aastast. Jäätmehoolduseeskiri on kinnitatud Anija 

Vallavolikogu 17.10.2013 määrusega nr 94. Valla territooriumil paiknevad liigiti kogutavate jäätmete 

konteinerid paberi, papi, klaastaara ning segapakendite jaoks. Alates 2014. aasta sügisest korraldab 

MTÜ Riidepunkt kasutatud riiete, jalatsite, kodutekstiili ja mänguasjade kogumist Kehras ning alates 

2015. aastast toimub samalaadne kogumine Alaveres. 

Jäätmejaama Anija vallas ei ole, kuid on olemas kaks ohtlikke jäätmete kogumispunkti, kuhu saab 

tasuta ära anda elektroonikaromud, kodumasinad, päevavalguslambid, akud-patareid ja vanarehvid. 

Samuti on vald igal aastal korraldanud ohtlike jäätmete ja klaasimurru kogumisringe. Anija valda on 

plaanis rajada jäätmete kogumispunkt. 

 

Muud mõjurid: 

Vallavalitsus tegeleb hulkuvate loomadega: peremehetud kassid ja koerad. Viimastel aastatel on 

nende arvukus suurenenud, 2013. aastal 22 kassi ja 3 koera ning 2014. aastal 17 kassi ja 6 koera. 

Kulutused hulkuvatele loomadele samuti suurenevad. Kõige rohkem on hulkuvaid kasse. Hulkuvate 

loomade arvukus tõuseb tavaliselt sügiskuudel enne talve, kuna suveks võetud lemmikloomad 

hüljatakse. 

 

 

 4.2. Transport ja teedevõrk 
 

Valda läbib Tallinn-Tapa raudtee ning kaks tugimaanteed: Kose-Jägala ja Jägala-Käravete ning 

tihedama liiklusega Perila-Jäneda kõrvalmaantee. 

 

Ühistranspordiga on varustatud valla suuremad külad valla keskuse Kehra linnaga. 

Ühistransporditeenust osutab Harjumaa Ühistranspordikeskus marsruutidel Kose-Alavere-Kose, 

Tallinn-Anija-Kehra, Tallinn-Alavere-Voose. Valla siseselt sõidavad kohalikud avalikud bussiliinid 

marsruudil Härmakosu-Pillapalu-Kehra, Anija-Soodla-Lilli-Kehra ja Voose-Alavere-Kehra. 

Rongiliiklus Tallinna ja Aegviidu suunas pakub inimestele võimalust saada kiiret, mugavat ja 

keskkonnasõbralikku transporditeenust, mis on turvaline nii reisijatele kui ka teistele liiklejatele. 

Raudtee renoveeriti 2013. aasta lõpuks. Sellega muutus rongisõit inimestele tunduvalt kiiremaks ja 

mugavamaks. Kiirrongiga on võimalik 20 minutiga Kehrast Tallinna sõita. 

 

Ligipääs ühiskondlikele hoonetele, perearstikeskusele ja toidupoodidele on tagatud kõikidele valla 

elanikele. Ühistranspordiga pääseb nii Kehrasse kui ka valla tõmbekeskusesse Alavere külasse. Anija 

valla piiriäärsed elanikud kasutavad sagedamini naabervaldade teenuseid, kuna need asuvad lähemal. 

Näiteks Pillapalu küla elanikud saavad teenuseid Aegviidust, Linnakse ja Salumetsa külade elanikud 

Raasikult ning Härmakosu küla elanikud Kuusalust. Viimati nimetatud juhtudel puudub 

ühistranspordi võimalus. 

 

Transpordi intensiivsus mõjutab eelkõige Kehra linna ja raudtee äärseid külasid. Kõige intensiivsem 

ja müra tekitavam on kaubavedude transiit mööda raudteed. Alates 2013. aastast on kaubavedude 

transiit läbi Anija valla tunduvalt vähenenud. 

 

Tänavavalgustus Anija vallas on tänavatel ja teedel Kehra linnas, Alavere, Lehtmetsa, Ülejõe, Anija, 
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Voose ja Härmakosu külades. Valgustatud tänavate ja teede kogupikkus on ca 25 km, 

tänavavalgusteid on 2014. aasta lõpuks kokku 753 tk. Välisvalgustuse koguvõimsus 63 kw. 

Välisvalgustus põleb pimedal ajal olenemata aastaajast, et tagada inimeste liikumise turvalisus. Välis- 

ja tänavavalgustussüsteemide hoolduskulud olid: 

2012. aastal  46 543 eurot, 

2013. aastal  48 019 eurot, 

2014. aastal  40 583 eurot. 

 

Kergliiklusteed on pargitee kujul ainult Kehra linnas. Kergliiklusteede rajamine Anija valla teistesse 

piirkondadesse on ühe prioriteedina kajastatud ka valla arengukavas. 

2016. aastast on plaanis rajada kergliiklustee Kaunissaarest Kehrasse. 

 

Märgistatud ülekäigukohti on kaks ja ülekäiguradasid ühes kohas, mis asuvad kõik Kehra linnas. 

Statistika järgi ei ole jalakäijatega liiklusõnnetusi viimasel kümnendil toimunud, sellest tulenevalt ei 

peeta vajalikuks ka ülekäiguradasid juurde märkida.  

 

Rekreatiivsete rohealade kujundamist toetavad metsad, sood, rabad ja veekogud, moodustavad 

Anija valla pindalast üle 65 %. Riigimetsa Majandamise Keskus on rajanud looduses liikumiseks ja 

puhkamiseks arvukaid võimalusi (matka- ja õpperadasid, puhkekohti): 

 Kakerdaja loodusrada, millest 3,3 km on laudteed, parklates ja raja lõpus on infotahvlid raja 

skeemiga. Teele jääb 16 huvipunkti – infoalust, Kalajärv, Kakerdaja raba ja Noku lõkkekoht. 

 Kalajärve ja Noku lõkkekoht, kus on avatud grillrestiga lõkkekoht, katusealune, laud, pingid, 

puudealune, kuivkäimla, infotahvel ja parkla. Vaatamisväärsusteks on Kalajärv ja Kakerdaja 

raba. 

 Venemäe ja Kulli telkimisalal on autode parkimisala, kaetud lõkkekohad, puudealune, 

kuivkäimla, prügikast, katusealune. Vaatamisväärsusteks on Põhja-Kõrvemaa loodus 

eriilmeliste metsadega ja Kulli järv. 

 RMK uus puhkeala Alavere külas. 

 Külaplatsid Voosel, Rookülas, Salumäe-Kihmla külas, Põrgupõhjas, Anija Mõisa park, 

Alavere mõisa park. 

 Kehra Terviserada. 

 

 

 4.3. Liiklusõnnetused 
 

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv Anija vallas oli kõige kõrgem 2007. aastal (14 õnnetust) ja 

kõige madalam (2 õnnetust) oli 2010. ja 2011. aastatel. Järgnevatel aastatel jääb inimkannatanutega 

liiklusõnnetuste arv viie ja seitsme õnnetuse vahele.  
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Joonis 40. Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv Anija vallas 2004-2014 (Allikas: Tervise Arengu 

Instituut) 
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Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arvud on väga kõikuvad. Tabelist 21 selgub, et 

liiklusõnnetustes oli kõige vähem vigastatuid 2010. ja 2011. aastal ning kõige rohkem (24 inimest) 

2007. aastal. 2008-2010 ja 2012-2014 aastatel pole ühtegi liiklusõnnetuses hukkunud inimest. 

