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Sissejuhatus 
 

Kuusalu vald on Harjumaa idapoolseim omavalitsus (joonis 1). Vald piirneb idast Harjumaa 

valdade Jõelähtme ja Anijaga ning läänest ja lõunast Lääne-Virumaa Vihula, Kadrina ja Tapa 

valdadega. Valla territooriumi sees asub eraldi omavalitsusüksus Loksa linn (pindalaga 3,8 

km2). Põhjaosas on Kuusalu valla piiriks Soome laht, valla rannajoon on kõige pikem Eestis - 

ca 120 km. Seisuga 01.01.2011 oli Kuusalu vallas  6810 elanikku. 

 

 
Joonis 1. Kuusalu valla paiknemine (Allikas: Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Valda läbivad riikliku tähtsusega Tallinn-Narva ja Piibe maanteed. Suurim tõmbekeskus 

Tallinn asub Kuusalu vallast ca 35-75 km kaugusel. Kuusalu valla pindala on 707,9 km2, vald 

on selle näitajaga hetkel suurim Harjumaal ja üks suurimaid Eestis. 

 

Kuusalu vald oma praeguste piiride ja ulatusega tekkis 2005. aasta oktoobrikuus kohalike 

omavalitsuste volikogude valimisega Kuusalu ja Loksa valla ühinemise tulemusena. Kahe 

valla ühinemisel tekkis omavalitsus, mille haldusterritoorium kattub suures osas endise 

Kuusalu kihelkonna piiridega. 

 

Arengukava on põhiline valla arengut strateegilisel tasandil suunav dokument, mis on aluseks 

valla poolt tehtavatele investeerimisotsustele ning rakendatavatele arengusuundadele. Valla 

eelarve vastuvõtmine peab olema kooskõlas valla arengukavaga, samuti ka laenukohustuste 

võtmine valla poolt. 

 

Senini on olnud kehtiv Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 – 2025. 2011. aasta seisuga 

on sotsiaalmajandusliku olukorra muutumine tinginud vajaduse uue arengukava järele, 

käesoleva arengukava perioodiks on 2012 – 2032. 

 

 

Kuusalu valla arengukava koosneb järgmistest peamistest osadest: 
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1. valla arengustrateegia, sh missioon, visioon, väärtused ja tunnuslause ning 

strateegilised eesmärgid (1. ptk); 

2. arengukava investeeringute ja tegevuste kava (arengukava 2. ptk), kus on välja toodud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikud investeeringud ja tegevused; 

3. arengukava rakendamine ja seire (arengukava 3. ptk), kus on välja toodud arengukava 

elluviimise kirjeldus. 

 

Täiendavalt on arengukava lisas välja toodud arengukava mõõdikud ning valla sise- ja 

väliskeskkonna analüüs. 

 

Kuusalu valla arengukava koostamise põhiprotsess toimus perioodil veebruar - september 

2011. Arengukava sisendiks olevaid ideid koguti kahelt rahvakoosolekult, mis toimusid 

Kolgakülas ja Kuusalus, kus osales kokku enam kui 100 inimest. Arengukava strateegia ning 

tegevuskava määratlemine toimus Kuusalu valla poolse töörühma poolt.  
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1. Kuusalu valla arengustrateegia 
 

1.1 Kuusalu valla missioon, visioon, väärtused ja tunnuslause 
 

Kuusalu valla missioon  

 

Luua mugav elupaik aktiivsele inimesele. 

 

Missiooni selgitus: 

 mugav elupaik – vallas on kõik vajalik hõlpsalt kättesaadav.  

 

Kuusalu valla visioon aastaks 2020 

 

Kuusalu on tegusa kogukonnaga, turvaline, head haridust, mitmekesiseid töökohti ja vaba 

aja veetmise võimalusi pakkuv vald, kus lõimuvad pärandkultuur ja loodus. 

 

Visiooni selgitus: 

 tegus kogukond – vallas on aktiivne, kaasav ja kokkuhoidev kodanikuliikumine; 

 turvaline – vallas on tagatud füüsiline ja sotsiaalne turvalisus; 

 hea haridus – vallast saadav haridus avab uksed nii töötamiseks, edasiõppimiseks kui 

ka maailma avastamiseks; 

 mitmekesised töökohad – vallas on olemas kohapealsed töökohad erinevates 

valdkondades; 

 vaba aja veetmise võimalused – vallas on loodud võimalused vaba aja veetmiseks 

erinevatele sihtgruppidele ja vajadustele; 

 pärandkultuuri ja looduse lõimumine – vallas on omavahel seotud nii ajaloo ja 

kultuuripärandi kui ka looduse hoidmine ja väärtustamine. 

 

Kuusalu valla väärtused  

 

 Tegusus – oleme oma tegemistes aktiivsed ja toimekad. 

 Hoolivus – väärtustame inimest, pärandkultuuri ja loodust.  

 Nutikus – kasutame oskuslikult olemasolevat tarkust ja rakendame uuenduslikke 

ideid. 

 Koostöö – teeme aktiivset koostööd erinevate sihtgruppide ja naabritega. 

 Mitmekesisus – loome ja arendame rohkeid valikuvõimalusi.  

 

Kuusalu valla tunnuslause 

 

Kuusalu - aktiivse inimese mugav elupaik! 
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1.2 Kuusalu valla strateegiakaart 
 

Kuusalu valla strateegilised eesmärgid on määratletud kolmel tasandil: 

1. nn elaniku vaates (vt p 1.3.1) on välja toodud valla missiooni ja visiooni tasandi 

eesmärgid ja mõõdikud. Vastava tasandi eesmärgid on kõige pikaajalisema mõjuga; 

2. nn valdkonna vaates (vt p 1.3.2) on määratletud 8 arenguvaldkonna eesmärgid ja 

mõõdikud. Valdkondade määratlemisel on arvestatud, et need oleksid kooskõlas Kuusalu 

vallavolikogu komisjonidega. Kõik valdkonnad toetavad eelpool välja toodud elaniku 

vaate eesmärke; 

3. nn juhtimisvaate eesmärgid (vt 1.3.3) toetavad elaniku vaate ja valdkonna vaate 

eesmärke kodanikuühiskonna ja kogukonna juhtimise seisukohast lähtuvalt. 

 

Kuusalu valla strateegiakaart, kus on välja toodud kolme tasandi seosed, on välja toodud 

järgneval leheküljel. 

 

Strateegiakaardile järgnevas peatükis 1.3 on välja toodud kõigi kolme vaate eesmärgid ning 

mõõdikud, mõõdikute täpsem sisu on välja toodud arengukava lisas 1. 
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1.3  Kuusalu valla strateegilised eesmärgid 
 

1.3.1 Eesmärgid ja mõõdikud elaniku vaates 
 

Alljärgnevalt on välja toodud valla missioonist ja visioonist lähtuvad strateegilised eesmärgid 

koos mõõdikutega. Mõõdikute täpsem sisu on välja toodud arengukava lisas 1. 

 

MISSIOON: Luua mugav elupaik - vallas on kõik vajalik hõlpsalt kättesaadav.  

Mõõdikud: 

 kinnisvara hind; 

 valla kuvand üleriigilises meedias; 

 elanikkonna rahulolu elupaigaga. 

 

EESMÄRK 1: Tegus kogukond - vallas on aktiivne, kaasav ja kokkuhoidev 

kodanikuliikumine. 

Mõõdikud: 

 elanike arv; 

 elanike rahulolu kaasamisega valla- ja külade tegemistesse. 

 

EESMÄRK 2: Turvalisus - vallas on tagatud füüsiline ja sotsiaalne turvalisus. 

Mõõdikud: 

 elanike keskmine eluiga; 

 keskmine palk; 

 elanikkonna rahulolu füüsilise ja sotsiaalse turvalisusega. 

 

EESMÄRK 3: Hea haridus - vallast saadav haridus avab uksed nii edasiõppimiseks, 

töötamiseks kui ka maailma avastamiseks. 

Mõõdikud: 

 edasi õppima läinute osakaal (gümnaasiumi, kutsekooli, kõrgkooli); 

 elanikkonna rahulolu hariduse kvaliteediga (õpilased, vanemad). 

 

EESMÄRK 4: Mitmekesised töökohad - vallas on olemas kohapealsed töökohad erinevates 

valdkondades. 

Mõõdikud: 

 töökohtade arv vallas; 

 vallas töötavate valla elanike osakaal; 

 töötajate arv erinevates majandussektorites (ühegi sektori osakaal ei ületa teatud taset).  

 

EESMÄRK 5: Vaba aja veetmise võimalused  - vallas on loodud võimalused vaba aja 

veetmiseks erinevatele sihtgruppidele ja vajadustele. 

Mõõdik: 

 elanikkonna rahulolu vaba aja veetmise võimalustega. 

 

EESMÄRK 6: Pärandkultuuri ja looduse lõimumine - vallas on omavahel seotud nii 

ajaloo- ja kultuuripärandi kui ka looduse hoidmine ja väärtustamine. 

Mõõdik: 

 elanikkonna rahulolu pärandkultuuri ja looduse hoidmise ning väärtustamisega. 
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1.3.2 Eesmärgid ja mõõdikud arenguvaldkondade vaates 
 

Kuusalu valla strateegiliste arenguvaldkondade soovitud seisundid aastaks 2020 ning nende 

tulemusmõõdikud on ära kirjeldatud 8 valdkonna kaupa. Täiendavalt on välja toodud iga 

valdkonna peamised meetmed ja tegevused. Valdkondade määratlemisel on arvestatud, et 

need oleksid kooskõlas Kuusalu vallavolikogu komisjonidega. Kõik järgnevalt väljatoodud 

valdkonnad toetavad eelpool välja toodud missiooni ja elaniku vaate strateegilisi eesmärke. 

 

1. Keskkonnakaitse 

 

Valla elukeskkond on puhas ja korrastatud, saastamine on vähenenud. Kogukond on kaasatud 

keskkonnahoiu korraldamisse. Vallas on tagatud loodushoid. Aktiivsel inimesel on võimalus 

tegutsemiseks looduses. Vallas tegeletakse keskkonnateadlikkuse tõstmisega. Kohalikku 

loodust eksponeeritakse koos piirkonna ajalooga. 

 

Keskkonnakaitse valdkondlikud mõõdikud: 

 

1.1 taaskäitlemisele minevate jäätmete osakaal  

1.2 keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste arv; 

1.3 tähistatud looduskaitse all olevate objektide arv; 

1.4 pinnavee saastatuse tase (riiklikult mõõdetavatel jõgedel). 

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 keskkonnakaitse-alase järelvalve tõhustamine (prügiveolepingute järelvalve, 

reoveekogumissüsteemide järelevalve). 

 keskkonnakaitse-alase (näit. jäätmekäitlus) teavitustegevuse edendamine; 

 jäätmekogumissüsteemi arendamine ülevallaliseks (sh jäätmekogumispunktide 

rajamine ja jäätmejaamade edasiarendamine); 

 keskkonnateadlikkusele suunatud ürituste algatamine ja toetamine; 

 looduskaitse all olevate objektide tähistamine ja tutvustamine; 

 looduskaitse all olevate objektide hooldamine; 

 reoveekogumissüsteemide loomine ja parendamine; 

 joogivee kvaliteedi parandamine (puurkaevude, trasside ja seadmete rajamise 

toetamine valla poolt). 

 

2. Ettevõtlus  

 

Vallas on määratletud ja välja arendatud võimalused mitmekülgseks ettevõtluse arenguks. 

Valla ettevõtluskeskkonda turundatakse ühtse tervikuna. Koolides toetatakse ettevõtlusalast 

õpet. Ettevõtlus on keskkonda säästev. Ettevõtluses väärtustatakse piirkonna loodust ja 

ajaloolis-kultuurilist eripära. Töökohad vallas on tervist edendavad ja turvalised. Ettevõtjad 

teevad omavahelist koostööd ja toetavad kogukonna aktiivsust.  

 

Ettevõtluse valdkondlikud mõõdikud: 

 

2.1 ettevõtete arv; 

2.2 ärimaa pindala. 
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Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 ettevõtluse infobaasi loomine (ettevõtted, tööjõud);  
 veebikeskkondades valla keskkonna turundamine (kinnisvara, ettevõtted, ressursid);  

 Kuusalu valla reklaamimine (ettevõtlus- ja elukeskkond; Tallinn-Narva mnt 

reklaamkanalina kasutamine (LED reklaam maantee ääres), tele, raadio);  

 valla esindamine teemamessidel (turism, ehitus, elamumess);  

 ettevõtjate vahelise koostöö soodustamine;  

 kaugtöö soodustamine (kiire andmeside vallas, IT tugi).  

 

3. Taristu ja heakord 

 

Mugavaks eluks vajalik taristu on kättesaadav. Valla territoorium on hõlpsasti läbitav, 

olemasolev teedevõrk on turvaline ja hästi korrastatud. Transpordikorraldus tagab elanikele 

vajalike teenuste kättesaadavuse. Kuusalu vald on heakorrastatud.  
 

Taristu valdkondlikud mõõdikud: 

 

3.1 ühistranspordi kilomeetrite arv; 

3.2 mustkattega teede osakaal; 

3.3 avalikus kasutuses olevate teede pikkus; 

3.4 kergliiklusteede pikkus; 

3.5 ühisveevärgiga kaetud elanikkonna osakaal; 

3.6 rahulolu taristuga (teed, ühistransport, kommunikatsioonid (küte, vesi, elekter, 

Internet). 

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 Vallateede rekonstrueerimine, musta katte alla viimine  

o Saunja tee mustakatte alla viime  

o Juminda mustakatte alla viimine  

o Kursi-Härmakosu tee mustakatte alla viimine  

o Virve tee mustakatte alla viimine  

o Nõmmeveski silla rekonstrueerimine  

o Kuusalu aleviku tänavate rekonstrueerimine  

o Kiiu aleviku tänavate rekonstrueerimine  

o Kolga tänavate rekonstrueerimine  

o Andineeme parkla rajamine  

o Salmistu randa uus tee ja parkla rajamine  

o Kotka liiklussõlme parkla rajamine 

 Õpilasliinide  muutmine avalikeks liinideks  

o Õpilasliinide korraldamise üleandmine maakondlikule ühistranspordi 

korraldajale  

 Kergliiklusteede rajamine  

o Kiiu-Käli kergliiklustee  
o Loksa – Kolgaküla kergliiklustee  

o Salmistu sadama kergliiklustee  

o Kiiu – Salmistu kergliiklustee 
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o Kuusalu – Andineeme kergliiklustee 

o Kotka liiklussõlme bussipeatuste ühendamine parkimislaga 

 Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide arendamine  

o Kuusalu alevikus vee- ja kanalisatsiooni parendamine  

o Kiiu aleviku vee- ja kanalisatsiooni parendamine  

o Kolga aleviku vee- ja kanalisatsiooni parendamine  

o Kolga-Aabla vee- ja kanalisatsiooni parendamine  

o Leesi veesüsteemi parendamine  
o Kodasoo veesüsteemi parendamine  

o Suurpea kanalisatsiooni parendamine  

o Uuri veesüsteemi parendamine  

o Hajaasustuses puurkaevude ja trasside rajamise toetamise programm  

 Interneti võrgu arendamine  

o Valla objektide ühendamine lairibavõrguga  
 Avalike teede kasutusõiguse sõlmimine  

o Valla teede aluse maa munitsipaliseerimine  

o Avalikus kasutuses olevate erateede kasutusvalduse seadmine  

 Tänavavalgustuse arendamine  

o Energiasäästliku tänavavalgustussüsteemi loomine  

o Salmistul tänavavalgustuse laiendamine  

 Soojamajanduse arendamine  

o Kolga alevikus soojatrasside rekonstrueerimine  

o Valla hoonete soojapidavuse suurendamine  

o Kiiu mõisa küttesüsteemi parendamine  

 Vallas heakorra suurendamine  
o Heakorra- alase järelevalve suurendamine  

o Heakorra kampaaniate toetamine ja tunnustamine  

o Avalikus kasutuses olevate alade kaunistamine (lilled, valgustid, kujud, 

istumiskohad)  

 Taristud 

o Salmistu sadama rekonstrueerimine  

 

4. Maakasutus ja ruumiplaneerimine 

 

Ruumi planeerimine toimub terviklikult arvestades erinevate huvigruppide vajadusi ja ootusi. 