 

 

Tabel 21. Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud isikute arv Anija 

vallas 

 

Liiklusõnnetused 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kõik inimkannatanutega 

liiklusõnnetused 
9 10 10 14 8 7 2 2 5 7 6 

Otsasõit jalakäijale 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 

Kokkupõrge jalgrattaga 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 

Liiklusõnnetustes hukkunud 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Liiklusõnnetustes vigastatud 14 16 13 24 12 15 2 4 6 9 9 

Allikas: Maanteeamet 

 

 

Tabel 22. Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv Anija vallas võrreldes naabervaldadega 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

..Anija vald 9 10 10 14 8 7 2 2 5 7 6 

..Kose vald 11 12 17 21 9 9 6 18 14 22 7 

..Kuusalu vald* 11 18 27 18 8 8 13 8 5 8 8 

..Raasiku vald 4 3 4 7 7 4 4 5 8 3 4 

* Kuusalu vald sisaldab alates 2006. aastast Loksa valda. 

Allikas: Maanteeamet 

 

 

 

Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

 

Joobeseisundis sõidukijuhtimine on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetustes. Tabatud joobes 

juhtide arv kajastab seda kui palju on juhte kontrollitud ning kui mõistlikult on reidid planeeritud. 

Näitaja sõltub ka sellest, kas paikkonda läbib mõni suurem maantee. 

 

Tabel 23. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Anija vallas ja naabervaldades. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aegviidu vald 9 4 4 3 4 4 4 1 

Anija vald (sh Kehra linn) 56 33 26 15 32 42 28 17 

Kose vald 47 58 26 24 43 50 42 37 

Raasiku vald 22 11 12 10 30 39 31 15 

Kuusalu vald 99 71 51 24 48 41 34 30 

Allikas: Politsei- ja piirivalveamet 
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Joonis 41. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Anija vallas ja naabervaldades (Allikas: Politsei- ja 

piirivalveamet) 

 

 

 4.4. Valla alkoholipoliitika ja alkoholi müüvad kauplused 

 
Alkoholiseadusega on sätestatud alkoholi müügile järgnevad piirangud: 

Alkohoolse joogi jaemüük on keelatud koolieelses lasteasutuses, lasteaed-algkoolis, algkoolis, 

põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, huvikoolis ja noortelaagris, tervishoiuasutuses, 

hoolekandeasutuses, kinnipidamisasutuses, kaitseväeosas, aktsiisilaos, sõitjateveo teenuse osutamisel 

kasutatavas mootorsõidukis, kandekaubandusena (jaemüük käest, kärust, kandelaualt või -kastist), 

lastele suunatud ürituse toimumise paigas selle ürituse toimumise ajal, kioskist või tänava- või 

turukaubanduse korras. Etendusasutuses, rahvamajas või muuseumis on lubatud alkohoolse joogi 

jaemüük selle asutuse ruumides või territooriumil ainult kohapeal tarbimiseks. 

 

Vabariigi Valitsuse pädevuses on avaliku korra tagamise huvides peatada alkohoolse joogi jaemüük 

riigis tervikuna kuni peatamise tinginud asjaolude äralangemiseni. 

 

Maavanema pädevuses on avaliku korra tagamise huvides peatada alkohoolse joogi jaemüük 

maakonnas tervikuna kuni peatamise tinginud asjaolude äralangemiseni. 

 

Kohaliku omavalitsuse pädevuses on avaliku korra tagamise huvides õigus peatada alkohoolse joogi 

jaemüük oma haldusterritooriumil tervikuna või teatud müügikohtades või ühes müügikohas kuni 

peatamise tinginud asjaolude äralangemiseni; õigus kehtestada alkohoolse joogi jaemüügil sortimenti, 

müügikohti ja müügivormi puudutavaid kitsendusi. 

 

Alates 14. juulist 2008. aastast on alkohoolse joogi jaemüük kaupluses ja rändkaupluses lubatud kella 

10.00 kuni 22.00. Piirangut ei kohaldata rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama tollikontrolli 

tsoonis ja rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardal. 

 

Anija valla alkoholipoliitika ühtib Eesti riigi alkoholipoliitikaga. 

Anija vallas on 01.09.2011 a seisuga üheksa statsionaarset alkoholi müügikohta: 

Kehra linnas – Harju Tarbijate Ühistu (kauplus „Tuljak“), OÜ Laimik (kauplus „Laimik“), Mermax 

Kaubandus OÜ (kauplus „Alko +“), OG Elektra (Grossi Toidukaubad), Mirtezor OÜ (Kehras asuv 

bensiinijaam). 

Alavere külas – Alavere Pood OÜ ja R.L.Consult&Invest OÜ; 

Soodla külas – Soodla kaupluse OÜ; 

Voose-Vetla-Uuearu külades ja Vikipalu-Mustjõe külades – rändkauplused. 



Anija valla terviseprofiil  

49/67 

 

Anija vallavalitsus reguleerib alkoholimüüki valla poolt korraldatavatel avalikel üritustel igakordselt 

eraldi. Teised avaliku ürituse korraldajad teevad igakordse taotluse vallavalitsusele, kus näitavad ära 

ka alkoholimüügi ja vallavalitsus teeb ühekordse otsuse. 

 

 

 4.5. Kuriteod 
 

Registreeritud kuritegude arv hindab kuritegevuse ja turvalisuse taset paikkonnas ja näitab 

viimaste aastate suundumusi. 
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Joonis 42. Kuritegude arv 1000 elaniku kohta Eestis ja Anija vallas (Allikas: Statistikaamet, kohalik 

konstaabel) 

 

Kuritegude arv Anija vallas jääb Eesti keskmisest allapoole. 2014. aastal on kuritegude arv Anija 

vallas märkimisväärselt vähenenud. 

 

 

Tabel 24. Registreeritud kuritegude arv Anija vallas ja naabervaldades 

 

Vald 2012 2013 2014 

Jõelähtme 162 172 133 

Kose 137 117 92 

Kuusalu 101 119 98 

Raasiku 90 61 59 

Anija 146 131 95 

Allikas: kohalik politseikonstaabel 

 

 

Varguste arv paikkonnas 

Varguste arv Anija vallas on võrreldes Eesti keskmise näitajaga peaaegu poole väiksem. 
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Joonis 43. Registreeritud varguste arv 1000 elaniku kohta Eestis ja Anija vallas (Allikas: 

Statistikaamet, kohalik konstaabel) 

 

Varguste arv Anija vallas oli languse tendentsis 2009 – 2011. aastal. 2012. aastal toimus hüppeline 

tõus ning varguste arv 2014. aastaks on taas langenud. Elanikkonna majanduslik olukord on 

paranenud ning inimesed käivad tööl. Anija valla kõige suuremas toiduainete kaupluses Kehras 

„Konsum“ on videovalve, mis on olnud suureks abiks varguste avastamisel ja antud kaupluses on 

varguste arv märgatavalt vähenenud. 2012. aasta lõpust tegutseb Kehra linnas kauplus „Grossi 

Toidukaubad“. Kaupluses on videovalve. 