Planeerimis- ja arendustegevustega on tagatud looduskeskkonna ja kultuuripärandi säilimine 

ning elukeskkonna füüsiline turvalisus. Valla maakasutuse struktuuris ei rakendata olulisi 

muutusi, kinnitatud kehtestatud planeeringud vaadatakse uuesti läbi ja ja viiakse ellu.  

 

Maakasutamise ja ruumiplaneerimise valdkondlikud mõõdikud: 

 

4.1 Planeeringutega ettenähtud kruntide ja väljastatud ehituslubade osakaal; 

4.2 rahulolu valla ruumilise planeerimisega. 

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 üldplaneeringu koostamine;  

 osaüldplaneeringute koostamine;  
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 valla omandis oleva maaressursi suurendamine (teede alune maa, sotsiaalmaa, 

arenduseks maa);  

 vallas planeerimis- ja ehitustegevuse tõhusam korraldus.;  

 koostöö naaberomavalitsustega planeerimise küsimustes.  

 

5. Haridus 

 

Vallas on kõigile tagatud võimetekohane ja toimetulekut tagav haridus, hariduskeskkond on 

kaasaegne ja turvaline. Lasteaiakohad on kõikidele soovijatele võimalikult kodu lähedal. 

Alus- ja üldhariduse kvaliteet on konkurentsivõimeline, huviharidus on mitmekesine. 

Hariduslike erivajadustega lastele on loodud vastavad õppimisvõimalused. Noorsootööga 

tegeletakse paikkondlikult, noorsootöö on sisuliselt ja vormiliselt arenenud. Hariduse 

mitmekesistamisel arvestatakse nii piirkonna ettevõtluse kui ka loodus- ja kultuuripärandiga. 

Kogukonna liikmetel on võimalused mitmekülgseks enesetäiendamiseks.  

 

Hariduse valdkondlikud mõõdikud: 

 

5.1 lasteaia(hoiu)kohtade suhtarv valla laste arvuga; 

5.2 riigieksamite tulemused; 

5.3 noorsootöös osalevate noorte arv; 

5.4 õpilaste osakaal, kes on kaasatud organiseeritud huvitegevustesse; 

5.5 väljaspool valla koolipiirkonda õppivate õpilaste osakaal (2010 - 6,8%) 

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 haridusvaldkonna taristu parendamine; 

 lapsehoiu toetuse suurendamine;  

 õpetajate kompetentsi tõstmine (olemasolevate koolitamine; uute värbamine);  

 regionaalse haridusvõrgu ümberkorraldamine (haridusvõrgu arengukava koostamine); 

 ekspertide toomine gümnaasiumi osadesse loengute läbiviimiseks; 

 täiskasvanute enesetäiendamiseks tasuta ruumide võimaldamine; 

 haridusvaldkonna ürituste algatamine ja toetamine; 

 gümnaasiumi astmes õppesuundade arendamise toetamine (Kolga Keskkoolis loodus- ja 

kultuuripärand, Kuusalu Keskkoolis praktiline kallak - ettevõtlusõpe);  

 tugisüsteemide loomine ja parendamine HEV-õpilastel (sh Vihasoo algkoolis 

väikeklassid erivajadusega lastele); 

 valla stipendiumide süsteemi taaskäivitamine; 

 paikkondlike noorsootöö eestvedajate struktuuri loomine (koolitamine, motiveerimine); 

 noortele kooskäimiskohtade loomine; 

 noorte ürituste toetamine; 

 paikkondlike huvitegevuste arendamine noortele (külades, näit. seltsimajades 

huviringid); 

 huvitegevuses osalemise toetamine (tasu, vahendite soetamine, transport, (võistlus)reisid 

vms). 

 

6. Kultuur ja vaba aeg  
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Vallas on heakorrastatud ja tegusad rahvamajad, raamatukogud, külakeskused ja 

spordirajatised, kus on mitmekesised võimalused kultuuri ja spordiga tegelemiseks kõigile 

kogukonna liikmetele. Vallas on tagatud loodus- ja pärandkultuuri objektide säilimine ja 

väärtustamine, objektid on atraktiivsed ka valla külastajatele. 

 

Kultuuri ja vaba aja valdkondlikud mõõdikud: 

 

6.1 valla taidlus- ja spordiringide arv; 

6.2 valla taidlus- ja spordiringides osalejate arv; 

6.3 rahvamajade kasutusintensiivsus (tundide arv aastas); 

6.4 spordikeskuse külastuskordade arv; 

6.5 raamatukogu lugejate arv; 

6.6 suurürituste arv (elanikud ja külastajad, nt üle 500 osaleja); 

6.7 pärandkultuuri ja loodust väärtustavate ettevõtmiste arv. 

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 Kultuuri- ja vaba aja taristu loomine ning parendamine 

 Uute vaatamisväärsuste loomine 

 Spordi- ja kultuuritaristu tasuta või sooduskasutamine valla elanikele 

 Loodus- ja pärandkultuuriobjektide tähistamine ja tutvustamine 

 Loodus- ja pärandkultuuriobjektide hooldamine 

 Pärandkultuuri talletamise ja esitlemise toetamine 

 Kultuuri- ja spordiürituste algatamine ja toetamine 

 Raamatulaenutuskappide soetamine 

 Raamatukogudes toimuvate noortele suunatud ürituste toetamine 

 Rahvamajade toetamine lähtuvalt paikkondlikust kasutusintensiivsusest 

 

7. Sotsiaalne turvalisus 

 

Valla elanikel on stabiilne sissetulek, mis tagab toimetuleku. Erinevate sotsiaalsete gruppide 

vajadustega on arvestatud ning nad on kogukonna tegevustesse kaasatud. Valla 

hoolekandesüsteem tagab abi kättesaadavuse vajajatele. Kõigile sotsiaalsetele gruppidele on 

tagatud hea haridus ja vaba aja veetmise võimalused. 

 

Sotsiaalse turvalisuse valdkondlikud mõõdikud: 

 

7.1 töötute arv; 

7.2 toimetulekutoetuse saajate osakaal; 

7.3 valla sotsiaaltoetuste saajate osakaal; 

7.4 valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste arv; 

7.5 elanike rahulolu sotsiaalteenuste kättesaadavusega. 

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 sotsiaalse taristu loomine ja parendamine; 
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 toimetulekuprobleemidega elanike nõustamine (näit. sotsiaalsete oskuste nõustamine, 

psühholoogiline nõustamine, karjäärinõustamine, võlanõustamine); 

 valla tasuliste teenuste kättesaadavuse toetamine (lasteaed, huvi- ja sporditegevus 

jms); 

 ennetava sotsiaaltöö võrgustiku arendamine (külavanemad, lasteaiad, koolid, 

korteriühistud, perearstid); 

 lastekaitsetöötaja ametikoha loomine. 

 

8. Füüsiline turvalisus 

 

Kogukond on teadlik võimalikest ohtudest ning nende ennetamisega tegeletakse kõikides 

vanusegruppides. Valla elanikud ja külastajad peavad kinni kehtestatud reeglistikest, mis 

tagab ühiskonna ja looduskeskkonna sõbraliku toimimise. Füüsilise turvalisuse tagamine 

toimub kogukonna koostööna. Operatiivteenistused jõuavad kiiresti sündmuskohale.  

 

Füüsilise turvalisuse valdkondlikud mõõdikud: 

 

8.1 süütegude arv (kuriteod, väärteod, va Tallinn-Narva maanteel); 

8.2 tuleõnnetuste arv; 

8.3 naabrivalvkondade arv; 

8.4 operatiivteenuste sündmuskohale jõudmise aeg. 

 
Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 Naabrivalve piirkondade laiendamine  
o kogukonna teavitamine  
o naabrivalve teemadel koolitamine  

 Avaliku korra tagamine  
o Avaliku korra üle järelevalve suurendamine  
o Lasteasutustes turvalisuse teemadel teabepäevade korraldamine  
o Alevikes turvakaamerate paigaldamine  

 Valla asutustes turvalisuse suurendamine  

o Valla hoonetes turvakaamerate paigaldamine  
o Kunstide Koolis, tervisekeskuses tuleohutuse ja valvesüsteemide paigaldamine  

 Õnnetustele reageerimisvõimekuse suurendamine  

o Tuletõrje veevõtu kohtade korrastamine  
o Kuusalu vabatahtliku päästemeeskonna loomine  
o Valla teede ja hajaasustuses hoonete adresseerimine ning viidastamine (teede 

nimed ja majade numbrid)  
 

1.3.3 Eesmärgid ja mõõdikud valla juhtimise vaates 

 

Valla kogukonna tegevused on suunatud ühiste eesmärkide saavutamisele. Kogukonna 

liikmed on kokkuhoidvad ja arvestavad üksteisega. Valla juhtimine lähtub kogukonna 

ootustest, on läbipaistev ja kogukonda kaasav. Vald kasutab ressursse eesmärgipäraselt valla 

elanikele mugava elupaiga loomiseks, selle saavutamiseks hangitakse täiendavaid vahendeid. 

Bürokraatiatase on madal. 

 

Valla juhtimise vaate mõõdikud: 
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 tegutsevate vabaühenduste liikmete arv; 

 läbi viidud ürituste arv;  

 vabaühenduste poolt läbi viidud projektide arv; 

 valla juhtimisse haaratud kogukonna liikmete arv ja osakaal; 

 valla elanike rahulolu valla ametnike tööga; 

 arengukava täitmise tase; 

 välisfinantseerimisega valda toodud toetuste maht.  

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused (vt ka p 2.2 investeeringute kava ja p 2.3 

tegevuste kava): 

 

 vabaühenduste koostöö soodustamine ja kaasamine valla juhtimisse; 

 Kuusalu valla kui mugava elukeskkonna reklaamimine; 

 valla infoportaali ja e-teenuste arendamine (ID-kaardi ja valla elanike registriga seotud 

rakenduste suurendamine; 

 Vallateemalise elektroonilise infokirja saatmine (ametlikud teated, vastuvõetud 

otsustused ja menetluses olevad küsimused); 

 kvaliteedijuhtimise rakendamine;  
 külavanemate toetamine. 

 

 

 



 16 

2. Valla investeeringute ja tegevuste kava 
 

2.1 Ideede hindamismetoodika ja hindamise tulemused 
 

Kuusalu valla arengukava investeeringute ja tegevuste kava koostamisel lähtuti eelnevalt 

määratletud valla missioonist ja visioonist ning strateegilistest eesmärkidest. Põhiosa 

arendusideedest koguti kahe rahvakoosoleku raames, ideede loetelu täiendati vallavalitsuse 

poolt. 

 

Alternatiivseid arendusideid hinnati nelja punkti süsteemis viie kriteeriumi alusel. 

Hindajateks olid arengukava koostamise töörühma liikmed ning volikogu esindajad. Ideede 

hindamiseks kasutatavad hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud lepiti kokku enne 

hindamise läbiviimist.  

 

Hindamine toimus tehniliselt online versioonis Internetis. Hindamiskriteeriumid olid 

järgmised: 

 

Hindamise kriteerium Min ja max kirjeldus Kaal 

   

1. Seos visiooni, missiooni 

ja strateegiliste 

eesmärkidega 

 4-tugev 

 3-keskmine 

 2-nõrk 

 1- puudub 

 

Maksimaalne hinne 4 punkti – seos tegevuse ja 

visiooni, missiooni ning eesmärkide vahel on 

selge ja ühemõtteline, tegevuse läbiviimine aitab 

neid täita. 

 

Minimaalne hinne 1 punkt – seos visiooni, 

missiooni ja eesmärkidega puudub. 

40% 

2. Sihtgrupi suurus – kui 

paljud saavad otseselt kasu 

 4-suur (rohkem kui 1000) 

 3-keskmine (100-1000) 

 2-väike (10-100) 

 1- praktiliselt puudub (0-10) 

 

Maksimaalne hinne 4 punkti – tegevusest kasu 

saav sihtgrupp (vallas) on suur, sihtgrupi vajadus 

konkreetse tegevuse järele on ilmne. 

 

Minimaalne hinne 1 punkt – tegevusest 

kasusaavate isikute arv vallas on praktiliselt 

olematu, vajadus konkreetse tegevuse järgi on 

ebaselge. 

20% 

3. Idee realistlikkus 

(teostatavus) 

 4-reaalne  

 3-keskmine 

 2-nõrk 

 1 -ebareaalne 

 

15% 
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Maksimaalne hinne 4 punkti – tegevuse 

teostamine olemasolevates tingimustes on 

reaalne ja lihtne.  

 

Minimaalne hinne 1 punkt – tegevuse teostamine 

olemasolevates tingimustes ei ole realistlik. 

4. Majanduslik tasuvus  

(investeering vs tulu/kulu) 

 4-märkimisväärne tulu või kokkuhoid (5-10 

aastases perspektiivis) 

 3-vähene tulu või kokkuhoid 

 2-vähene kulu 

 1-lisab suuri kulusid 

 

Maksimaalne hinne 4 punkti – tegevuse 

realiseerimine toob vallale suurt majanduslikku 

tulu või kulude kokkuhoidu. 

 

Minimaalne hinne 1 punkt – tegevuse 

realiseerimine ei too vallale majanduslikku tulu 

vaid lisab ainult väga suuri kulusid. 

15% 

5. Idee uuenduslikkus 

 4- tugev 

 3- keskmine  

 2- vähene 

 1- puudub  

Maksimaalne hinne 4 punkti – tegevus või selle 

elluviimise vorm on uuenduslik ning seda pole 

teadaolevalt sellisel moel kuskil tehtud, tegevuse 

uuenduslik teostamine parandab oluliselt 

tulemusi. 

 

Minimaalne hinne 1 punkt – tegevus on 

standartne ning rutiinne, uuenduslik lähenemine 

puudub, kasutatakse aegunud meetodeid ja 

vahendeid. 