 

Tabel 25. Registreeritud varguste arv Anija vallas ja naabervaldades 

 

Vald 2012 2013 2014 

Jõelähtme 96 61 61 

Kose 55 42 43 

Raasiku 47 27 22 

Anija 63 49 27 

Allikas: kohalik politseikonstaabel 

 

Kehalise väärkohtlemise juhtude arv 

Kehalise väärkohtlemise juhtude arv Anija vallas on võrreldes Eesti keskmise näitajaga viimasel 

kahel aastal pisut kõrgemad. Viimastel aastatel on kehaliste väärkohtlemiste arv Anija vallas taas 

tõusnud. 
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Joonis 44. Kehalise väärkohtlemise juhtude arv 1000 elaniku kohta Eestis ja Anija vallas (Allikas: 

Statistikaamet, kohalik konstaabel) 
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Kehalise väärkohtlemise arv on Anija vallas 2012. aastast suurenenud. Hea näitena võib välja tuua 

valla konstaabli ja sotsiaaltöötajate/lastekaitsetöötaja tihedat koostööd ja probleemsete perede 

kodukülastusi. Kui on esinenud perevägivalda ja lapse osalust, siis on teavitatud sellest 

lastekaitsespetsialisti ja antud pered on võetud suurema tähelepanu alla. Tihti võtabki kohalik 

konstaabel perevägivalla väljakutsetele kaasa valla sotsiaal või/ja lastekaitsespetsialisti. Lisaks on 

tõhustatud piirkonnas olevate baaride üle kontrolli ning on vähenenud seal toimunud kaklused. 

 

Tabel 26. Kehalise väärkohtlemise arv Anija vallas ja naabervaldades 

 

Vald 2012 2013 2014 

Jõelähtme 12 23 23 

Kose 26 22 7 

Raasiku 10 11 12 

Anija 23 31 33 

Allikas: kohalik politseikonstaabel 

 

 

 4.6. Tulekahjud 
 

Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemine, mille käigus eraldub 

kuumus ja suits ning millega kaasneb varaline või muu kahju. 

 

Tulekahjude arv 

Tulekahjude arv kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste ohuteadlikkust. 

 

Alates 2006. aastast on tulekahjude arv Anija vallas igal aastal pidevalt vähenenud, saavutades 2012. 

aastal kõige madalama taseme – 13 juhtu. Enamlevinumad tulekahjuliigid on: hoonetulekahjud, 

hoonevälised põlengud (sh prügipõlengud, maastiku- ja metsapõlengud (sh kulupõlengud). See on 

ilmselt tingitud inimeste teadlikkuse tõstmisega viimase viie aasta jooksul, samuti suitsuandurite 

paigaldamise kohustusest. Päästeamet ja Anija Lions Klubi on jaganud tasuta suitsuandureid valla 

paljulapselistele peredele, vähekindlustatud isikutele ja puuetega inimestele. Valla territooriumil on 

korraldatud vastavaid teavitusüritusi ja koolitusi koostöös Päästeametiga. Kehra Päästekomando käib 

regulaarselt pisteliselt kontrollimas elanike kodudes suitsuandureid, nende töökorras olekut. 
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Joonis 45. Tulekahjude arv Anija vallas (Allikas: Päästeamet) 
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Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv 

Surmad tule ja suitsu tõttu on üks ennetatavate surmade liik. Vigastatu all peetakse silmas inimest, 

kes tulekahjust põhjustatuna hospitaliseeritakse. 

 

Tabel 27. Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv Anija vallas  

 

Tulekahjudes: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hukkunute arv 0 0 0 0 0 0 0 

Vigastatute arv 3 0 0 0 0 0 0 

Allikas: Päästeamet 

 

Kõrgendatud riskiga objektid on ühiskondlikud hooned (koolid, kauplused, lasteaiad, restoranid 

jm), tootmishooned, raudtee sorteerimisjaamad, loodusliku gaasi hoidlad ja 

transpordivahendid/seadmed. 

 

Anija vallas on 20 kõrgendatud riskiga objekti: viis haridusasutust, üks huvialakool, kolm 

majutusettevõtet, seitse tööstusobjekti, kuus kultuuri, tavandi jt objekti. Objektidel on päästeametiga 

kooskõlastatud juhtumikorraldusskeemid. 

 

 

 4.7. Huvitegevus ja vaba aja veetmise kohad 
 

Anija Valla Kultuurikeskus 

Keskuses tegutsevad järgmised ringid: naisrühm Kadrel, naisrahvatantsurühm Päikeseratas, 

memmede rahvatantsurühm Kadri, Anija valla segarahvatantsurühm, ansambel Kodu, Anija 

naisansambel, lauluansambel Mariann, lauluklubi (endine Helin), laste tantsuring, kangakudumisring, 

line-tantsugrupp Kantriroosid, harrastusteater Phanteon, harrastusnukuteater Kehra Nukk, laste 

nukuring, käsitööklubi, bridžiklubi. Ruume kasutavad veel: seltskonnatantsuklubi Figurett, noorte 

koolitantsugrupp. Keskuses toimub pidevalt erinevaid üritusi erinevatele vanuserühmadele, näiteks 

2015. a toimusid: “Tantsuga uude aastasse” (osalejaid 119), kooride uusaasta kontsert (osalejaid 135), 

laste teatrietendused valla lasteaedadele ja algklassidele, valla isetegijate „Vähegiviitsijate“ pidu 

(osalejaid 160), Tartu Vilde Teatri etendus „Pime tuba“, “Sõbrapäeva“ disko, Eesti Vabariigi 

aastapäeva tähistamine piduliku vastuvõtuga Kehra Gümnaasiumi aulas (280 külalist), Teoteatri 

külalisetendus, eelkooliealistele ja algklassiõpilastele nukuteatri etendused (osalejaid 122), 

„Rahvariidepäev“ (osalejaid 40), Anija valla „Laululaps 2015“ (kuulajaid kuni 130), üritus 

„Mälestushetk küüditatutele“, Viimsi harrastusteatri muusikal „Sama taeva all“, Anija valla laulu- ja 

tantsupäev, Anija valla uute ilmakodanike „Beebipidu“ kaks korda aastas, kunstidekooli 

kevadkontsert, Anija valla eakate rahvakultuurikollektiivide osalemine Harjumaa Memme-Taadi peol 

Paldiskis, Anija valla segarahvatantsurühma osalemine meeste III tantsupeol Rakveres, Anija valla 

käsitöönäitus (osales 53 käsitöölist vallast), korraldati väljasõit „Käsmu Kaunid Kontserdid“, toimus 

XX Anija valla Kodukandipäev Kehra staadionil (osalejaid 1500 inimest), toimus teist korda Silvi 

Vraidi muusikapäev ja suvelõpupidu Toomas Anniga, teadmistepäeva tähistati Kloun Ummiga (lapsi 

103), korraldati Kehra esimene „Kilade-Kolade Laat“, organiseeritakse iga-aastast valla haridus- ja 

kultuuritöötajate pidulikku õhtut, külas käis Karlova teater etendusega „Veel üks pilet“ (vaatajaid 82). 

Anija Valla Kultuurikeskus rendib ruume vastavalt Anija vallavalitsuse kinnitatud hinnakirjale. 

 

Anija Valla Spordikeskus 

Spordikeskuses toimus 2014. aastal 30 Eesti MV ja KV mängu meeste käsipallis, kuus noorte 

käsipalli Eesti MV turniiri, kuus Balti liiga mängu meeste käsipallis lisaks Balti liiga final 4 

käsipallis, Jõud MV käsipallis meestele, 16 Eesti MV mängu saalijalgpallis ja saalijalgpalliturniir, 

naiste EKV saalijalgpallis. Joker Cup saalijalgpallis noortele ja täiskasvanutele. Päästeameti 
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võrkpalliturniir, harrastajate võrpalliturniir. Lisaks toimusid Harjumaa koolispordi võistlused 

korvpallis, rahvastepallis ja teatevõistlustes, võistlustantsu MV, lasteaedade spordipäevad. Erinevad 

gümnaasiumi spordiüritused. Hoonet kasutati erinevate laatade korraldamisel ja südamenädala 

projekti läbiviimisel. 

Spordikeskuses töötab jõusaal, mida külastab nädalas keskmiselt 150 inimest. 2014. a-l toimus 75 

üritust osalejate arvuga 12 000. Suuremad üritused olid: Mesikäpa minikäsipallimängud (500 last), 

Harjumaa koolispordi korvpallivõistlus (350 last), käsipalli Play off mängud kolm mängu (1300), 

Balti liiga final 4 (800), Harjumaa koolispordiliidu rahvastepallivõistlus (400 last), võistlustantsu 

Eesti KV (400), Joker Cup (250 last, noort). 

Spordikeskust kasutasid regulaarselt: HC Kehra esindusmeeskond, HC Kehra esiliigameeskond, HC 

Kehra noortevõistkonnad, harrastajate meeste ja naiste võrkpall, harrastajate korvpall, gümnaasiumi 

korvpall, FC Kehra jalgpalliklubi, Anija United jalgpall, Karateklubi Impact, aeroobika treeningud, 

Kehra Kodu pallimängud, gümnaasiumi kergejõustiku treeningud, harrastajate tennis ja sulgpall. 

 

Alavere Rahvamaja 

Rahvamaja pakub teenust Alavere küla ja piirnevate külade elanikele, ca 800 inimest. Lisaks 

erinevatele üritustele toimub pidev huviringide töö: memmede rahvatantsurühm Helda, Alavere 

naisrahvatantsurühm, eakate võimlemine, naiste käsitööring, laste kunsti- ja saviring, joogaring, 

fitness. Huviringid on reeglina tasuta ja teenus on piirkonna elanikele kättesaadav. 

 

Voose Rahvamaja 

Voose Rahvamaja kannab külakeskuse funktsiooni, kus elanikel (ca 60 inimest) on võimalik kasutada 

pesupesemise- ja dušiteenust, internetitoas on võimalik lugeda ajalehti ja ajakirju ning kasutada 

internetti, samuti on see ka postiljoni ja autokaupluse ooteruum. 

 

Anija Valla Keskraamatukogu 

Teenus on piirkonnas elavatele inimestele kättesaadav. Kõikides raamatukogudes (Kehras, Anijal, 

Alaveres) töötab avatud internetipunkt ja on lugemissaal. Raamatukogud korraldavad mitmeid üritusi 

erinevatele sihtgruppidele: lasteaiaealistele muinasjutuhommikud, õpilastele kohtumised tuntud 

kirjanikega, täiskasvanutele väljasõidud/ekskursioonid kirjandusega seotud paikadesse Eestis, 

kohalike kunstnike ja asjaarmastajate näituseid, kohtumisõhtuid kirjanike ja huvitavate loominguliste 

inimestega. 

 

Alavere Põhikool ja Kehra Gümnaasium 

Koolide juures tegutseb hulgaliselt erinevaid huviringe, mis on õpilastele tasuta. Alavere Põhikooli 

staadioni saab kasutada vaba aja veetmiseks ka koolivälisel ajal. Kehra staadion ja sellega piirnev 

puhkeala asub looduskaunis Jägala jõe käärus ning vajab rekonstrueerimist. Käesoleval ajal on 

staadioni võimalused piiratud. 2016. aastal on plaanis Kehra staadioni rekonstrueerimine. Staadioni 

hakkab ümbritsema piirdeaed. Staadioni kõrvale rajatakse pallimänguplatsid ning need on päevasel 

ajal Anija valla elanike käsutuses. 

 

Kehra Sotsiaalkeskus 

Pakub päevakeskuse teenust eakatele ja puuetega inimestele. Päevakeskuses korraldatakse harivat, 

informatiivset ja tervistedendavat vaba aja veetmist eakatele ja puuetega inimestele. Igakuiselt 

korraldatakse väljasõite Eesti piires, külastatakse näitusi, ajaloolisi vaatamisväärsusi, looduskauneid 

kohti. Eriti populaarsed on ujula ning SPA külastused. Kutsutakse esinema huvitavaid inimesi, 

korraldatakse info- ja teabepäevi. Päevakeskuses tegutsevad eakate huviringidena tervisevõimlemine, 

käsitööring, keraamikaring. Osalejaid 10-14 inimest ühes ringis. Aastal 2014 kasutas päevakeskuse 

kultuuri- ja vaba aja veetmise võimalusi – huviringid, väljasõidud, kohvik-klubi üritused, 

teabepäevad – kokku 238 erinevat eakat. Teenus on hästi kättesaadav Kehra piirkonna inimestele, 

kuid kaugemate külade elanikel on teenus raskemini kättesaadav, kuna ühistranspordi korraldus seda 

ei võimalda. 
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Kehra Noortekeskus ja Alavere Noortekeskus 

Keskused pakuvad avatud noortekeskuse teenust noortele vanuses 7-26-aastat. Keskus on avatud 

kõikidel tööpäevadel. Lisaks korraldab keskus projektipõhiseid üritusi, töötubasid, koolitusi, 

väljasõite jmt. Keskus on aktiivses kasutuses nende õpilaste poolt, kes pärast koolitundide lõppemist 

ootavad ühistransporti, et koju sõita. 2015 aasta kevadel alustas Kehra noortekeskuses tegevust 

robootikaring. 

 

Anija Mõis 

Anija mõis täidab Anija küla ja Piibe maantee äärsete külade elanikele külakeskuse funktsiooni. 

Mõisas toimuvad erinevad sündmused, kontserdid, filmiõhtud, ruume renditakse välja. Mõisa 

liigirikkas pargis saavad inimesed veeta vaba aega, osaleda laatadel ja teistel üritustel. 