10% 

 

Hindamiseks kasutati alljärgnevat tabelit: 

 

Kriteerium Kr 1 Kr 2 Kr 3 Kr 4 Kr 5 

 Kaal 1 Kaal 2 Kaal 3 Kaal 4 Kaal 5  

Idee 1      

Idee 2      

…      

 

Kokku hinnati 60 investeeringuideed ja 101 tegevusideed. Hindamistulemustest lähtuvalt 

koostati Kuusalu valla investeeringutekava (vt p 2.2) ning tegevuste kava (vt p 2.3). Ideed 

investeeringute- ja tegevuskavas on grupeeritud arenguvaldkondade kaupa. 
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2.2 Kuusalu valla investeeringute kava 2015-2019 
 
 

Nr Tegevus 
Elluviimise aeg 

Maksumus        

(EUR) 
Allikas 

2015 2016 2017 2018 2019   

1. Keskkonnakaitse         

1.1. Viinistu reoveepuhasti ja trasside rekonstrueerimine  X    250000 KIK 

1.2. Suurepea reoveepuhasti ja trasside rekonstrueerimine   X   250000 KIK 

2. Ettevõtlus         

2.1. 
Valla turunduskontseptsiooni koostamine (2012) ja 

realiseerimine (2013-2016), sh reklaam, viidad jne. 
X X X X X 32000 

KOV, fondid 

3. Taristu         

3.1. 
Kuusalu valla ühisveevarustuse- ja 

kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine  
X X X X X 100000 

KOV, KIK 

3.2. Salmistu sadama rekonstruerimine  X X X  2000000 KOV, PTK 

3.3. Salmistu sadama kergliiklustee rajamine  X X X  32000 KOV, fondid 

3.4 Loksa – Kolgaküla kergliiklustee rajamine     X  Kaasfin. 

3.5 Kotka parkla ja bussipeatuste ühendusteede rajamine  X X X   KOV, PTK 

3.6 Andineeme parkla rajamine  X    25000 KOV, fondid 

3.7 Vallateede rekonstrueerimine, musta katte alla viimine  X X X X X 350000 KOV, riik 

3.8 Energiasäästliku tänavavalgustussüsteemi loomine  X X X X X 12000 KOV 

3.9 Salmistul tänavavalgustuse laiendamine    X   5000 KOV 

3.10 Kolga alevikus soojatrasside rekonstrueerimine   X X    
KOV, KIK Kuusalu 

Soojus 

4. Maakasutus ja ruumiplaneerimine         

4.1. Valla üldplaneeringu koostamine X X    50000 KOV 

4.2. Kuusalu tankla asukoha muutmine  X    32000 PPP 

5. Haridus         

5.1. Kolga keskkooli rekonstrueerimine X   X X 100000 KOV, fondid 
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5.2. Kuusalu muusikakooli rekonstrueerimine   X X X 250000 KOV, fondid 

5.3 Vihasoo lasteaed-algkooli hoone rekonstrueerimine X     40000 KOV, fondid 

5.5. Kiiu noortekeskusele paremate ruumide rajamine     X X 12000 KOV, fondid 

5.6. Kolga noortekeskusele paremate ruumide rajamine    X X 12000 KOV, fondid 

6. Kultuur ja vaba aeg         

6.2. Kuusalu kooli valgustatud suusaraja rajamine   X   50000 Projekti kaasfin. 

6.6. Kolga rahvamaja ehitamine X X X X  50000 KOV omaosalus 

6.7. Kolga keskkooli spordiväljaku rekonstrueerimine  X    192000 Projekti kaasfin.(10%)  

6.8. 
Pastoraadi väljaku kujundamine ja kiriku aia muutmine 

avalikuks puhkealaks  
 X    50000 

Projekti kaasfin. (5000)  

6.9. Kolgaküla mäe otsa vaatetorni ehitamine koos infopunktiga   X   40000 Projekti kaasfin.(10%) 

6.10. Kuusalu raamatukogu laiendamine   X X X  32000 KOV, fondid 

6.11. 
Puhkealade ja –kohtade rajamine Kuusalu, Kiiu ja Kolga 

alevikesse 
 X X X  20000 

KOV, fondid 

6.12. Kolgaküla puhke- ja spordikompleksi ehitamine     X 900000 Projekti kaasfin.(10%) 

6.13. 
Kiiu mõisakompleksi arendamine (park-mõisahoone, sh 

vallavalitsus) 
    X 1000000 

PPP 

6.14 Uute vaatamisväärsuste loomine        

7. Sotsiaalne turvalisus         

7.1. Sotsiaalkeskuse ehitamine (sh pansionaat)     X 2600000 PPP 

8. Füüsiline turvalisus         

8.1. Kuusalu Päästekomando ehitamine X X    10000 KOV omaosalus 

KOKKU VALDKONNAD 1-8      8496000   
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2.3 Kuusalu valla tegevuste kava 2015-2019 
    

 

Nr Tegevus 
Elluviimise aeg 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Keskkonnakaitse           

1.1 Uute energiasüsteemide kasutuselevõtt, energiasäästu propageerimine X X X X X 

1.2 
Kohalike elanike koolitamine suurreostuse puhuks (koostöös MTÜde ja 

koolidega) 
X X X X X 

1.3 
Keskkonnakaitse-alase järelevalve tõhustamine (prügiveolepingute järelevalve, 

reoveekogumissüsteemide järelvalve) 
X X X X X 

1.4 Keskkonnakaitse-alase teavitustegevuse edendamine X X X X X 

1.5 Jäätmekogumissüsteemi arendamine   X X X X X 

1.6 Keskkonnateadlikkusele suunatud ürituste algatamine ja toetamine X X X X X 

1.7 Looduskaitse all olevate objektide tähistamine ja tutvustamine X X X X X 

1.8 Looduskaitse all olevate objektide hooldamine X X X X X 

1.9 Reoveekogumissüsteemide loomine ja parendamine X X X X X 

1.10 
Joogivee kvaliteedi parandamine (puurkaevude, trasside ja seadmete rajamise 

toetamine valla poolt) 
X X X X X 

2 Ettevõtlus      

2.1 Ettevõtete infobaasi loomine (ettevõtted, tööjõud) X     

2.2 
Veebikeskkondades valla keskkonna turundamine (kinnisvara, ettevõtted, 

ressursid) 
X X X X X 

2.3 Ettevõtlusvaldkonna iga-aastane uuring X X X X X 

2.4 Kaugtöö soodustamine vallas (kiire andmeside vallas, IT tugi).  X X X X X 

2.5 Kuusalu valla reklaamimine (lähtuvalt turunduskontseptsioonist)  X X X X 

2.6 Valla esindamine teemamessidel (turism, ehitus, elamumess)  X X X X X 

2.7 Ettevõtjate vahelise koostöö soodustamine X X X X X 

3 Maakasutus ja ruumiplaneerimine      

3.1 Valla üldplaneeringu koostamine X X X X X 

3.2 Osaüldplaneeringute koostamine  X X X X X 
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3.3 Rannaalade ligipääsu parandamine, ametlike juurdepääsuteede määratlemine X X X X X 

3.4 
Valla omandis oleva maaressursi suurendamine (teede alune maa, sotsiaalmaa, 

arenduseks maa) 
X X X X X 

3.5 Vallas planeerimis- ja ehitustegevuse tõhusam korraldus  X X X X X 

3.6 Koostöö naaberomavalitsustega planeerimise küsimustes  X X X X X 

4 Taristu ja heakord      

4.1 Valla objektide ühendamine lairibavõrguga  X X X X X 

4.2 Valla teede aluse maa munitsipaliseerimine  X X X X X 

4.3 Avalikus kasutuses olevate erateede kasutusvalduse seadmine X X X X X 

4.4 Heakorra- alase järelevalve suurendamine  X X X X X 

4.5 Avalikus kasutuses olevate alade  heakorrastamine X X X X X 

4.6 Heakorra kampaaniate korraldamine  X X X X X 

4.7 
Õpilasliinide korraldamise üleandmine maakondlikule ühistranspordi 

korraldajale  
X X X X X 

5 Haridus      

5.1 Tugisüsteemi väljaarendamine igasse lasteaeda-kooli  X     

5.2 Õpetajate kompetentsi tõstmine (olemasolevate koolitamine; uute värbamine) X X X X X 

5.3 
Regionaalse haridusvõrgu ümberkorraldamine (haridusvõrgu arengukava 

koostamine) 
  X X X 

5.4 Ekspertide toomine gümnaasiumi osadesse loengute läbiviimiseks X X X X X 

5.5 Täiskasvanute enesetäiendamiseks tasuta ruumide võimaldamine X X X X X 

5.6 Haridusvaldkonna ürituste algatamine ja toetamine X X X X X 

5.7 
Gümnaasiumi astmes õppesuundade arendamise toetamine (Kolga Keskkoolis 

loodus- ja kultuuripärand, Kuusalu Keskkoolis praktiline kallak - ettevõtlusõpe)  
X X X X X 

5.8 
Tugisüsteemide loomine ja parendamine HEV-õpilastel (sh Vihasoo algkoolis 

väikeklassid erivajadusega lastele) 
X X X X X 

5.9 Valla stipendiumide süsteemi taaskäivitamine X X X X X 

5.10 
Paikkondlike noorsootöö eestvedajate struktuuri loomine (koolitamine, 

motiveerimine) 
X X X X X 

5.11 Noortele kooskäimiskohtade loomine X X X X X 

5.12 Noorte ürituste toetamine X X X X X 
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5.13 
Paikkondlike huvitegevuste arendamine noortele (külades, näit. seltsimajades 

huviringid) 
X X X X X 

5.14 
Huvitegevuses osalemise toetamine (tasu, vahendite soetamine, transport, 

(võistlus)reisid vms) 
X X X X X 

6 Kultuur ja vaba aeg      

6.1 Kultuurivaldkonna arengukava koostamine X     

6.2 Kultuuri- ja spordiürituste algatamine ja toetamine X X X X X 

6.3 Spordi- ja kultuuritaristu tasuta või sooduskasutamine valla elanikele X X X X X 

6.4 Loodus- ja pärandkultuuriobjektide tähistamine ja tutvustamine X X X X X 

6.5 Loodus- ja pärandkultuuriobjektide hooldamine X X X X X 

6.6 Pärandkultuuri talletamise ja esitlemise toetamine X X X X X 

6.7 Raamatulaenutuskappide soetamine      

6.8 Raamatukogudes toimuvate noortele suunatud ürituste toetamine X X X X X 

6.9 Noortele suunatud ürituste toetamine X X X X X 

6.10 Rahvamajade toetamine lähtuvalt paikkondlikust kasutusintensiivsusest X X X X X 

7 Sotsiaalne turvalisus      

7.1 Sotsiaalteenuste arendamine, sihtrühmade välja selgitamine X     

7.2 
Toimetulekuprobleemidega elanike nõustamine (näit. sotsiaalsete oskuste 

nõustamine, psühholoogiline nõustamine, karjäärinõustamine, võlanõustamine) 
X X X X X 

7.3 
Valla tasuliste teenuste kättesaadavuse toetamine (lasteaed, huvi- ja 

sporditegevus jms) 
X X X X X 

7.4 
Ennetava sotsiaaltöö võrgustiku arendamine (külavanemad, lasteaiad, koolid, 

korteriühistud, perearstid) 
X X X X X 

7.5 Lastekaitsetöötaja ametikoha loomine (1000 lapse kohta)    X  

8 Füüsiline turvalisus      

8.1 
Naabrivalve piirkondade laiendamine (kogukonna teavitamine, naabrivalve 

teemadel koolitamine)  
X X X X X 

8.2 Avaliku korra üle järelevalve suurendamine  X X X X X 

8.3 Lasteasutustes turvalisuse teemadel teabepäevade korraldamine  X X X X X 

8.4 Alevikes turvakaamerate paigaldamine  X X X X X 

8.5 Kunstide Koolis, tervisekeskuses tuleohutuse ja valvesüsteemide paigaldamine  X X X X X 
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8.6 Tuletõrje veevõtu kohtade korrastamine  X X X X X 

8.7 Kuusalu vabatahtliku päästemeeskonna loomine  X X X X X 

8.8 
Valla teede ja hajaasustuses hoonete adresseerimine ning viidastamine (teede 

nimed ja majade numbrid)  
X X X X X 

9 Valla juhtimine      

9.1 
Valla infoportaali ja e-teenuste arendamine (ID-kaardi ja valla elanike registriga 

seotud rakenduste suurendamine  
X X X X X 

9.2 
Kuusalu valla reklaamimine kui mugav elukeskkond (Valla Facebooki ja 

Twitteri lehekülgede loomine, Youtube'i valla videode lisamine) 
X     

9.3 Arendusnõuniku ametikoha loomine (mitme valla peale) X X X   

9.4 Valla infoportaali ja e-teenuste arendamine X X X X X 

9.5 Külavanemate kaasamine vallajuhtimisse X X X X X 

9.6 Koostöö arendamine Lahemaa Rahvuspargiga ja väikeküladega X X X X X 

9.7 Valla reklaamfilmi tootmine ja avaldamine    X   

9.8 Vabaühenduste koostöö soodustamine ja kaasamine valla juhtimisse X X X X X 

9.9 
Valla teemalise elektroonilise infokirja saatmine (ametlikud teated, vastuvõetud 

otsustused ja menetluses olevad küsimused); 
X X X X X 

9.10 Kvaliteedijuhtimise rakendamine;  X X X X X 

9.11 Külavanemate toetamine. X X X X X 
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3. Valla arengukava rakendamine ja seire 
 

Kuusalu valla arengukava rakendamine toimub läbi vallavolikogu, -valitsuse, valla ettevõtjate 

ja kolmanda sektori organisatsioonide koostöö. 

 

Arengukava strateegia rakendamine toimub kahe kava alusel: 

 investeeringute kava – määratleb investeerimisprojektid (vt p 2.2); 

 tegevuste kava – määratleb omavalitsuse arengukava seisukohalt olulised tegevused 

ning mille rahastamine toimub operatiivsel-taktikalisel tasandil vastavalt eelarve 

konkreetsetele võimalustele igal aastal (vt p 2.3). 

 

Valla investeeringud on määratletud arengukava investeeringute kavas, kus on välja toodud 

ka nende indikatiivne maksumus. Investeeringute kava on aluseks valla eelarve koostamisele. 

Investeeringute kava täitmist jälgitakse lähtudes arengukavas märgitud tähtaegadest.  

 

Üks kord aastas (hiljemalt 1. oktoobriks) teostab vallavalitsus arengukava ülevaatamise ning 

esitab selle volikogule kinnitamiseks. Investeeringute kava muudatused peavad volikogus 

läbima vähemalt kaks lugemist. Paralleelselt investeeringute kava ülevaatamisega teostatakse 

ka kõigi kolme tasandi (elaniku vaade, valdkonna vaade, juhtimisvaade) eesmärkide 

mõõtmine ning viiakse vajadusel sisse korrektuurid mõõdikutesse ja sihtidesse. 

 

Valla tegevuste kava täpsustamine toimub samuti iga-aastaselt, selle katmine rahaliste 

vahenditega toimub eelarve koostamise protsessi käigus, kus sisendit saavad anda kõik asjast 

huvitatud isikud. 
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4. Arengukava lisad 
 

4.1 Strateegiliste eesmärkide mõõdikud 
 

4.1.1 Elaniku vaate mõõdikud 

 

MISSIOON: Luua mugav elupaik - vallas on kõik vajalik hõlpsalt kättesaadav 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

Kinnisvara hind (võrdlus Eesti 

keskmisega) 

 

(17% )/70% Maa-ameti 

andmebaas/  

1 kord aastas 

Vallavalitsus/ 

Maaosakond 

Valla kuvand üleriigilises meedias: 

positiivsete lugude osakaal kõikidest 

lugudest 

90% infost on 

positiivne või 

neutraalne  

Meedia-

monitooring/  

kvartaalne 

Vallavalitsus/ 

Vallakantselei 

Elanikkonna rahulolu elupaigaga Keskmine hinne 

vähemalt 3,0  

Rahulolu-uuring/ 

1 kord 2 aasta 

jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

EESMÄRK 1: Tegus kogukond - vallas on aktiivne, kaasav ja kokkuhoidev 

kodanikuliikumine. 

Mõõdik Baas (2011)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

Elanike arv 6801 (01.01.11) 

Elanike arv on 

kasvav 

Rahvastiku-

register/ 

kvartaalne 

Vallavalitsus/ 

Vallakantselei 

Elanike rahulolu kaasamisega valla- ja 

külade tegemistesse 

Uus mõõdik, 

Vähemalt 3,0 

Rahulolu-uuring/ 

1 kord 2 aasta 

jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

EESMÄRK 2: Turvalisus - vallas on tagatud füüsiline ja sotsiaalne turvalisus. 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

Elanike keskmine vanus (39,5 aastat),  

Keskmine vanus 

on 35-40 aastat  

Rahvastiku-

register/ 

1 kord aastas 

Vallavalitsus/ 

Vallakantselei 

Keskmine palk (võrdlus Harjumaaga) 

 

(2011- Harjumaa 

948 €,)  Keskmine 

palk on suurem 

kui Harju 

keskmine  

Maksu- ja 

Tolliamet/ 

kvartaalne 

Vallavalitsus/ 

Rahandus-

osakond 

Elanikkonna rahulolu füüsilise ja 

sotsiaalse turvalisusega 

Keskmine hinne 

vähemalt 3,0 

 

Rahulolu-uuring/ 

1 kord 2 aasta 

jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 
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EESMÄRK 3: Hea haridus - vallast saadav haridus avab uksed nii edasiõppimiseks, 

töötamiseks kui ka maailma avastamiseks. 