 

Lasteaedade mänguväljakud 

Valla kolme lasteaia mänguväljakud on tööpäevadel avatud ka teistele lasteaia-ealistele lastele. 

Mänguväljakuid on igal aastal püütud rekonstrueerida ja täiendada kaasaegsete mänguvahenditega. 

 

RMK puhkekohad 

Puhkekohad asuvad looduskaunites kohtades, mille juurde on rajatud viidastatud juurdepääsuteed. 

Puhkekohad on inimestele tasuta ning nende kasutamine muutub aina populaarsemaks. (Vt p 4.2). 

 

Vabaühendused 

Valla territooriumil tegutsevad vabaühendused, kes pakuvad erinevatele sihtrühmadele mitmekesiseid 

tegevusi: sport, kultuur, külaliikumine, ajalugu jmt. 

 

 

 

 

5. TERVISLIK ELUVIIS 
 

5.1. Subjektiivne tervise enesehinnang ja füüsiline aktiivsus 
 

Täiskasvanud elanike subjektiivne tervise enesehinnang on üldist tervise olukorda kajastav 

indikaator, mis peegeldab ühtaegu nii indiviidi subjektiivset kui ka objektiivset tervist. Terviseseisund 

seostub sellega, mil määral on inimene oma eluga üldiselt rahul. Tervise subjektiivne enesehinnang 

annab võimaluse edasise haigestumuse ja suremuse prognoosimiseks, mis omakorda aitab varakult 

kavandada sekkumisi, mis omakorda on suunatud positiivsema tervisekäitumise saavutamisele ja 

samuti haiguste ennetamisele. 

Harjumaal tervist heaks ja üsna heaks hinnanud inimeste %Harjumaal tervist 

heaks ja üsna heaks hinnanud inimeste %

80,9 77,8

60,8
52,3

19,2

81,6 78,4

58,4

39,3
28,3

0

20

40

60

80

100

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Mehed

Naised

 
Joonis 46. Tervise enesehinnang Harju maakonnas (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 
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Tulemuste põhjal võib järeldada, et nooremad inimesed on oma tervisega rohkem rahul, mis on igati 

loogiline, kuna nad alles noored ja terved. Vanemad inimesed on rohkem haiged ja peavad ka seega 

oma tervist kehvemaks, kuigi haigused on neil pigem/sageli mõtlemises kinni. 

Füüsilist aktiivsust näitab inimeste osakaal täiskasvanud rahvastikust, kes vähemalt kaks korda 

nädalas vabal ajal harrastavad tervisesporti. 

Põhja-Eestis vähemalt 2 korda nädalas tervisesporti harrastavate inimeste %
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Joonis 47. Füüsiliselt aktiivsete inimeste osakaal elanikkonnast Põhja-Eestis (Allikas: Tervise Arengu 

Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

 

Tervisespordi tegijate osakaal võiks olla kindlasti suurem kõigis vanusegruppides. Selleks tuleb luua 

mitmekesised võimalused kodukohas tervisespordiga tegelemiseks ja korraldada üritusi/tegevusi, 

mille abil propageerida tervisesporti ja motiveerida inimesi liikumisharrastustega tegelemiseks. 

 

 

5.2. Toitumine ja ülekaalulisus 
 

Tervisliku toitumise näitajateks on võetud: 

 Vähemalt kord päevas värskeid puu- ja köögivilju söönud 11-15-aastaste osakaal; 

 Hommikul söövate laste osakaal elanikkonnast. 

 

 

Harju ja Raplamaal vähemalt igal päeval puu- ja köögivilju söönute 
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Joonis 48. Vähemalt kord päevas värskeid puu- ja köögivilju söönud 11-15-aastaste osakaal Harju ja 

Rapla maakonnas (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring) 
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Harju ja Raplamaal enamasti hommikust söövate laste %
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Joonis 49. Hommikul söövate laste osakaal elanikkonnast Harju ja Rapla maakonnas (Allikas: 

Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

 

Inimese optimaalne kehakaal sõltub paljudest faktoritest, nagu pikkus, lihaste ja luude mass, vanus, 

sugu. Olulisem kui kaal, on rasvkoe osa selles. Ülekaalulisuse näitajatena peetakse käesoleval ajal 

usaldusväärseks Quetelet`indeksi ehk kehamassiindeksi (KMI) määramist. Ülekaaluliste inimeste 

KMI on 25-30 ja rasvunutel üle 30. 

Tulemused näitavad, kas, milliseid ja millisele sihtgrupile oleks vaja kavandada vastavaid sekkumisi, 

kuna ülekaal on suureks riskiteguriks südame- ja veresoonkonna haigustesse, diabeeti jt haigustesse 

haigestumisel. 

 

 
Joonis 50. Ülekaaluliste ja rasvunud inimeste osakaal elanikkonnast Põhja-Eestis (Allikas: Tervise 

Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

 

Põhja-Eestis on ülekaalulisi ja rasvunud inimesi kõige enam 55-64-aastaste meeste ja naiste hulgas. 

 

 

5.3. Alkoholi tarbimine ja suitsetamine 

 
Alkoholi erineva sagedusega tarbivate inimeste osakaalu näitavad: 

 vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarbinute osakaal, 

 vähemalt üks kord kuus korraga kuus või rohkem alkoholiannust tarbinute osakaal. 

Üks alkoholiannus on kas pudel õlut (0,5 l) või klaas veini (100 g) või pits kanget alkoholi (30 g). 
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Põhja-Eestis vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitanud inimeste %
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Joonis 51. Mõned korrad nädalas alkoholi tarvitanud inimeste osakaal elanikkonnast Põhja-Eestis 

(Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

 

 
Joonis 52. Vähemalt üks kord kuus korraga kuus või rohkem alkoholiannust tarvitanud meeste 

osakaal elanikkonnast Põhja-Eestis (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku 

tervisekäitumise uuring) 

 

 
Joonis 53.Vähemalt üks kord kuus korraga kuus või rohkem alkoholiannust tarvitanud naiste osakaal 

elanikkonnast Põhja-Eestis (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku 

tervisekäitumise uuring) 
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Joonised 52 ja 53 näitavad, et Põhja-Eestis tarbivad mehed alkoholi tunduvalt rohkem kui naised. 

Seega alkoholi tarbimise vähendamiseks on oluliseks sihtrühmaks mehed, kellele tuleks luua 

nõustamisvõimalusi, sotsiaalseid toetussüsteeme ja ravivõimalusi. 

 

 

Igapäevasuitsetajate osakaal kogu elanikkonnast annab ülevaate võimalikust riskist haigestuda 

lähemas ja/või kaugemas tulevikus südame- ja veresoonkonnahaigustesse, kopsuhaigustesse, 

pahaloomulistesse kasvajatesse. Need kõik on õige tervisekäitumise korral suurema tõenäosusega 

ennetatavad. 

Põhja-Eestis igapäevasuitsetajate %
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Joonis 54. Igapäevasuitsetajate osakaal elanikkonnast Põhja-Eestis (Allikas: Tervise Arengu Instituut, 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

 

Põhja-Eestis on igapäevasuitsetajatest mehi rohkem kui naisi. Igapäevasuitsetajate osakaal meeste 

hulgas on 2014. aastaks langenud märgatavalt. Igapäevasuitsetajate osakaal naiste hulgas püsib 

stabiilsena. Eelnevad andmed näitavad, et piirkonnas tuleks luua võimalused suitsetamisest 

loobumise nõustamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks. 

 

 

5.4. Helkuri ja turvavöö kasutamine 

 
Peaaegu alati helkurit kasutajate osakaal näitab kogukonna liikmete tervise- ja turvalisuseteadlikkust 

nii enda kui teiste inimeste suhtes. Positiivsemal tulemusel on suur panus liiklusõnnetuste ja 

vigastuste ennetamisele või vähendamisele, vigastushaigestumuse ja -suremuse vähendamisele. 

 

Põhja-Eestis peaaegu alati pimedal ajal helkurit kasutavate inimeste %
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Joonis 55. Helkurit kasutajate osakaal elanikkonnast Põhja-Eestis (Allikas: Tervise Arengu Instituut, 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

 

Põhja-Eestis on helkuri kasutamine kõikides vanuserühmades suurem naiste hulgas (88-96 %), kõige 

väiksem 25-35-aastaste meeste hulgas (74,8 %). 
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Turvavöö kasutamist paikkonna elanike seas iseloomustavad: 

 üldiselt alati autot juhtides turvavööd kasutanute osakaal, 

 üldiselt alati kaassõitjana esiistmel istudes turvavööd kasutanute osakaal, 

 üldiselt alati tagaistmel istudes turvavööd kasutanute osakaal. 

Üldiselt alati autot juhtides turvavööd kasutanute osakaal %
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Joonis 56. Eestis üldiselt alati autot juhtides turvavööd kasutanute osakaal % (Allikas: Tervise Arengu 

Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

Üldiselt alati kaassõitjana esiistmel turvavöö kasutamine soo ja vanuserühma järgi osakaal %
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Joonis 57. Eestis üldiselt alati kaassõitjana esiistmel istudes turvavööd kasutanute osakaal % 

(Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 

Üldiselt alati kaassõitjana tagaistmel turvavöö kasutamine soo ja vanuserühma järgi osakaal 
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Joonis 58. Eestis üldiselt alati tagaistmel istudes turvavööd kasutanute osakaal % (Allikas: Tervise 

Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) 
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Turvavöö kasutamise teadlikkus on kogu Eestis märgatavalt tõusnud. Inimesed on aru saanud 

turvavöö vajalikkusest autosõidul. Kindlasti on inimeste teadlikkuse tõusule kaasa aidanud pidev 

selgitustöö ja ennetustöö. 

 

 

5.5. Tervisealase teabe kättesaadavus 
 

Anija vallas on tervisealane info kättesaadav järgmistel viisidel: 

 Kehra Tervisekeskuse OÜ 

 perearstid ja -õed 

 tervishoiutöötajad lasteaedades ja koolides 

 valla sotsiaalhooldustöötajad (koduteenuse osutajad) 

 Kehra Sotsiaalkeskuses 

 Anija valla koduleht 

 piirkonna ajaleht Sõnumitooja 

 voldikud ja kirjandus valla sotsiaaltöö spetsialistide juures (vallamajas stendidel, laudadel) 

 valla kolmes raamatukogus 

 

Tervisealase info trükised on sageli koostatud ka vene keeles ning seega vajalik terviseinfo on 

kättesaadav valla venekeelsele elanikkonnale. 

 

 

5.6. Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

 
Spordipäevad koolides 

Alavere Põhikoolis ja Kehra Gümnaasiumis toimuvad traditsioonilised spordipäevad septembri- ja 

maikuus, millest võtavad osa kõik õpilased, kokku ca 600 õpilast. 

 

Spordipäevad lasteaedades 

Lepatriinu ja Lastetare lasteaedade traditsioonilised spordipäevad toimuvad Anija Valla 

Spordikeskuses. 

 

Orienteerumispäev 

Ülevallaline spordiüritus, millest võtavad osa kõik lasteaedades ja koolides käivad lapsed ja noored. 

Üritust korraldab orienteerumisklubi Põrgupõhja. 2014. aastal oli osalejaid ca 400. 

 

Voose küla talispordipäev 

Iga-aastane üritus, kus osalevad Anija valla erinevate külade ja ka naabervaldade külade võistkonnad. 

Üritus on saanud elanike hulgas väga populaarseks. Seda on kajastatud ka Kanal 2 

televisioonisaadetes. Osalejaid kuni 150 inimest. 

 

Südamenädal (aprillikuus) 

Südamenädala „Sinu sammud loevad“ raames korraldatakse tervisealaseid loenguid teemadel 

toitumise põhialused ja kepikõnd. Lisaks toimuvad tasuta treeningud kõikidele soovijatele: jooga, 

aeroobika, südamemeditatsioon, sumba. Osalejaid ca 50. 

 

Jüriöö jooks (iga aasta 23. aprillil) 

Traditsiooniline rahvaspordiüritus, mis toimub Kehras ja Alavere piirkonna külades. Võistkondades 

osalevad nii lapsed kui ka täiskasvanud. Osalejaid ca 150 inimest. 

 

Anija Valla Kodukandipäev (iga aasta juunikuus) 

Päeva raames toimuvad erinevad rahvaspordivõistlused: rannavolle, külade võistkondade vaheline 

teatevõistlus, külade vaheline maastikumäng. Osalejaid kõikidel aladel kokku ca 150 inimest. 
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Eakate päev (1. oktoober) 

Iga aastane traditsiooniline üritus eakatele, mille raames on korraldatud erinevaid üritusi: jalgsi- ja 

jalgrattamatkad tutvumaks valla vaatamisväärsustega ja looduskaunitesse paikadesse, kepikõnni päev,  

kohtumised ja loengud tervise, haiguste ennetamise ja tervislike eluviiside teemadel, tasuta vererõhu 

ja kolesterooli mõõtmised ja spetsialistide konsultatsioonid jmt. Osalejaid 30-40 inimest. 

 

Jalgrattamatkad 

Traditsiooniliste jalgrattamatkade korraldajateks oli HC Kehra Fännklubi. 2015. aastal osales 

rattamatkal juba 80 inimest erinevatest vanuserühmadest. Rattamatk on elanikkonna hulgas väga 

populaarseks saanud. 

 

Käsipalli laager 

Spordiklubi Kehra Käsipall korraldab käsipallilaagrit, mis on osutunud väga populaarseks laste ja 

noorte hulgas. 

 

Alavere Spordiklubi üritused 

Klubi korraldab Alavere piirkonna elanikele erinevaid spordiüritusi vastavalt inimeste soovidele 

(korvpall, võrkpall, orienteerumine jmt) 

 

 

 

 

 

6. TERVISETEENUSED 
 

 

6.1. Tervishoiuteenused 
 

Anija vallas on tagatud tervishoiuteenuste kättesaadavus järgmiselt: 

 

Anija vallas osutavad perearstiteenust kolm perearsti koos kolme pereõega, kes teenindavad 

elanikke Kehra Tervisekeskuses. Arvestades Anija valla suurt territooriumi ja ühistranspordi 

võimalusi saavad osa valla elanikke perearstiteenust naabervaldadest: Linnakse ja Salumäe külade 

elanikud Raasiku perearstilt, Pillapalu küla elanikud Aegviidu perearstilt ja Härmakosu küla elanikud 

Kuusalu perearstilt. 