Mõõdik Baas (2011)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

Elanikkonna rahulolu hariduse 

kvaliteediga (õpilased, vanemad) 

 

(2011 – hinne 

3,39), Keskmine 

hinne vähemalt 

3,5 

Rahulolu-uuring/ 

1 kord 2 aasta 

jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

Edasi õppima läinute osakaal 

(gümnaasiumi, kutsekooli, kõrgkooli) 

(2011- 87,7%), 

vähemalt 95% 

lõpetajatest 

Koolide poolt 

läbiviidav uuring/ 

1 kord aastas 

Abi-

vallavanem 

(S)*/ koolid 

EESMÄRK 4: Mitmekesised töökohad - vallas on kohapealsed töökohad erinevates 

valdkondades 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

Töökohtade arv vallas (kohapealsed) 982 / 1200 Uuring/ 1 kord 

aastas 

Abi-

vallavanem 

(A)*/ 

Vallakantselei 

EESMÄRK 5: Vaba aja veetmise võimalused  - vallas on loodud võimalused vaba aja 

veetmiseks erinevatele sihtgruppidele ja vajadustele. 

Mõõdik Baas (2011)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

Elanikkonna rahulolu vaba aja 

veetmise võimalustega 

 

(2011- 2,73) 

Keskmine hinne 

vähemalt 3,0 

Rahulolu-uuring/ 

1 kord 2 aasta 

jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

EESMÄRK 6: Pärandkultuuri ja looduse lõimumine - vallas on omavahel seotud nii ajaloo 

ja kultuuripärandi kui ka looduse hoidmine ja väärtustamine. 

Elanikkonna rahulolu pärandkultuuri 

ja looduse hoidmise ning 

väärtustamisega 

 

Keskmine hinne 

vähemalt 3,0 

Rahulolu-uuring/ 

1 kord 2 aasta 

jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

 

*Abivallavanem (S) - abivallavanem sotsiaalvaldkonnas (sh haridus, kultuur, sotsiaal) 

**Abivallavanem (A) - abivallavanem arenguvaldkonnas (sh ehitus, maakorraldus, majandus) 
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4.1.2 Valdkonna vaate mõõdikud 

 

1. Keskkonnakaitse 

 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

1.1 Taaskäitlemisele mineva 

jäätmete osakaal kogu valla 

territooriumil kogutud 

jäätmetest 

19,2% / Vähemalt 

25% 

Keskkonnaamet/  

1 kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/ keskkonna-

spetsialist 

1.2 Keskkonnateadlikkust 

suurendavate ürituste arv 

Vähemalt 10 Ürituste korraldajad 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/keskkonna-

spetsialist 

1.3 Korrastatud, 

ligipääsetavate, tähistatud 

turismiobjektide arv 

Vähemalt 50 Keskkonnaregister/ 1 

kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/ keskkonna-

spetsialist 

1.4 Pinnavee saastatuse tase  Vee kvaliteediaste – 

väga hea 

Mõõtmised VV poolt 

määratletud objektidel 

(nt 3 järve, 3-4 oja, 

jõed)/  1 kord aastas 

(kevadel) 

Abivallavanem 

(A)/keskkonna-

spetsialist 

 

2. Ettevõtlus 

 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

2.1 Vallas tegutsevate 

ettevõtete arv (äriühingud, 

FIEd) 

412 / 500  Äriregister, MTR  

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/ kantselei 

 

2.2 Ärimaa pindala 77,5 ha 

(31.10.11)/100 ha  

Maaregister/ 1 kord 

aastas 

Abivallavanem 

(A)/ 

maaosakond 

 

3. Taristu 

 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

3.1 Ühistranspordi 

kilomeetrite arv 

776600/800000 Harjumaa 

Ühistranspordi-keskus/ 

1 kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/ Majandus-

teenistuse 

juhataja 

3.2 Mustkattega teede 

osakaal 

47%/60% Valla teede register/ 

1 kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/ Majandus-

teenistuse 

juhataja 
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3.3 Avalikus kasutuses 

olevate teede pikkus km 

605/700 Valla teede register/ 

1 kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/ Majandus-

teenistuse 

juhataja 

3.4 Kergliiklusteede pikkus 

km 

5,5 / 15 Valla teede register/ 

1 kord aastas 

Abivallavanem 

(A)/ Majandus-

teenistuse 

juhataja 

3.5 Ühisveevärgiga kaetud 

elanikkonna osakaal 

78% / 80% ÜVK arengukava 

/ 1 kord 4 aasta jooksul 

Abivallavanem 

(A)/ 

Keskkonnapea-

spetsialist 

3.6 Rahulolu taristuga (teed, 

ühistransport, 

kommunikatsioonid (küte, 

vesi, elekter, Internet) 

 

Teed 2,45/3,0 

Ühistransport 

2,41/3,0 

Rahulolu-uuring/ 1 kord 

2 aasta jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

 

4. Maakasutus ja ruumiplaneerimine 

 

Mõõdik Baas (2011)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

4.1 Elanike rahulolu valla 

ruumilise planeerimisega 

Vähemalt 3,0 Rahulolu-uuring/ 1 kord 

2 aasta jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

 

5. Haridus 

 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

5.1 Lasteaia(hoiu)kohtade 

suhtarv valla laste arvuga 

(1,5 - 7 aastased) 

68,1% / 85% Rahvastikuregister ja VV 

statistika/ 1 kord aastas 

(01.01) 

Abivallavanem 

(S)/ haridus-

spetsialist 

5.2 Riigieksamite tulemused 

(kõikide eksamite keskmine 

valla koolide peale kokku) 

65,75 / 70 Eesti Hariduse 

Infosüsteem (EHIS) 

/1 kord aastas (01.09) 

Abivallavanem 

(S)/ haridus-

spetsialist 

5.3 Õpilaste osakaal, kes on 

kaasatud organiseeritud 

huvitegevustesse 

87,3% / 90% Koolides õpilaste 

küsitlus/ 1 kord aastas 

(01.01) 

Abivallavanem 

(S)/haridus-

spetsialist 

5.4 Väljaspool valla 

koolipiirkonda õppivate 

õpilaste osakaal  

711 /2012 Eesti Hariduse 

Infosüsteem (EHIS) 

/1 kord aastas (01.01) 

Abivallavanem 

(S)/ haridus-

spetsialist 

 

6. Kultuur ja vaba aeg 

 

Mõõdik Baas (2010/ siht Allikas/ sagedus Vastutaja/ 
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mõõtja 

6.1 Valla poolt 

rahastatavate taidlus- ja 

spordiringide arv  

118 / 120 Ringide andmebaas 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S) 

6.2 Valla poolt 

rahastatavates taidlus- ja 

spordiringides osalejate 

arv 

610 / 800 Ringide andmebaas 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S) 

6.3 Rahvamajade 

kasutusintensiivsus 

(tundide arv aastas) 

5201 / 7000 Rahvamajad 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S) 

6.4 Spordikeskuse 

külastuskordade arv  

85000 / 100000 Spordikeskus 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S) 

6.5 Raamatukogu lugejate 

arv 

1713 / 2200 Raamatukogu 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S) 

6.6 Pärandkultuuri ja 

loodust väärtustavate 

ettevõtmiste arv 

0 / 4 Ürituste kalender 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S) 

 

7. Sotsiaalne turvalisus 

 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

7.1 Töötute arv 258 / 100 Töötukassa/ 1 kord 

kvartalis 

Abivallavanem 

(S)/ 

hoolekande-

spetsialist 

7.2 Toimetulekutoetuse 

saajate osakaal valla 

elanikest 

1,8% / 1,0% STAR/ 1 kord kvartalis Abivallavanem 

(S)/ 

hoolekande-

spetsialist 

7.3 Elanike rahulolu 

sotsiaalteenuste 

kättesaadavusega 

2,81 / 3,0 Rahuloluuuring/  

1 kord 2 aasta jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

 

8. Füüsiline turvalisus 

 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

8.1 Süütegude arv 

(kuriteod, väärteod, va 

Tallinn-Narva maanteel 

280 / 100 Politsei/ 1 kord aastas Abivallavanem 

(A) 

8.2 Tuleõnnetuste arv 36 / 10 Päästeamet/ 1 kord 

aastas 

Abivallavanem 

(A) 
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4.1.3 Juhtimise vaate mõõdikud 

 

Mõõdik Baas (2010)/ siht Allikas/ sagedus 
Vastutaja/ 

mõõtja 

Tegutsevate 

vabaühenduste liikmete 

arv 

494 / 1400 Vabaühenduste küsitlus 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S)/ 

abivallavanem 

(S) 

Läbi viidud ürituste arv  189 / 200 Vabaühenduste küsitlus  

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S)/ 

abivallavanem 

(S) 

Vabaühenduste poolt läbi 

viidud projektide arv  

102 / 100 Vabaühenduste küsitlus  

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S)/ 

abivallavanem 

(S) 

Valla juhtimisse (volikogu, 

valitsus, komisjonid, 

nõukogud, hoolekogud) 

haaratud kogukonna 

liikmete arv ja osakaal 

hääleõiguslikust 

elanikkonnast 

171 ; 3,3% / 250 ; 5% VV ja VK otsused/ 

/1 kord aastas 

Vallavanem/ 

vallasekretär 

Valla elanike rahulolu 

valla ametnike tööga 

2,87 / 3,0 Rahulolu-uuring/  

1 kord 2 aasta jooksul 

Vallasekretär/ 

Vallakantselei 

Arengukava täitmise tase 

(%) 

 100% Arengukava täitmise 

aruanne 

/1 kord aastas 

Vallavanem/ 

Vallakantselei 

Välisfinantseerimisega 

valda toodud toetuste maht 

aastas  (vald + 

vabaühendused) 

150 000 / 300 000 Vabaühenduste küsitlus 

ja valla eelarve 

/1 kord aastas 

Abivallavanem 

(S)/ 

abivallavanem 

(S) ja finantsist 
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4.2 Kuusalu valla sisekeskkonna  analüüs 

 
4.2.1 Rahvastik 
 

Kuusalu valla registreeritud elanike arv oli Rahvastikuregistri andmetel 2011. aasta alguse 

seisuga 6810. Alla 18-aastaseid elab vallas 1390 ja üle 65 aastaseid 1047 (15,4% 

kogurahvastikust). Elanike arv on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilsena. Võrreldes 

2006. aastaga oli 2011 aastal valla elanike arv vähenenud 37 inimese võrra. Elanike arv on 

maksimaalselt ulatunud 6867 inimeseni 2009. aastal, elanike arv 2010. aasta alguses ja 2011. 

aasta alguses oli täpselt sama (vt joonis 2). 

 

Joonis 2. Registreeritud elanike arv Kuusalu vallas seisuga 01.01 (Allikas: Kuusalu 

Vallavalitsus) 

 

Kuusalu vald eraldub rahvaarvu dünaamika osas positiivse ja negatiivse trendiga omavalitsusi 

– lääne poole jäävates (Tallinna läheduses paiknevates) omavalitsustes on rahvaarv pidevalt 

kasvanud, ida ja lõuna pool olevates omavalitsustes vähenenud (vt joonis 3). 
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Joonis 3. Rahvastikumuutused lähiomavalitsustes (Allikas: Rahvastikuregister) 

 

01.01.2011 seisuga on Kuusalu valla 6810 elanikust 3433 mehed ja 3377 naised. 

Sugudevaheline suhe on seega kogurahvastikust lähtudes peaaegu täpselt tasakaalus. Kui tööeas 

elanikkonna hulgas on valdavalt ülekaalus mehed, siis mida vanem vanuserühm, seda suurem 

on naiste osakaal.  

 

Valla rahvastiku vanuselisest struktuurist lähtuvalt on suurimad vanuserühmad vahemikus 20-

24, ja 45-54. Seevastu lapsi vanuses 5-14 on Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele järgnenud 

sündimuse järsu languse tõttu ca 40% vähem. Samas pole 65+ vanuserühma osakaal perioodil 

2007-2011 oluliselt suurenenud, olles vastavalt 15,0% (2007) ja 15,4% (2011). Kuusalu valla 

rahvastiku soolis-vanuseline koosseis on kajastatud joonisel 4. 
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Joonis 4. Kuusalu valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis seisuga 01.01.2011 

 

Kuusalu valla rahvaarvu on suhteliselt stabiilsena hoidnud selgelt positiivne loomulik iive. 

Sündide arv on viimasel viiel aastal olnud enam kui 1,5 korda suurem kui surmade arv, kokku 

ületas aastatel 2006-2010 sündide arv (401) surmade arvu (250) 151 võrra (vt joonis 5). 

 

 
Joonis 5. Elussündinute ja surnute arv Kuusalu vallas (Allikas: Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Hoolimata sellest, et loomulik iive on olnud perioodil 2006-2010 positiivne, pole valla 

rahvaarv kasvanud. Sellest johtuvalt on selge, et Kuusalu valla sisse- ja väljarändajate vahe 

ehk rändesaldo on negatiivne. Perioodil 2006-2010 lahkus vallast ligi 200 inimest rohkem kui 

oli sisserändajaid (vt joonis 6). 
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Joonis 6. Loomulik iive ja rändesaldo Kuusalu vallas (Allikas: Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Demograafilise tööturusurve indeks, mis võrdleb tööturule suunduva vanusrühma (5-14) 

arvukust võrreldes pensionieelses eas (55-64) olevate elanike arvuga, on Kuusalu vallas 

madalam kui Eesti keskmine. Samas on viimastel aastatel indeks Eesti keskmisele pisut 

lähenenud (vt joonis 7).  

 

 
Joonis 7. Kuusalu valla demograafiline tööturusurve indeks (Allikas: Statistikaamet) 
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Kuusalu valla rahvastikust tulenevad tugevused: 

 stabiilne rahvaarv; 

 Kuusalu vald ei ole rahvaarvult väike, vallas on jätkusuutliku arengu seisukohast 

piisav rahvaarv (ligi 7000 elanikku); 

 positiivne loomulik iive, viimase 5 aastaga on sünde enam kui 1,5 korda rohkem kui 

surmasid; 

 suur 20-24-aastaste arv - lähiaastatel on loomulik iive tõenäoliselt jätkuvalt positiivne; 

 vanuserühma 65+ osakaal on Kuusalu vallas suhteliselt väike. 

 

Kuusalu valla rahvastikust tulenevad nõrkused: 

 negatiivne rändesaldo, viimase 5 aasta jooksul on väljarändajaid olnud ca 200 võrra 

enam kui sisserändajaid; 

 vanusegruppide 5-19 vähene arvukus ja madal demograafiline tööturusurveindeks, mis 

10+ aasta perspektiivis toob kaasa tööealise elanikkonna osakaalu vähenemise ja 

sündimuse languse; 

 vanusegruppide 50+ suhteliselt suur arvukus, mis toob 10 aasta perspektiivis kaasa 

pensioniealiste osakaalu suurenemise. 

 

4.2.2 Ettevõtlus 

 

Kuusalu valda iseloomustab suhteliselt mitmekesine majandus. Ettevõtluse arengu peamisteks 

eeldusteks on hea logistiline asukoht nii tootmisettevõtete jaoks (suhteline lähedus Tallinnale, 

valda läbivad Tallinn-Narva maantee , tööjõu olemasolu suuremates keskustes) kui ka 

turismiettevõtete jaoks (Lahemaa Rahvuspark, liivarannad, saared jne).  

 

Vallas tegutsevate majandusüksuste arv on perioodil 2006-2009 suurenenud enam kui 50 

üksuse võrra - 353 üksuseni. Samal ajal on vallasisese omavalitsuse - Loksa linna - ettevõtete 

arv püsinud praktiliselt muutumatuna (vt joonis 8). Ühe tööealise elaniku kohta (vanus 15-64) 

oli 2009. aasta alguse seisuga vallas 7,3 majandusüksust, mis on keskmine näitaja. 

 

 
Joonis 8. Statistilisse profiili kuuluvad majandusüksused Kuusalu vallas (Allikas: 

Statistikaamet) 
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Kõige enam on vallas 2009. aasta seisuga põllumajandus-, metsamajandus- ja 

kalapüügiettevõtteid (87 ehk ca 25% valla ettevõtetest), mis on võrreldes teiste Harjumaa 

omavalitsustega eristuv. Samas on vastavate ettevõte arv iga-aastaselt vähenenud ning nende 

osatähtsus kahanenud (2006. aastal oli ca 33%) (vt joonis 9). Põllumajandusele järgnevad 

hulgi- ja jaekaubandus (57) ja töötlev tööstus (37), vastavates valdkondades on ettevõtete arv 

aastatel 2006-2009 püsinud suhteliselt stabiilsena. Perioodil on enim ettevõtteid lisandunud 

kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (+17) ning haldus- ja abitegevustes (+15). 2009. 

aastal lisandus 5 ettevõtet ka majutus- ja toitlustusvaldkonda, samas on ettevõtete koguarv 

arvestades potentsiaali majutuses ja toitlustuses ikkagi suhteliselt tagasihoidlik (kokku 12). 

 

 
Joonis 9. Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted Kuusalu vallas tegevusalade lõikes perioodil 

2006-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Kuusalu vallas on 2009. aasta seisuga ainult üks ettevõte, mille töötajate arv on enam kui 50 

(OÜ Balti Spoon, ligi 500 töötajat),  lisaks on vallas 21 ettevõtet töötajate arvuga 10-49. Veel 

2007. aastal oli vallas 3 ettevõtet, kus töötajate arv oli enam kui 50. Valdav osa ettevõtetest 

(ligi 94%) on mikroettevõtted töötajate arvuga alla 10. Ettevõtete arvu kasv on toimunud 

mikroettevõtete arvelt, keda 2009. aastal lisandus 32 (vt tabel 1). 

 

Tabel 1. Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted Kuusalu vallas töötajate arvu alusel (Allikas: 

Statistikaamet) 

 

 2006 2007 2008 2009 

Vähem kui 10 281 291 299 331 

10-49 15 17 25 21 

50-249 1 2 1 0 

250+ 1 1 1 1 

Kokku 298 311 326 353 

 

Keskmine palk Kuusalu vallas on aastate lõikes olnud kõrgem Eesti keskmisest kuid madalam 

Harjumaa keskmisest (vt joonis 10). 
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Joonis 10. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu kroonides 2006-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Kuusalu valla ettevõtluse tugevused: 

 Kuusalu valda on lisandunud uusi ettevõtteid ka majanduslanguse tingimustes; 

 vallas on head võimalused erinevate ettevõtlusharude arendamiseks; 

 vallas on sobivad alad tootmisettevõtetele (Kuusalu ja Kiiu tööstuspark);  

 vallas on head eeldused turismisektori arenguks (Lahemaa Rahvuspark, pikk merepiir 

(120 km) ja saared). 

 

Kuusalu valla ettevõtluse nõrkused: 

 vallas on vaid üks ettevõte, kus on enam kui 50 töötajat; 

 Tallinna läheduse tõttu on palju igapäevaseid “pendeldajaid”, kohapealseid töökohti 

on suhteliselt vähe; 

 Majutus- ja toitlustusvaldkonna ettevõtete arv vallas on eeldusi arvestades suhteliselt 

tagasihoidlik. 

 

4.2.3 Maakasutus ja ruumiplaneerimine 

 

Kuusalu valla territooriumil on keskmiseks rahvastikutiheduseks 9,6 elanikku km2 kohta. 

Selle näitaja poolest on vald üks Harjumaa hõredamalt asustatud omavalitsusi. Vald jaguneb 

territoriaalselt kolmeks alevikuks (Kuusalu, Kiiu, Kolga) ja 63 külaks.  

 

Elanike paiknemine vallas on ebaühtlane. Inimasustus on koondunud eelkõige Kuusalu-Kiiu 

piirkonda (kokku enam kui 2300 elanikku), valla lääneosa küladesse ning rannaäärsetesse 

küladesse (neist suuremad ehk enam kui 100 elanikuga on Viinistu, Suurpea, Kolga-Aabla, 

Salmistu, Pärispea); teisteks suuremateks asulateks on Kolga alevik (ligi 500 elanikku), 

Valkla küla (525 elanikust ca 190 on Valkla Hooldekodu elanikud) ning Vihasoo küla (enam 

kui 200 elanikku). Samas on valla lõunaosa praktiliselt asustamata, mitmes külas elanikke 

pole (vt tabel 2). 
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Tabel 2. Kuusalu valla rahvaarv külade kaupa seisuga 01.01.2011 (Allikas: Kuusalu 

Vallavalitsus) 
 

Allika 64 Andineeme 20 Aru 32 

Haavakannu 10 Hara 87 Hirvli 94 

Ilmastalu 30 Joaveski 36 Juminda 34 

Kaberla 69 Kahala 113 Kalme 25 

Kasispea 94 Kemba 50 Kiiu alevik 876 

Kiiu-Aabla 29 Kodasoo 61 Koitjärve 0 

Kolga alevik 491 Kolga-Aabla 113 Kolgaküla 192 

Kolgu 0 Kosu 13 Kotka 22 

Kupu 40 Kursi 31 Kuusalu küla 227 

Kuusalu alevik 1229 Kõnnu 82 Külmaallika 4 

Leesi 42 Liiapeksi 23 Loksa 49 

Murksi 4 Mustametsa 64 Muuksi 37 

Nõmmeveski 9 Mäepea 84 Pala 0 

Parksi 29 Pedaspea 37 Pudisoo 41 

Põhja 19 Pärispea 102 Rehatse 6 

Rummu 88 Salmistu 113 Saunja 89 

Sigula 53 Soorinna 33 Suru 7 

Suurpea 138 Sõitme 89 Tammispea 46 

Tammistu 14 Tapurla 36 Tsitre 29 

Turbuneeme 81 Tõreska 8 Uuri 178 

Vahastu 44 Valgejõe 36 Valkla 525 

Vanaküla 59 Vihasoo 236 Viinistu 152 

Virve 16   KOV täpsusega 26 

 

Analüüsides rahvaarvu muutust külades aastatel 2007-2011 selgub, et elanikke on oluliselt 

lisandunud peamiselt Kuusalu valla läänepoolsetesse küladesse - Salmistu, Uuri ja Mäepea 

küladesse on kokku lisandunud ligi 100 inimest (vt tabel 3). Samas on mitmed idaosa külad 

(Vihasoo, Kotka) ja Pärispea poolsaare külad (Suurpea, Pärispea, Viinistu) kaotanud oluliselt 

rahvast (vt tabel 4). 

 

Tabel 3. Enim kasvanud külad Kuusalu vallas (Allikas: Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Küla 01.2007 01.2011 Muutus % 

Salmistu  73 113 +40 54,8% 

Uuri  148 178 +30 20,3% 

Mäepea  61 84 +23 37,7% 

Kuusalu küla  205 227 +22 10,7% 

Kaberla  56 69 +13 23,2% 

Sõitme  76 89 +13 17,1% 

 

Tabel 4. Enim vähenenud külad Kuusalu vallas (Allikas: Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Küla 01.2007 01.2011 Muutus % 

Suurpea  176 138 -38 -21,6% 

Valkla  559 525 -34 -6,1% 

Kiiu-Aabla  905 876 -29 -3,2% 
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Hara  111 87 -24 -21,6% 

Pärispea  118 102 -16 -13,6% 

Vihasoo  251 236 -15 -6,0% 

Viinistu  165 152 -13 -7,9% 

Kotka 32 22 -10 -31,3% 

 

31.12.2005. a seisuga oli vallavalitsuse andmetel riigi maakatastris registreeritud Kuusalu 

vallast 7147 katastriüksust pindalaga 57 338,6 ha, mis moodustab 81,0% omavalitsuse 

maafondist. 31.12.2010. a seisuga  oli  riigi  maakatastris  registreeritud 8542  katastriüksust  

pindalaga 62 176,9 ha, mis moodustab 87,8% omavalitsuse maafondist. Viie aastaga on 

suurenenud nii riigi omandisse jäetud kui ka tagastatud maa osakaal. Munitsipaalmaad on 

vallal tagasihoidlikult, see pindala on viie aastaga suurenenud ca 114 hektarilt 142 hektarini 

(vt tabel 5).  

 

Tabel 5. Maa jagunemine omandi lausel, 31.12.2005 ja 31.12.2010 (Allikas: Kuusalu 

Vallavalitsus) 

 

 2005 2010 

 

Katastris 

registreeritud 

pindala (ha) 

Osakaal 

Katastris 

registreeritud 

pindala (ha) 

Osakaal 

riigi omandisse jäetud maa  28 769,4 40,1% 31 481,4 44,5% 

tagastatud maa 22 686,7 32,0% 24 253,5 34,3% 

munitsipaalomandisse antud 

maa  
114,3 0,16% 141,8 0,2% 

ostueesõigusega erastatav maa  4 593,5 6,5% 5 023,7 7,1% 

enampakkumisega erastatav 

maa  
21,9 0,03% 21,9 0,03% 

vaba põllumaj. maa erast. 674,4 1,0% 724,8 1,0% 

vaba metsamaa erast.  478,4 0,7% 529,8 0,7% 

katastris registreerimata maa   13 454,6 19,0% 8 616,3 12,2% 

KOKKU 70 793,2 100% 70 793,2 100% 

 

Registreeritud maa jagunemist vaadates võib välja tuua, et viie aastaga on pisut suurenenud 

metsamaa osakaal ning vähenenud muu maa osakaal (vt joonis 11). 
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Joonis 11. Maakatastris registreeritud maa jagunemine 2005. ja 2010. aastal (Allikas: 

Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Vaadeldes maa jagunemist sihtotstarbe järgi võib näha, et maareformi protsessist tingituna on 

oluliselt viie aastaga vähenenud maatulundusmaa osakaal (81,8%-lt 69%-ni), samas on 

sellevõrra suurenenud riigikaitsemaa osakaal (2,6%-lt 15,7%-ni, vt joonised 12 ja 13). 

 

 
Joonis 12. Maa jagunemine sihtotstarbe järgi 31.12.2005 (Allikas: Kuusalu Vallavalitsus) 
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Joonis 13. Maa jagunemine sihtotstarbe järgi 31.12.2010 (Allikas: Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Perioodil 2005-2010 on vallas kehtestatud detailplaneeringuid kokku 147. Ehituslubasid on 

samal perioodil väljastatud 1039, kasutuslubasid 374. 

 

Kuusalu valla maakasutusest ja ruumiplaneerimisest tulenevad tugevused: 

• vallas on mitu suuremat asulat, mis teenindavad väiksemaid piirkondasid; 

• vallas on eraldiseisvad detailplaneeringutega kaetud ettevõtluspiirkonnad (Kiiu ja 

Kuusalu tööstuspargid); 

• Lahemaa Rahvuspargi kaitse rannapiirkondadele aitab kaasa sealse looduskeskkonna 

säilimisele. 

 

Kuusalu valla maakasutusest ja ruumiplaneerimisest tulenevad nõrkused: 

• asustus on vallas ebaühtlane, erinevatel valla osadel on erinevad tõmbepiirkonnad, mis 

muudab keerulisemaks sotsiaalse infrastruktuuri planeerimise; 

• ligi pool registreeritud maast on riigi omandis, selle arendamist ei saa omavalitsus 

otseselt suunata. Munitsipaalmaad on vallal vähe; 

• maakasutust mõjutab  Lahemaa rahvuspark ja selle piirangud; 

• vallal pole peale ühinemist ühtset üldplaneeringut, mis looks aluse terviklikule 

ruumiplaneerimisele. 

 

4.2.4 Infrastruktuur 

 

Teed, tänavad, tänavavalgustus 

 

Kuusalu vallas oli 2009. aasta seisuga kokku erinevaid teid 454 kilomeetrit, sh kohalikke teid 

258 km, metskondade teid 64 km, erateid km 131 ja muid teid 1 km. Vallale kuulub tänase 

päeva seisuga kokku seitse silda, nendest kaks on puitsillad. Puitsillad on ehitatud aastal 

2005. 
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2008. a tehti Kuusalu valla eelarvest teede remont- ja hooldustöid kokku 2,2 MEEK eest, 

2009. a 1,6 MEEK eest. 2011. a eelarvesse on planeeritud valla teede ja tänavate korrashoiuks 

265 tuh eurot (4,1 MEEK). 

 

Ühistransport 
 

Ühistranspordi peamine korraldaja vallas on Harjumaa Ühistranspordikeskus. Peamised 

transporditeenuse pakkujad vallas on Pesor Liinid (Tallinn-Salmistu liin) ja OÜ Tektoon 

(vallasisene liin, nö külarahvale). Lisaks pakuvad koolibussiteenust kokku 10 liinil 5 

teenusepakkujat - OÜ Alukvik (1 liin), teenindaja Ain Ojala (1), Arla Sõidud (4), OÜ 

Tektoon-A (3) ja Tranko Transport (1), samuti saavad kooliõpilased kasutada 7 valda läbivat 

maakonnaliini. 

 

2011. a valla eelarvest on planeeritud ühistransporti toetada kokku 30 742 euroga (15 722 € 

Harjumaa Ühistranspordikeskus ja avalik bussiliin; 15 020 € avalike liinide toetused OÜ 

Tektoon, Arla Sõidud). 

 

Telefoniside, telekommunikatsioon 

 

Telefoniabonente on vallas enam kui 1000, valda katavad kolme mobiilside operaatori 

tugijaamad. Paljud eraisikud ja asutused kasutavad Interneti-teenuseid. Valla elanike jaoks on 

tasuta kasutada kaheksa avalikku Interneti-punkti, mis enamasti paiknevad raamatukogude 

juures.  

 

Ehitustegevus 

 

Kuusalu vallas on kokku 1300 majavaldust, vallas on 18 suvilaühistut 490 suvilaga. Kuusalu 

valla ehitustegevuses uusehitistele väljastatud kasutuslubade kohta aastatel 2006-2010 annab 

ülevaate tabel 6. Vaadeldaval perioodil on ehitustegevus olnud kõige aktiivsem 2008. aastal, 

mil kokku ehitati  vallas uusehitisi kasuliku pinnaga enam kui 6000 m², sh oli mitteeluhoonete 

pind ligi 4400 m². 

 

Kokku on viimase 5 aastaga kasutusloa saanud 37 uut eluruumi (sh kõik ühepereelamud) 

kogupinnaga üle 6 tuhande ruutmeetri. Korterelamuid viimase viie aasta jooksul valda 

lisandunud ei ole. Keskmiselt on kasutusloa saanud 5 uut elamut aastas. Viimane uus 

koreterelamu on valda ehitatud 2003. aastal. 