 

Perearstide ruumid, seadmed ja aparatuur on vastavuses sotsiaalministri määrusega. 

Tervisekeskuses on võimalik kohapeal teha mitmeid laboratoorseid analüüse: uriin, veresuhkur, 

kolesterool, CRP, INR. Keerukamaid laboratoorseid analüüse ostab tervisekeskus Tallinnast Synlab 

Laboritest. Kohapeal on elanikkonnal võimalus saada aparatuurset füsioteraapiateenust: elektriravi, 

magnetravi ja DDdünaamilist ravi. Erinevatele uuringutele (ultraheli, röntgen, endoskoopia, 

gastroskoopia, naistearst jmt) saadavad perearstid patsiente erinevatesse haiglatesse Tallinnas. 

Järgnevatel aastal on kavas Kehra Tervisekeskuse hoone renoveerimine. 

 

Koolitervishoiuteenust osutab FIE Rita Sepp valla kahes koolis. 

 

Ravimeid saavad inimesed osta Kehra apteegist, mis asub Kehra Tervisekeskusega samas hoones 

ning Euroapteegist, mis on Grossi toidupoega ühes hoones. Osad valla piirialade elanikud, 

arvestades ühistranspordi puudumist ja tegelikke vahemaid, saavad apteegi teenust naabervaldadest. 

 

Hambaravi teenus on olemas Kehras, kuid tegelik vajadus on suurem ning seetõttu inimesed 

kasutavad teenuse ostmist väljastpoolt valda (sh Tallinna linnast, Raasiku ja Kose vallast). 
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Ämmaemanda teenus vallas puudub ning suurem osa naisi käivad teenust saamas Talllinnas. Tegelik 

vajadus ja nõudlus on olemas, kuid problemaatiline on kaasaja nõuetele vastava kabineti sisustamine 

ja ämmaemanda tööle saamine Kehrasse. Lähiaastatel on kavas ämmaemanda teenus Kehra 

Tervisekeskuses avada. 

 

Koduõendusteenus on alates 2011 . aastast vallas olemas, kuna vajadus selle järele on suur. Igal kuul 

on koduõendusteenusel 15 – 20 klienti. Koduõde teenindab patsiente kogu valla piires oma autoga. 

 

 

6.2. Nõustamisteenused 
 

Anija vallas on nõustamisteenused kättesaadavad järgmiselt: 

 

Psühholoogiline nõustamine – esmatasandi nõustamist osutavad pidevalt Kehra Gümnaasiumi 

psühholoog ja Anija Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistid ja lastekaitse spetsialist. Lisaks pakub 

psühholoogilist nõustamist MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus, kes tuleb oma spetsialistidega 

kohapeale vähemalt üks kord kuus. Eelnevalt loetletud teenused on inimesele tasuta. Kõrgema etapi 

nõustamise teenused on kättesaadavad Tallinnas. Koostöös Rajaleidja keskusega saavad 

psühholoogilist nõustamist nii lapsed kui lapsevanemad. 

 

Erivajadustega laste nõustamine - esmatasandi nõustamist osutavad pidevalt Kehra Gümnaasiumi, 

logopeed, sotsiaalpedagoog ja Anija Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistid ja lastekaitse spetsialist. 

Lisaks pakub nõustamist MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus, kes tuleb oma spetsialistidega 

kohapeale vähemalt üks kord kuus. Eelnevalt loetletud teenused on lastele tasuta. Kõrgema etapi 

nõustamise teenused on kättesaadavad Tallinnas. 

 

Sotsiaalse toimetuleku nõustamine (sh finantsalane nõustamine)- esmatasandi tasuta nõustamist 

osutavad pidevalt Anija Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistid ja lastekaitse spetsialist.  

 

Seksuaalnõustamine – kohapeal on võimalik tasuta teenust saada Kehra Tervisekeskusest 

perearstidelt ning Tallinnast vastavatest teenust osutatavatest asutustest. 

 

Toitumisalane nõustamine - kohapeal on võimalik tasuta teenust saada Kehra Tervisekeskusest 

perearstidelt ja -õdedelt ning Tallinnast vastavatest teenust osutatavatest asutustest ja 

erialaspetsialistidelt. 

 

Sõltuvusest loobumise nõustamine – esmatasandi individuaalset nõustamist suitsetamisest, 

alkoholismist ja narkomaaniast loobumiseks saavad inimesed Kehra Tervisekeskuse perearstidelt ja -

õdedelt. Kõrgema taseme nõustamine on kättesaadav Tallinnas. 

 

Vangist vabanenute rehabiliteerimisteenus – teenust osutavad Anija Vallavalitsuse sotsiaaltöö 

spetsialistid koostöös Tallinna Vangla kriminaalhooldus ametnikuga ja teiste tugivõrgustikku 

kuuluvate isikute ja organisatsioonidega. Aastas osutatakse teenust ca ühele vanglast vabanenud 

isikule. 

 

 

6.3. Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega 
 

Alates aastast 2006. a on Anija valla laste immuniseerimise protsent 98 % kuni aastani 2014. Eesti 

Vabariigi seadus (Sotsiaalministeerium) näeb ette kohustusliku taseme milleks on 95 %. Anija vallas 

selle seaduse täitmisega probleeme ei ole. 100 %-lise kuni 2-aastaste laste immuniseerimine pole 

tegelikkuses reaalne, sest mõned üksikud lapsed ei saa süstitud õigel ajal või jäävad mõned kuud 

hiljaks, kuid statistika tehakse kuni 2-aasta vanuseni, st tegelikult saavad need lapsed immuniseeritud 
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3-aastaselt. Üks põhjustest on ka see, et mõned lapsevanemad ei ole nõus oma lapsi 

süstima/immuniseerima oma enese teadmatuse tõttu. See on kogu ühiskonnas leviv probleem, et 

paljud lapsevanemad ei soovi enam oma lapsi immuniseerida. 

 

 

 

 

 

KOKKUVÕTE JA TEGEVUSED 
 

Terviseprofiili on koondatud Anija valla elanike tervist puudutav oluline info, mille abil selgitati välja 

terviseprobleemid ja -vajadused. Käesolev terviseprofiil muudab tervisetemaatika inimestele 

nähtavamaks ja loob eeldused inimeste elukvaliteedi tõstmiseks parema tervise kaudu. 

 

Terviseprofiili tegevused on kooskõlas Anija valla arengukavaga 2014-2024. 

 

 

2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

 

Sotsiaalse sidususe näitajad on Eestis oluliselt madalamad kui Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides. Eri 

rahvusgruppide ja eri piirkondade vahel valitseb tervisealane ebavõrdsus (nt keskmine oodatav 

eluiga, tervelt elatud aastad), tervisenäitajad on tugevalt seotud soo, hariduse, etnilise kuuluvuse ja 

sissetulekuga. Mida suurem on sotsiaalne sidusus, seda paremad on inimeste tervisenäitajad. 