 

Tabel 6. Uusehitiste arv ja pind Kuusalu vallas aastatel 2006-2010 (Allikas: Statistikaamet) 

 

 Hoonete arv Kasulik pind, m² 

 Mitteeluhooned Elamud Kokku Mitteeluhooned Elamud Kokku 

2006 5 9 14 537,8 1320,5 1858,3 

2007 5 7 12 877,6 1271,9 2149,5 

2008 6 10 16 4398,3 1611 6009,3 

2009 8 7 15 800,8 1352,9 2153,7 

2010 7 4 11 3320 511,7 3831,7 

 

Ühisveevärk ja – kanalisatsioon 
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Ühisveevärk on Kuusalu vallas olemas  24 ning ühiskanalisatsioon 12 asulas. Kuusalu valla 

joogivee olukorda ja tuleviku võimalikke tegevusi on põhjalikult kirjeldatud Kuusalu valla 

ÜVK arengukavas 2008-2019 (www.arengukava.eu). Kuusalu valla ÜVK arengukava hõlmab 

kolme alevikku ja 25 küla. Arengukavas kirjeldatakse hetkeolukorda, erinevaid 

alusdokumente ja strateegilisi dokumente, samuti on arengukava lisadena välja toodud valla 

asulate täpsed ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendusprojektid. 

 

Viimastest investeeringutest teostati 2009.-2010. aastatel koos Keskkonnainvesteeringute  

Keskuse toetusega Viinistu küla veevarustussüsteemi ehitusprojekt (2,8 MEEK). 

 

OÜ Kuusalu Soojus hinnangul on Kuusalu valla suuremates asulates olukord suhteliselt 

sarnane. Kasutusel on ilma töötlemata puurkaevu vesi, mis vastab üldjuhul joogiveele 

esitatavatele nõuetele. Torustikud on vanad, avariisid on tihti ja mitte kõige otstarbekama 

läbimõõduga torustiku põhja koguneb sete, mis veekatkestuste ja surve muutumise mõjul 

liikuma hakkab. Lisafinantseeringuid on vaja Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike pumbamajade ja 

veetorustike renoveerimiseks ning asulatesse kaasaegsete tuletõrjehüdrantide paigaldamiseks. 

 

2011. aastal osutab Kuusalu valla elanikele vee- ja kanalisatsiooniteenuseid kokku 12 

pakkujat. Nendest kolmel – Kuusalu Soojus OÜ, Kolga Soojus OÜ ja Kuusalu Energia AS on 

vee-ja kanalisatsiooniteenused märgitud põhikirjaliselt põhitegevuseks. Kokku kasutavad 

nimetatud ettevõtete teenuseid 3425 valla tarbijat. Ülevaate Kuusalu valla vee- ja 

kanalisatsiooniteenust osutavate ettevõtete kohta annab tabel 7. 

 

Tabel 7. Kuusalu valla vee-ettevõtted 2011 (Allikas: Kuusalu valla ÜVK 

http://www.arengukava.eu) 

 

Ettevõtte nimi Tarbijate arv 

Kuusalu Soojus OÜ 1000 

Kuusalu Energia AS 800 

Valkla Hooldekodu 500 

Üle AS 100 

Mesako OÜ 40 

EKE AS 150 

Salmistu AÜ 120 

Eesti Päästeamet 100 

Mutionu AÜ 100 

Moreno Invest AS 50 

Majaühistu 28 65 

 

Kuusalu valla kolm suuremat joogi- ja heitveeteenuse pakkujat on alljärgnevad. 

 

 Kuusalu Soojus OÜ 

Kuusalu vald omab 100% osalust tütarettevõttes OÜ Kuusalu Soojus, mille põhitegevusalaks 

on soojusenergia tootmine ja müük. Lisaks varustab ettevõte elanikke külma ja sooja veega, 

kanaliseerib ja puhastab reovett ning vahendab vedelgaasiteenust. 2009. aastal rekonstrueeriti 

ettevõtte hooned ja katlamaja viidi üle bioküttele ning rekonstrueeriti Kolga aleviku 

reoveepuhasti. Põhiline tegevuspiirkond on Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevik. Ettevõtte 

omanduses on 13 puurkaevu ja 4 heitveepuhasti.  

 

 

http://www.arengukava.eu/
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Soojamajandus 

 

Vallas on kaks hakkepuidul töötavat katlamaja, millega OÜ Kuusalu Soojus varustab 

soojusega Kuusalu ja Kolga alevike kaugkütte piirkondi. Alternatiivse kütteliigina kasutab 

OÜ Kuusalu Soojus Kuusalu aleviku kütmisel maagaasi ja Kolga aleviku kütmisel masuuti. 

Vallas on kolm gaasiküttel töötavat katlamaja: Kuusalu Keskkooli katlamaja, OÜ Kuusalu 

Soojus ja OÜ Balti Spoon katlamajad. OÜ Kuusalu Soojusel on arengukava aastateks 2011-

2015. 

 

2011. aastal said kõik Kuusalu Soojus OÜ katlad kasutusloa pikenduse. Katlamaja olulist 

parendust lähiaastatel ei vaja. Kaugkütte torustik vajab renoveerimist. Kolga katlamaja vajab 

kahe aasta jooksul kuni 60000 eurot renoveerimiseks. Kaugkütte torustik vajab kohest 

renoveerimist.  

 

Energiavarustus  

 

Kuusalu valda varustatakse elektriga PKV Harju elektrivõrgust. Valla territooriumi läbivad 

Loksa-Kolga-Kuusalu-Kallavere 110 kV ja Kuusalu-Kehra 35 kV elektriliinid. Elektriliinid 

on suuremas osas ehitatud õhuliinidena, va Kuusalus ja Kiius. Valla territooriumil on kaks 

suuremat alajaama - Kuusalus 110/35/10 kV ja Kolgas 110/10 kV. Peale selle on külades 

rajatud väikesed alajaamad 100-650 kVA. 

 

Gaasivarustus 

 

Kuusalu valla territooriumi läbivad kõrgsurve gaasimagistraalid Ø 200 mm ja Ø 500 mm. 

Kuusalu valla territooriumil on üks GRJ endise Kiiu aiandi juures. 

 

Jäätmekäitlus 

 

Kuusalu valla senise jäätmehoolduse toimimise alusteks on jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri 

ning korraldatud jäätmeveoga seotud dokumentatsioon. Kuusalu vallal on oma jäätmekava 

aastateks 2010-2015. Jäätmekava (http://www.kuusalu.ee//file_storage/2318/204039) käsitleb 

jäätmehoolduse olukorda Kuusalu vallas, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise 

eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks. Suurima jäätmetekkega asulad on Kiiu 

alevik, Kolga alevik, Kuusalu küla, Kuusalu alevik, Valkla küla ning Vihasoo küla, kus elab 

kokku ca 3645 elanikku ning tekib ca 1622 tonni olmejäätmeid aastas.  

 

Kuusalu vallas rakendatakse kolmetasandilist jäätmekäitlussüsteemi: 

 esimene tasand – jäätmete liigiti kogumine nende tekkekohal; 

 teine tasand (kohaliku omavalitsuse tasand) – elanikkonnalt liigiti kogutud jäätmete 

vastuvõtmine jäätmejaamas ning väiksemates kogumispunktides. Samuti arendatakse 

koos reoveesette käitlusega teiste orgaaniliste jäätmete kompostimist (eelkõige 

haljastusjäätmed, hiljem ka teised biolagunevad olmejäätmed); 

 kolmas tasand – jäätmekäitluskoht, kus toimub jäätmete taaskasutamine ja 

kõrvaldamine. Kuusalu valla kolmanda tasandi jäätmekäitluskohaks on 

segaolmejäätmete osas Jõelähtme prügila ning OÜ Ecocleaner MBT tehas ning 

jäätmekütuse osas Kunda Nordic Tsement AS.  

 

Kuusalu vallas on süsteemselt korraldatud jäätmevedu 2006. aastast, iga kolme aasta tagant 

valitakse välja korraldatud jäätmeveo teenust osutav ettevõte. 2011. aastal käesolev jäätmeveo 

http://www.kuusalu.ee/file_storage/2318/204039
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leping lõpeb ning tuleb korraldamisele uus hange teenusepakkuja leidmiseks. Praegune 

teenusepakkuja on Radix Hoolduse OÜ, mis on Kuusalu vallas jäätmevedu korraldanud juba 

aastast 2006. 2009. aasta konkursi tulemusena anti Radix Hoolduse OÜle ainuõigus kolmeks 

aastaks segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning 

suurjäätmete veoks Kuusalu valla haldusterritooriumil. Ainuõigusega piiritletud jäätmeveo 

piirkonna elanike arv on ligikaudu 6880 inimest. Jäätmeveo piirkonda jäävad 3 alevikku ja 58 

küla (piirkonnast jäävad välja Pala, Kolgu, Tõreska ja Suru külad). Veopiirkonnas asub 

ühepereelamuid 2280, kortermaju 132 ning korterite arv kortermajades on 1324, 2 kooli, 2 

lasteaeda, 1 lasteaed-algkool, 1 erihooldekodu.  2009. aastast tegutseb Kuusalu vallas Kiiu 

alevikus Kuusalu jäätmejaam. 

 

Kuusalu valla infrastruktuuri tugevused: 

 vallas on olemas peamised infrastruktuuride arengut suunavad arengukavad (ÜVK, 

soojamajandus); 

 joogivesi valla erinevates piirkondades vastab nõuetele; 

 toimib jäätmekäitlus, vallal on oma jäätmejaam. 

 

 

 

Kuusalu valla infrastruktuuri nõrkused: 

 ühistranspordi korraldamine on piirkonna suurusest tulenevalt keerukas; 

 suur investeeringuvajadus peamiste trasside (vesi ja kanalisatsioon, soojus) osas. 

 

4.2.5 Haridus ja noorsootöö 

 

Alusharidus 

 

Kuusalu vallas pakutakse alusharidusteenust kolmes asutuses: Kuusalu alevikus asuvas 

lasteaias Jussike, Kolga lasteaias ning Vihasoo Lasteaias- Algkoolis. Kuusalu lasteaias 

Jussike on 9, Kolga lasteaias 5 rühma ning Vihasoo Lasteaia-Algkooli  lasteaia osas 1 

liitrühm 2-7 aastastele.  

 

Valla lasteaedades käivate laste arv on viimase viie aasta jooksul kasvanud kõigis kolmes 

asutuses, samas rühmade arv on jäänud kahes lasteaias samaks, vaid Kolga lasteaeda on 

lisandunud 3 rühma. Kuusalu lasteaias käib 2011. aastal 19 last rohkem kui 2005. aastal, 

Vihasoo Lasteaias- Algkoolis on laste arv vaadeldaval perioodil suurenenud 3 lapse ja Kolga 

lasteaias 55 lapse võrra (vt tabel 10 ja joonis 14). 

 

Tabel 8. Kuusalu valla lasteaedades käivate laste arv ja rühmade arv (Allikas: Kuusalu 

Vallavalitsus) 

 

Õppeaasta 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Laste arv 231 259 261 271 270 308 

Rühmade arv 12 13 13 14 14 15 
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Joonis 14. Kuusalu valla lasteaedades käivate laste arv 

 

Õppeaastal 2010/11 on laste arv rühmas Kuusalu lasteaias Jussike keskmiselt 22, Kolga 

lasteaias keskmiselt 18,2 ning Vihasoo Lasteaias- Algkoolis 20. Laste arv rühmas ületab Eesti 

keskmist (19,3) nii Kuusalu kui  ka Vihasoo lasteaias.  

 

Kõikides lasteaedades on rühmad maksimaalselt täidetud. Lasteaia järjekorras olevate laste 

arv on Kuusalu Vallavalitsuse andmetel 2012. õppeaasta seisuga 122 last.  

 

Lasteaedade õpetajate arv on Vihasoo Lasteaias-Algkoolis ning Kuusalu lasteaias Jussike 

püsinud viimasel viiel aastal samas suurusjärgus (Vihasoo 2011. a- 3,13 ametikohta; Kuusalu 

2005. a - 20,25 ja  2010. a – 21,5 ametikohta), Kolga lasteaias on aga pedagoogiline personal 

suurenenud üle kahe korra (2005. a - 4,5; 2010. a – 11,5). Nõutava kvalifikatsiooniga 

pedagoogide osakaal on Vihasoo ja Kuusalu lasteaedades ligilähedane maksimumile, st. 

100% pedagoogidest vastavad kvalifikatsiooninõuetele. Kolga lasteaia 12 pedagoogist 3, kel 

pole vajalikku kvalifikatsiooni, on asunud ennast täiendama ning jätkavad vajalikke õpinguid.  

 

Tabelist 9 on näha, et enamus lasteaedades töötavatest pedagoogidest on vanuses 40-59 a. 

Noori õpetajaid on vähe, alla 30aastaseid alushariduse pedagooge on vallas vaid üks. 

Lasteaiaõpetajate vanuselist jaotust iseloomustab personali vananemise trend, mistõttu oleks 

perspektiivikas kaasata aegsasti noori õpetajaid. 

 

Tabel 9. Valla alusharidusasutuste pedagoogide vanuseline jagunemine (Allikas: Kuusalu 

Vallavalitsus) 

 

2009/10 õa 
Vihasoo Lasteaed-

Algkool 
Kuusalu Lasteaed 

Kolga Lasteaed (seisuga 

01.09.10) 

Alla 25 a 0 0% 0% 

25–29 a 0 5% 0% 

30–39 a 0 10% 25% 

40–49 a 33% 50% 42% 

50–59 a 67% 25% 33% 

Üle 60  0 10% 0% 
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Lasteaedade materiaalsed tingimused, sh hoonete seisukord on viimastel aastatel oluliselt 

paranenud tänu vastavatele investeeringutele. Kolga Lasteaia hoone renoveerimisse on 

paigutatud aastatel 2007-2010 ca 170 000 EURi (2,7 MEEK), seda eelkõige rühmaruumide 

uuendamisse, hoone soojustamisse ning tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamisse. Vihasoo 

Lasteaeda-Algkooli 1984. aastal valminud hoonesse on aastatel 2007-2008 investeeritud ca 

66 000 EURi (1,03 MEEK). Investeeringutega on vahetatud aknad ja osaliselt soojustatud 

katus, kuid hoone soojakaod on endiselt suured, mistõttu on vajalik täiendav hoone 

soojustamine. Kuusalu lasteaia Jussike hoone ja seda ümbritsev õueala on täies mahus 

renoveeritud ja sisustatud aastal 2005. 

 

Üldharidus 

 

Kuusalu vallas pakutakse üldharidusteenust kolmes asutuses: Kuusalu külas asuvas Kuusalu 

Keskkoolis, Kolga alevikus asuvas Kolga Keskkoolis ning Vihasoo külas asuvas Vihasoo 

Lasteaias-Algkoolis. Kuusalu vald on üks väheseid maaomavalitsusi, kus on rohkem kui 1 

gümnaasiumiharidust pakkuv asutus. 

 

Kolga Keskkool 

 

Kolga Keskkooli õpilaste arv on perioodil 2005-2012 vähenenud ligi kolmandiku võrra 206 

õpilaselt 132 õpilaseni. Vallavalitsuse prognoosi kohaselt õpilaste arv järgmistel aastatel 

oluliselt ei muutu, küll aga väheneb jätkuvalt keskkooli osas käivate õpilaste arv (joonis 15). 

 

 
Joonis 15. Kolga Keskkooli õpilaste arv 2005-2010 ja prognoos kuni 2015 (Allikas: Kuusalu 

Vallavalitsus) 

 

Gümnaasiumi lõpetajate protsent sama lennu alustanutest 10. klassis on Kolga Keskkoolis 

2009/10. Õppeaastal 72,2% jäädes veidi alla grupi keskmisest (gruppi kuuluvad teatavate 

näitajate poolest sarnased Eesti koolid) näitajast (75,8%). Riiklik eesmärk selles osas on 

100%. 

 

Perioodil 2005-2011 on Kolga Keskkoolis tööd saanud keskmiselt 25 õpetajat. 2010/11. 

õppeaastal täitsid 25 õpetajat 16,4 ametikohta. Abipersonali arv on vaadeldaval perioodil 

kahanenud 20-lt 14-le. Õpetajate keskmine vanus on 2011. aastal 43,9 aastat, viimastel 
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aastatel lisandunud 4 noort õpetajat. Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv oli 2009/10. 