 

Eesmärk: elanike rühmade kaasamine ja sidususe suurendamine, tõrjutuse vähendamine ja tugeva 

kogukonna loomine. 

 

Tegevused: 

 Arendada elukvaliteeti ja toimetulekut suurendavaid teenuseid. 

 Arendada sotsiaalset infrastruktuuri, toetada koostöövõrgustikke ja vabaühenduste tegevust, 

soodustada inimeste omaalgatus. 

 Tagada elanikele piirkonnas töötamise võimalus. 

 Tagada inimestele teave, mis võimaldab teha teadlikke valikuid terviseriskide vähendamiseks. 

 Tagada tervisega seotud teabe kättesaadavus sotsiaalselt tundlikele gruppidele nende õiguste, 

hüvitiste ja teenuste kohta. 

 

 

3. LASTE JA NOORTE TURVALINE JA TERVISLIK ARENG 

 

Käesoleval ajal kogutav tervisestatistika laste ja noorte kohta ei võimalda saada ülevaadet erinevate 

sihtgruppide (rahvus, elukoht, sotsiaalmajanduslik olukord, haridus) kaupa. Laste ja noorte 

tervisekäitumise uuringuid ei ole teostatud kohalike omavalitsuste kaupa, sh Anija vallas eraldi. 

 

Eesmärk: Laste turvalisuse ja võrdsete võimaluste suurendamine, lastevanemate vastutustunde 

suurendamine, laste ja noorte kehalise ja vaimse tervise edendamine, vigastuste ja vägivalla 

ennetamine. 

 

Tegevused: 

 Teabe kättesaadavuse parendamine, mis võimaldab teha teadlikke valikuid terviseriskide 

vähendamiseks. 

 Liituda tervist edendavate lasteaedade ja koolide võrgustikuga. 

 Arendada võrgustikutööd erinevate spetsialistide vahel (pedagoogid, tervishoiutöötaja, 
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lastekaitse spetsialist) ja lastevanemate vahel. 

 Tagada olemasolevate teenuste järjepidevus ja vajadusel luua uusi teenuseid. 

 Tagada teenuste kättesaadavus, mis vastab laste ja perede vajadustele. 

 Tagada valla vajadustele vastav spetsialistide arv, kes tegelevad riskikäitumisega laste ja 

noortega. 

 Suurendada lastevanemate teadlikkust ja oskusi laste tervise edendamisel ning varasel 

märkamisel. 

 Arendada koostööd noortekeskustega laste ja noorte vaba aja sisustamisel ja riskikäitumise 

ennetamisel. 

 Kaasa aidata teenuste osutajatele tingimuste loomisele (ruumid, transport jmt). 

 

 

4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

 

Valla elanikud on vähe teadlikud elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevatest terviseriskidest ja nende 

ennetamise meetmetest. 

 

Eesmärk: erinevate sihtrühmade teadlikkuse tõstmine elu-, töö- ja õpikeskkonnast lähtuvatest 

terviseriskidest ja nende ennetamise viisidest, terviseriskide hindamise, juhtimise ja teavitamise 

süsteemi tõhustamine, töötervishoiu korralduse parandamine. 

 

Tegevused: 

 Teabe kättesaadavuse tagamine, mis võimaldab teha teadlikke valikuid terviseriskide 

vähendamiseks. 

 Selgitada välja ohutegurid tervisele ja arvestada nendega planeerimisel ja ehitustegevusel. 

 Informeerida valla elanikke ohuteguritest. 

 Tõsta inimeste teadlikkust keskkonnast tulenevatest terviseriskidest ja nende ennetamise 

meetmetest. 

 Järgida avaliku sise- ja välisruumi kujundamise põhimõtteid, mis teevad kõigile elu-, õpi- ja 

töökeskkonna juurdepääsetavaks ja kasutatavaks. 

 Arendada tervist edendavate töökohtade võrgustikku kaasates ka erasektorit. 

 

 

5. TERVISLIK ELUVIIS 

 

Inimeste tervisekäitumise uuringuid ei ole tehtud omavalitsuste kaupa ning seega puuduvad meil 

täpsemad andmed. Haigestumine ja vigastuste statistika ei ole samuti elukoha põhiselt kättesaadav. 

 

Eesmärk: Kujundada elanike hulgas tervist hoidev ja haigusi ennetav käitumismuster tervist 

toetavate ühiskondlike normide ja väärtushinnangute kujundamise kaudu. 

 

Tegevused: 

 Teabe kättesaadavuse tagamine, mis võimaldab teha teadlikke valikuid terviseriskide 

vähendamiseks. 

 Tõsta tervisliku toitumise alast teadlikkust ja võimalusi. 

 Suurendada ja mitmekesistada võimalusi kehaliselt aktiivselt vaba aja veetmiseks. 

 Toetada tervislikke eluviise soodustavaid projekte ja organisatsioone. 

 Toetada riskikäitumise ennetamise ja lahendamisega tegelevaid projekte ja organisatsioone. 

 Arendada rahvaspordi harrastamise ja teisi sportimisvõimalusi. 

 Edendada sõltuvusainete vaba elustiili ja luua alternatiivseid vaba aja veetmise võimalusi. 
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6. TERVISETEENUSED 

 

Ravikindlustusel on piiratud tulubaas, mis inimeste vajaduste suurenedes ja teenuste kallinedes 

ohustab tervishoiu rahastamist. Patsientidel suureneb omaosalus tervishoiuteenuste ja ravimite eest 

tasumisel. Valla elanikkond vananeb ning suureneb vajadus hoolekandeteenuste, hooldusravi ja 

hooldekodude järele. 

 

Eesmärk: Esmatasandi arstiabi, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine ja 

arendamine. 

 

Tegevused: 

 Kindlustada teenuste kohta teabe kättesaadavus. 

 Tagada ravikindlustuseta isikutele arstiabi, mida vältimatu abi ei kata. 

 Arendada koostööd perearstidega erinevates ennetustegevustes. 
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LISA 

 

Terviseprofiili valmimise protsessi kirjeldus: 

 

Anija vallavalitsus moodustas Anija valla terviseprofiili koostamiseks töörühma kaasates erinevate 

asutuste ja valdkondade spetsialiste. Terviseprofiili koostamise protsess algas Tervise Arengu 

Instituudi korraldatud terviseedenduse baaskoolitusega, mis toimus töörühma liikmetele 15. märtsil 

2011. a Tallinnas. Sellele järgnes „Paikkonna terviseprofiili koostamise“ koolitus 31. märtsil ja 01. 

aprillil 2011. a Tallinnas. Hiljem toimusid töörühma sisesed terviseprofiili koostamisega seotud 

koosolekud ja arutelud ajavahemikul aprillist kuni septembrini 2011. a. 

Anija valla Terviseprofiili andmete uuendamine toimus seisuga 01. oktoober 2015. aasta 
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Suured tänud kõikidele töörühma liikmetele! 