õppeaastal 87%.  

 

Õpilaste ja õpetajate suhtarvu näitajad on Kolga koolis madalamad kui vastavas grupis 

keskmiselt (vt tabel 10). Erandiks on vaid III kooliaste, kus kooli suhtarv ületab mõnevõrra 

keskmist. Riiklik eesmärk vastava suhtarvu osas on 15 õpilast 1 õpetaja kohta kõikides 

kooliastmetes. 

 

Tabel 10. Kolga Keskkooli õpilaste ja õpetajate suhtarv 2008-2010 (Allikas: EHIS) 

 

Kolga KK 2008/09 2009/10 

 Kool Grupi keskmine Kool Grupi keskmine 

I kooliaste 9 11 10 11 

II kooliaste 10 10 9 8 

III kooliaste 11 10 10 9 

gümnaasium 8 12 9 10 

 

Kolga Keskkooli hoone on valminud 1986. aastal ja on osaliselt renoveeritud (vahetatud 

katus, vahetatud 95% ustest ja akendest, remonditud kooli koridorid ja 95% 

sanitaarsõlmedest, vahetatud on kooli elektrisüsteem ja paigaldatud tuletõrjesignalisatsioon). 

Nimetatud tööde teostamiseks on koolihoonesse investeeritud aastatel 2005-2008  ca 400 000 

EURi (6,2 MEEK). 

 

Kolga Keskkooli juures tegutseb arvukalt huviringe (laulu-, tantsu-, spordi-, käsitöö ja 

näiteringid), mille tegevustes osaleb kokku üle 200 inimese. 

 

Kuusalu Keskkool 

 

Kuusalu Keskkooli õpilaste arv on perioodil 2005-2010 vähenenud vähem kui 15% võrra 593 

õpilaselt 522 õpilaseni, sh keskkooli osas on stabiilselt enam kui 100 õpilast. Vallavalitsuse 

prognoosi kohaselt õpilaste arv järgmistel aastatel oluliselt ei muutu (vt joonis 16). 

 

 
Joonis 16. Kuusalu Keskkooli õpilaste arv 2005-2010 ja prognoos kuni 2015 (Allikas: 

Kuusalu Vallavalitsus) 
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2010/11. õppeaastal on Kuusalu Keskkoolis 42,3 õpetaja ametikohta, mis on täidetud 47 

õpetaja poolt.  2008/09. aastal oli koolis 40,8 ametikohta (45 õpetajat), seega õpetajate arv on 

paari aastaga veidi suurenenud. Pedagoogide vanuseline jaotus näitab, et enim töötab koolis 

40-49aastaseid õpetaid (40%), kuni 39aastaseid on vaid 14%, ülejäänud õpetajatest on üle 50-

aastased. Vastavus kvalifikatsiooninõuetele on Kuusalu Keskkoolis täidetud gümnaasiumi 

astme õpetajate osas 100%, millega ületatakse vastava grupi keskmine näitaja - 92,4%. 

Põhikooli osas on nõutav kvalifikatsioon olemas 95% õpetajatest.  

 

Õpilaste ja õpetajate suhtarv Kuusalu Keskkoolis ületab riiklikult kehtestatud määra (15) vaid 

I kooliastmes, muudel kooliastmetel jääb vastav näitaja alla riiklikult kehtestatud määrast kui 

ka vastava grupi keskmisest näitajast (vt tabel 11). 

 

Tabel 11. Kuusalu Keskkooli õpilaste ja õpetajate suhtarv 2008-2010 (Allikas: EHIS) 

 

Kuusalu KK 2008/09 2009/10 

 Kool Grupi keskmine Kool Grupi keskmine 

      

I kooliaste 19 17 19 17 

II kooliaste 13 15 13 13 

III kooliaste 11 13 11 12 

gümnaasium 10 13 10 13 

 

Kuusalu Keskkooli koolihoones on aastatel 2008-2009 teostatud keskkütte- ja 

ventilatsioonisüsteemi ning koridoride renoveerimistöid, ehitatud uus garderoob ning 

spordihoone. Keskkooli huviringide tegevustes osaleb üle 400 lapse.  

 

Vihasoo Lastead- Algkool 

 

Vihasoo Lasteaias-Algkooli õpilaste arv on perioodil 2005-2010 veidi suurenenud (26 

õpilaselt 34 õpilaseni, sh I ja II kooliaste). Vallavalitsuse prognoosi kohaselt võib õpilaste arv 

lähiaastatel mõnevõrra tõusta (vt joonis 17). 

 

 
Joonis 17. Vihasoo Lasteaed-Algkooli õpilaste arv 2005-2013 (Allikas:Kuusalu Vallavalitsus) 

 

Vihasoo Lasteaias-Algkoolis töötab 11 õpetajat. Algkooli I kooliastmes töötavate 

pedagoogide haridus ja erialaoskused vastavad riiklikule eesmärgile, st. pedagoogid on 
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nõutava kvalifikatsiooniga. II kooliastmes oli 2009/10. õppeaastal vajalik kvalifikatsioon 

olemas 95,8% õpetajatest. Enamus õpetajatest (71%) on vanuses 40-49 a ning 29% on üle 50 

a. Vihasoo- Lasteaias-Algkoolis on tunnivälisesse ringide tegevusse haaratud kõik õpilased. 

Kooli juures tegutsevad mudilaskoor, rahvatantsuring, loovus- ja näitering, enesekaitsering ja 

keraamikaring. 

 

Tabelis 12 on välja toodud Kuusalu valla õpilaste jagunemine koolide vahel 2010/2011. 

õppeaastal. Lisaks kolmele oma valla koolile käib 722 õpilasest ligi 100 Loksa Gümnaasiumis 

(ca 13% kõigist õpilastest). Samas käib Kuusalu Keskkoolis ka ligi 100 õpilast väljaspoolt 

valda. Kooli õpilaste arvukust vaadates on küsitav Kolga Keskkooli jätkusuutlikkus eelkõige 

keskkooli osas, kuna õpilaste arv on vähenenud just selles osas märkimisväärselt. 

 

Tabel 12. Vallas registreeritud õpilaste jagunemine koolide vahel (Allikas: Kuusalu VV) 

 

Õppeasutus 
Õpilaste arv 

kokku 

sh Kuusalu 

valla õpilased 

Osakaal 

Kuusalu 

valla 

õpilastest 

Kuusalu 

õpilaste % 

kogu kooli  

õpilastest 

Kuusalu Keskkool 522 430 59,6% 82,4% 

Kolga Keskkool 140 129 17,9% 92,1% 

Loksa Gümnaasium 366 92 12,7% 25,1% 

Vihasoo Lasteaed-Algkool 34 22 3,0% 64,7% 

Muu  49 6,8%  

Kokku  722 100,0%  

 

Lähiaastatel peaks keskmiselt iga-aastaselt kooliikka jõudma enam kui 70 õpilast, suuremad 

aastad on 2013/2014 ja 2015/2016, kui kooliikka jõuab ligi 80 õpilast (vt joonis 18).  

 

 
Joonis 18. Koolikohustuse ikka jõudvad lapsed Kuusalu valla elanike registris õppeaastate 

kaupa (Autor: valla haridusspetsialist, Kuusalu VV, märts 2010) 

 

Kuusalu valla hariduse tugevused: 

• laste arv alusharidusasutustes on suurenenud, lähiaastatel pole vähenemist ette näha; 
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• õppeasutuste pedagoogide kvalifikatsioon on tasemel ning reeglina parem nn grupi 

keskmisest; 

• õpilaste arv koolides on lähiaastatel enam-vähem stabiilne; 

• infrastruktuuri on viimastel aastatel oluliselt investeeritud, rahastamisotsus on tehtud 

uue lasteaia rajamiseks. 

 

Kuusalu valla hariduse- ja noorsootöö nõrkused: 

 lasteaia kohtade nappus ning järjekorrad; 

 personal alushariduses vananev (alla 30aastaseid alushariduse pedagooge on vallas 

vaid üks); 

 20% lastest käib mujal koolis (eelkõige Loksa Gümnaasiumis); 

 Kolga Keskkool õpilaste arv on vähenenud, kooli jätkusuutlikkus (keskkooli osas) on 

küsitav. 

 

4.2.6 Kultuur ja vaba aeg 

 

Kuusalu vallas tegutseb kokku kaheksa rahva- ja seltsi- ja külamaja (Kolgaküla, Kuusalu, 

Kõnnu, Leesi, Pärispea, Valgejõe, Vihasoo, Viinistu). 2009. aastal rekonstrueeriti Leesi 

Rahvamaja (ligi 1,1 MEEK) ja Pärispea Rahvamaja (ligi 1 MEEK). Alustatud on hoonete 

renoveerimisega Kolga rahvamaja loomiseks ning Sigula külamaja ehitamiseks. Taidlus- ja 

huviringe tegutseb vallas ligi 40, neid osasid – pärimuskultuuri kandjaid - toetab vald ka 

rahaliselt, makstes ringijuhendajate töötasud. 

 

Iga-aastaselt tähistatakse vallas traditsiooniliselt valla sümboolikaga seotud Lauritsapäeva ja 

valla aastapäeva, toimuvad Kuusalu valla laululapse konkurss, suvine kihelkonnamäng ja 

talvine valla tänupidu.  

 

Vallas pakub lugemisteenust Kuusalu raamatukogu oma kuue filiaaliga (Hirvli, Joaveski, 

Kolga, Kõnnu, Vihasoo, Viinistu). Raamatukogu lugejate arvult 100 elaniku kohta oli 

Kuusalu vald võrreldes naaberomavalitsustega kõige madalama näitajaga (24 inimest) ja veidi 

madalam kui Eesti keskmine näitaja (vt joonis 19). 

 

 
Joonis 19. Üldkasutavate rahvaraamatukogude lugejaid 100 elaniku kohta, 2009, Kuusalu 

valla ja selle lähiomavalitsuste võrdlus (Allikas: Statistikaamet) 



 52 

 

Kuusalu vallal on oma spordikeskus, lisaks tegutseb 5 spordiklubi.  Kuusalu Spordikeskuses 

on kaasaegne spordihoone koos ujula, võimla, jõusaali ja teiste ruumidega ning  suur õueala 

2006. aastal renoveeritud staadioni, laste mänguväljakute, terviseradade ja 

harjutusväljakutega. Spordikeskuse peamisteks kasutajateks on Kuusalu Keskkooli õpilased, 

jooksugalerii ühendab koolimaja spordihoonega. Spordikeskuse staadioni kasutatakse 

erinevateks kergejõustiku ja jalgpallivõistlusteks ka väljastpoolt valla piire. Spordikeskuse 

tegevus on toonud viimastel aastatel planeeritust rohkem tulusid vallaeelarvesse, eelkõige 

ujula kasutamisega seoses. 

 

Vallal on oma allasutus, Kolga Muuseum, mis tegeleb kogu valla ajaloo säilitamise ja 

eksponeerimisega. Lisaks tegutseb vallas viis eramuuseumi – Kolgaküla Eramuuseum, 

Näkiallika tööriistade Sepikoda-muuseum, Toomani Talumuuseum, Viinistu Külamuuseum ja 

Viinistu Kunstimuuseum. Viinistu Kunstimuuseumis toimuvad suveti ka mitmed teatri- ja 

kontserdietendused. 

 

Kuusalu vallas on ca 35 aktiivset kolmanda sektori organisatsiooni, mis tegutsevad väga 

erinevates valdkondades külaseltsidest kuni veevärgi ühishaldamise ja jahiseltsini. 

 

Kuusalu valla kultuuri ja vaba aja tugevused: 

• baasinfrastruktuur (rahvamajad, raamatukogu, spordikeskus) on korralikul tasemel; 

• aktiivseid kolmanda sektori asutusi on märkimisväärselt (ca 35); 

• vallas on  palju erinevaid taidlus- ja huviringe (ca 40). 

 

Kuusalu valla kultuuri ja vaba aja nõrkused:  

• valla territooriumist tulenevalt on transpordiühendus komplitseeritud, mistõttu kõik 

teenused pole ühtlaselt kättesaadavad; 

• kultuuri ja vaba aja rahastamine on viimastel aastatel oluliselt kahanenud. 

 

4.2.7 Sotsiaalvaldkond 

 

Töötud 

 

Alates 2008. aasta lõpust on Kuusalu vallas sarnaselt Eesti teiste piirkondadega toimunud 

registreeritud töötuse oluline kasv. 2009. aastal oli töötuse määr (registreeritud töötute osakaal 

tööealisest elanikkonnast) Kuusalu vallas 6%. Töötuse kõrghetk oli 2010. Aasta alguses mil 

vallas oli ca 300 registreeritud töötut,  peale seda on töötute arv vähenenud. Võrreldes 

naaberomavalitsustega (eelkõige Loksa linnaga) on töötute arv olnud siiski suhteliselt väike 

(vt joonis 20). 

 



 53 

 
Joonis 20. Töötute arv Kuusalu vallas ja naaberomavalitsustes 01.01.2009-01.12.2010 

(Allikas: Eesti Töötukassa) 

 

Toetused 

 

Toimetulekutoetus on hea indikaator väljendamaks vaesusriskis elavate inimeste hulka. 

Sotsiaalhoolekande seaduse mõistes on toimetulekutoetust õigus saada üksi elaval isikul või 

perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla 

kehtestatud toimetulekupiiri. Kuusalu vallas on toimetulekutoetust (va 2006, mis oli erandlik) 

makstud vähem kui Jõelähtme vallas ja Loksa linnas (vt joonis 21). Samas tõusis 2009. aastal 

hüppeliselt nii toetuste maksmine kui ka vastavate taotluste arv (vt joonis 22). 

 

 
Joonis 21. Toimetulekutoetuste  maksmine Kuusalu vallas ja naaberomavalitsustes, eurodes 

(Allikas: Statistikaamet) 
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Joonis 22. Toetus toimetulekupiiri tagamiseks ja rahuldatud taotluste arv Kuusalu vallas 

2005-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

2010. aastal vähenes toimetulekutoetusteks makstav summa 2010. aastaga võrreldes ligi 

kolmandiku võrra (vt tabel 14). 

 

Tabel 14. Kuusalu vallas makstud toimetulekutoetused ja täiendavad toetused 2006-2010 

(Allikas: Kuusalu valla terviseprofiil, 2010) 

 

Aasta 
Toimetulekutoetus ja 

täiendav toetus, eurodes 
Taotlejate arv, (leibkond või isik) 

2006 5906 Alla 10 

2007 4507 Alla 10 

2008 7086 Alla 10 

2009 19784 29 

2010 12998 Alla 10 

 

 

Puuetega isikud 

 

Kuusalu vallas on 22.03.2010 seisuga 351 töövõimetuspensioni saajat. Puue on määratud 531 

inimesele, neist 198 on Valkla Hooldekodu kliendid. Puuetega inimestest 284 on mehed: 

pensioniealisi 96, alla 18-aastaseid 15. Puudega naisi on Kuusalu vallas 247: pensioniealisi 

152 ja alla 18aastaseid 12 (Allikas: Kuusalu valla terviseprofiil, 2010). 

 

Eakate hoolekanne 

 

Kuusalu vallas on üks eakate hoolekandeasutus - Kuusalu Eakate Kodu, kus on 10 kohta. See 

ei kata kaugeltki mitte kogu valla vajadust ning seetõttu paigutatakse valla abivajajad eakad 

mujale hooldekodudesse. 

 

Terviseteenused 

 

Tervishoiuteenuseid kohalikul tasandil osutatakse Kuusalu alevikus ja Loksa linnas. Kuusalu 

Tervisekeskuses töötavad 2 perearsti koos abistava personaliga, 2 hambaarsti, massöörid, 

psühholoog. Kuusalu alevikus asub ka apteek. Loksa Ravikeskuses asub hooldushaigla, 

pakutakse erinevaid raviprotseduure, tegutsevad 3 perearsti, hambaarst, günekoloog, röntgen, 
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kiirabi jms. Ka Loksal on olemas apteek. Koduõendusteenust osutatakse nii Kuusalu kui ka 

Loksa keskustes. Teenust rahastab Eesti Haigekassa. 

 

Töötervishoidu korraldavad asutused vastavalt seadusandlusele.  

Koolitervishoidu korraldab Kuusalu Tervisekeskuse perearst, kelle meeskonda kuulub 

kooliõde, kes teenindab mõlemat valla keskkooli. Ka Kuusalu Lasteaias Jussike töötab 

meditsiiniõde. 

 

Kuusalu vallas on tänasel päeval võimaldatud vallaelanikele tasuta psühholoogiline 

nõustamine, muid nõustamisteenuseid kohapeal ei osutata 

 

Sotsiaalteenused 

 

Kuusalu Vallavalitsus osutab või ostab abivajajatele alljärgnevaid sotsiaalteenuseid (Allikas: 

Kuusalu valla terviseprofiil, 2010). 

 

 Kodu- ehk avahooldusteenus 

Koduteenuseid osutatakse Kuusalu valla elanike registris olevatele vanuritele, puuetega 

isikutele ja erivajadustega laste peredele või ka teistele isikutele, kes vajavad ajutiselt 

kõrvalabi. Põhiteenused on eluliselt vajalikud igapäevatoimingud ja neid osutatakse 

seadusjärgsete ülalpidajateta abivajajatele tasuta (perekonnaseaduse mõistes on seaduslikud 

ülalpidajad lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad ja õed-vennad). Põhiteenuseid 

osutavad valla hooldustöötajad ja nende tööd tasustab vald oma eelarvest. Tugiteenused on 

lisatoimingud (näiteks kodune suurpuhastus, transporditeenus, asjaajamise korraldamine), 

mida abivajaja võib tellida, ning nende eest tuleb eraldi maksta. Kõigi ostetavate või 

tellitavate kaupade eest peab tasuma tellija (näiteks ravimid tuuakse apteegist tasuta, kuid 

raha nende väljaostmiseks annab inimene ise). 

 

 Psühholoogiline nõustamine 

Psühholoog võtab soovijaid vastu kindlatel nädalapäevadel nii Kuusalus kui ka Loksal ning 

teenus on vallaelanikele tasuta.  

 Transporditeenus 

Kuusalu vallas osutavad transporditeenust peamiselt sotsiaalvaldkonna töötajad. 

Transporditeenuse hind on kindlaks määratud kohaliku õigusaktiga ning teenus on tasuline. 

Sotsiaaltoetuste andmise korra mõistes riskigruppi kuuluval isikul on läbi tervisetoetuse 

võimalik taotleda teenuse kompenseerimist. Invatransporditeenus tuleb tellida kaugemalt, 

üldjuhul Tallinnast. Teatud juhtudel osutatakse invatransporditeenust Kuusalu koguduse 

väikebussiga. Käivitunud on projekt koostöös Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liiduga, mis 

loob ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi ning võimaldama senisest kvaliteetsemat teenuse 

osutamist. 

 

 Hooldekoduteenus 

Kuusalu Vallavalitsuse allasutus Kuusalu Eakate Kodu osutab vallas hooldekoduteenust. 

Eakate Kodus on 11 kohta, mis katab valla vajaduse osaliselt. Hooldekoduteenust ostetakse 

suures mahus sisse – abivajajad on paigutatud erinevatesse hooldekodudesse erinevates 

maakondades. Vallavalitsus hüvitab hooldekodukoha maksumuse klientide eest, kellel 

puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle puhul ei ole omaksed võimelised toetama. 

 

 Supiköök 
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Supiköögiteenust osutab Kuusalu Eakate Kodu. Teenuse kasutajate hulk on väike, alla 10 

kliendi. Teenus on tasuline, vältimatu abi meetmena võib vallavalitsus tagada teenuse 

abivajajale tasuta. 

 

 Tugiisik, isiklik abistaja 

Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalsüsteem on paindlik ning teenuseid osutatakse juhtumipõhiselt. 

Vajadusel määratakse taotlejatele kindlateks tegevusteks tugiisik või isiklik abistaja. Teenus 

on üldjuhul abivajajale tasuta, omavalitsus võib kehtestada omaosaluse. Nimetatud teenuseid 

on viimastel aastatel osutatud üksikutel juhtudel. 

 

 Sotsiaalelamispind 

Omavalitsus on kohustatud tagama elamispinna isikutele, kes ei ole võimelised endale ise 

elukohta leidma. Kuusalu valla sotsiaalelamispinnad asuvad Kuusalu ja Kiiu lähedal Allika 

külas ning Kolga alevikus. Nimetatud sotsiaalpinnad on halvas seisukorras, elutingimused ei 

vasta nõuetele. Sotsiaalelamispindadel elab hetkel 15 inimest. Eluasemekulud on nimetatud 

pindadel minimaalsed. 

 

 Varjupaigateenus 

Varjupaigateenust ostab Kuusalu vald sisse. Hea koostöö on olnud Haiba lastekoduga ning 

Tallinna emade ja laste varjupaigaga. 

 

 Duši kasutamine, pesupesemine 

Vallaelanikel, kellel puuduvad kodus elementaarsed sanitaartingimused, saavad vajadusel 

käia duši all Kolga päevakeskuses ning kokkuleppel Kuusalu rahvamajas või Eakate Kodus. 

Pesu saab pesta nii Kolgas kui ka Kuusalus. Avaliku sauna kasutamine on võimalik Kuusalu 

Spordikeskuses. 

 

 

 Toetatud töötamine 

Töötamise toetamise eesmärk on iseseisvalt elava või toetatud elamise teenust kasutava 

kliendi töötamine tavapärases töösuhtes. Teenus on ette nähtud tööealistele psüühilise 

erivajadusega keskmise või raske puudega inimestele. 

 

  Igapäevaelu toetamine 

Igapäevaelu toetamise teenus on eeskätt tööealistele psüühilise erivajadusega isikutele, kellele 

on määratud keskmine, raske, sügav puue või töövõimekaotus vähemalt 10%. Teenuse 

eesmärgiks on parima võimaliku toimetuleku õpetamine tavapärases keskkonnas inimese 

iseseisval elamisel, sealhulgas koos pere ja/või lähedastega. 

 

Kuritegevuse statistika 

 

Joonisel 23 on kajastatud Kuusalu valla kuritegevuse statistika. Peridoodil 2006-2009 on 

kuritegude arv kõikunud 135-st (2006) 171-ni (2009). 
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Joonis 23. Kuritegude arv Kuusalu vallas (Kuusalu valla terviseprofiil, 2010) 

 

Päästeteenus on Kuusalu terviseprofiili andmetel vallas heal tasemel. Lähimad komandod 

asuvad Loksal ja Kehras. Lisaks tegutseb päästevaldkonnas vallas MTÜ Kolga Vabatahtlik 

Tuletõrjeühing. Päästeteenuse kättesaadavus ajalises mõõtmes on poole valla osas hea 

(Pärispea poolsaar) ning Kuusalu kandis halb, kuna abi kohalejõudmine võtab aega üle 20 

minuti. Info tuletõrje vesivarustuse paiknemisest ja kättesaadavusest jätab soovida üle terve 

valla. Tulekahjude arv on viimastel aastatel vähenenud (vt joonis 24). 

  

 
Joonis 24. Tulekahjude arv Kuusalu vallas (Kuusalu valla terviseprofiil, 2010) 

 

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna tugevused: 

• suhteliselt madal tööpuudus võrreldes naaberomavalitsuste ja Eesti keskmisega; 

• peamised sotsiaalvaldkonna baasteenused on olemas. 

 

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna nõrkused: 
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• Töötute arv ja toimetulekutoetust vajavate isikute arv on 2008-2010 oluliselt 

kasvanud; 

• hoolekandeasutuse võimalused ei vasta vajadustele (vaid 11 kohta); 

• valla terviseprofiili andmetel vajavad arendamist sotsiaal- ja nõustamisteenused. 

 

4.2.8 Vallajuhtimine ja eelarve 

 

Lähtuvalt Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) 2009. aasta finantsraportist ning KOVide 

2009. aasta eelarve täitmise tulude, kulude ja finantseerimistehingute analüüsist kuulub 

Kuusalu vald gruppi “tulukas vald”. Kuusalu valla finants- ja arengureiting on hinnatud 

heaks. Samas on valla näitajad võrdluses grupi “tulukas vald ja linn” keskmiste näitajatega 

enamike indikaatorite osas tagasihoidlikumad 

 

Tabel 14. Omavalitsuste grupid (Allikas: KOV finantsraport 2009) 

 

Omavalitsuste grupid  

Toimetulev vald ja linn  tulu elaniku kohta alla 5603 krooni 

Keskmise tulukusega vald ja linn - tulu 

elaniku kohta 5603 –8005 krooni 

tulu elaniku kohta 5603- 8005 krooni 

Tulukas vald ja linn  tulu elaniku kohta üle 8005 krooni 

Tallinn  

 

 

 

 

Tabel 15. Kuusalu valla finants- ja arengureiting (Allikas: KOV finantsraport 2009) 

 

Reiting Finants Areng 

Omavalitsus: 16 (hea) 4 (hea) 

Grupp: 17 (hea) 6 (hea) 

Riik: 13 (hea) 4 (hea) 

 (vahemik) (2-20) (0-6) 

 

KOVide 2009. aasta finantsraport toob Kuusalu valla kohta välja järgmised tugevused: 

 maksumaksjate arv on perioodil 2002-2009 suurenenud kokku 18,2%, maksumaksjate 

arvu sedavõrd suur kasv iseloomustab tugeva potentsiaaliga omavalitsusüksust; 

 arvestuslikud tulud (tulumaks, maamaks, ressursimaks) elaniku kohta perioodil 2003-

2009 moodustasid 120% Eesti keskmisest. Põhiliste omavabatulude suurus elaniku kohta 

näitab omavalitsusüksuse võimekust ilma toetusteta hakkama saada; 

 eelarve puhastulude keskmine kasv perioodil 2002-2009 oli 12%. Puhastulude kiire kasv 

tõstab omavalitsusüksuse arengusuutlikkust ning võimaldab pakkuda elanikele 

mitmekülgsemalt kvaliteetseid teenuseid; 

 omafinantseerimisvõimekus on perioodil 2003-2009 olnud 1,14. 

Omafinantseerimisvõimekus näitab, et omavalitsusüksus on võimeline jooksvate kulude 

kõrvalt tagama oma varade säilimise ning panustama ka osaliselt arengusse; 

 omavalitsusüksuse eelarve defitsiit perioodil 2003-2009 on olnud 2,7% puhastatud 

eelarvest. Väike defitsiit tagab omavalitsusüksuse pikemaajalise suutlikkuse; 
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 kuludest 14,6% on suunatud perioodil 2003-2009 omavahendites investeeringuteks. 

Investeeringute suur osakaal kuludest iseloomustab arengusse panustavat 

omavalitsusüksust.  
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Joonisel 25 ja tabelis 16 on välja toodud Kuusalu valla eelarve kulude jaotus valdkondade 

vahel perioodil 2006-2010.  Suurim oli kulubaas 2008. Aastal ulatudes enam kui 100 miljoni 

kroonini, kulubaasi vähenemine on 2009-2010 on tingitud nii maksulaekumiste vähenemisest 

kui ka riiklikust seadusemuudatusest tulumaksu jaotamise osas. 

 

 
Joonis 25. Kuusalu valla eelarve kulud valdkondade lõikes 2006-2010 (kroonides, täitmine) 

 

Tabel 16. Kuusalu valla eelarve kulude struktuur valdkondade lõikes 2006-2010 (täitmine) 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Üldised valitsussektori teenused 10,3% 8,0% 7,8% 8,6% 8,2% 

Avalik kord ja julgeolek 1,7% 1,2% 0,6% 0.4% 0,3% 

Majandus 10,5% 10,5% 11.8% 5,0% 7,5% 

Keskkonnakaitse 0,4% 1,1% 1,3% 0,8% 0,4% 

Elamu- ja kommunaalmajandus 3,1% 4,5% 4,4% 3,6% 3,8% 

Tervishoid 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 

Vaba aeg, kultuur, religioon 12,4% 18,4% 16,1% 9,5% 10,1% 

Haridus 55,5% 51,2% 52,2% 65,4% 61,0% 

Sotsiaalne katse 6,1% 5,0% 5,6% 6,6% 8,6% 

Kokku: 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Joonisel 26 ja tabelis 17 on välja toodud Kuusalu valla eelarve tulude jaotus valdkondade 

lõikes perioodil 2006-2010.  
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Joonis 26. Kuusalu valla eelarve tulud valdkondade lõikes 2006-2010 (kroonides, täitmine) 

 

Tabel 17. Kuusalu valla eelarve kulude struktuur valdkondade lõikes 2006-2010 (täitmine) 

 

Nimetus 2006 2007 2008 2009 2010 

 Maksud  59.6% 59.7% 64.6% 62.9% 61.9% 

 Kaupade ja teenuste müük 5.2% 5.3% 5.9% 9.5% 8.6% 

 Toetused 27.0% 23.1% 24.4% 24.4% 25.3% 

 Muud tulud 8.2% 11.9% 5.2% 3.1% 4.2% 

 Kokku: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Kuusalu valla juhtimise ja eelarve tugevused: 

 tulubaas võimaldab valla ülesannete täitmist; 

 omafinantseerimisvõime projektide jaoks on olemas. 

 

Kuusalu valla juhtimise ja eelarve nõrkused: 

 perioodil 2008-2010 eelarve vähenenud enam kui 15%; 

 majanduse ning kultuuri ja vaba aja eelarve vähenenud ligi 2 korda; 

 laenukoormus on suhteliselt suur, investeerimisvõimekus on viimase paari aastaga 

oluliselt vähenenud. 

 

4.2.9 Kodanikuliikumine 

 

Kuusalu on suure külade arvuga vald, kokku on vallas 61 küla, lisaks ka 3 alevikku. 45 küla 

on endale valinud külavanema, kuues külas tegutseb külaelanike esindaja.  

 

Kuusalu vallas on aktiivne külaliikumine. 10 küla on endale koostanud arengukavad, 

määratledes nägemuse, kuidas oma küla eluga edasi minna. Arengukavades on analüüsitud 

külade tugevusi ja nõrkuseid ning nende eeliseid teiste piirkondadega võrreldes.  

 

Külade kõige olulisemate arenguvajaduste ja probleemidena on arengukavades välja toodud 

eelkõige väheaktiivset ühistegevust ja seltsielu, kogukonna kaasatust ja omaalgatust. Mitmes 
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külas on probleemina märgitud ka joogivee kvaliteet ja heakorra parandamine, samuti 

puudulik sotsiaalne infrastruktuur ja vähene ligipääs ühistranspordi võimalustele. Rannakülad 

Salmistu ja Kolga-Aabla peavad oluliseks oma külas sadamate väljaarendamist. 

 

Kõige olulisemate valdkondadena, mida külades tuleks arendada, on välja toodud turismindus 

ja muu ettevõtlus, seejärel infrastruktuuri, ühistegevuse ning elu- ja looduskeskkonna 

arendamine. Visioonides kajastuvad külade arengukavades eelkõige turvaline ja 

heakorrastatud elukeskkond ning külaelanike koostöö ja partnerlus nii vallaametnike ja 

ettevõtjatega. Oluliseks peetakse seltsielu arendamist, külaplatside ja külamajade tegevust, 

samuti tugevate traditsioonide säilitamist, säästvat ja loodust hoidvat eluviisi ning arenevat 

ettevõtluskeskkonda. Neli rannaküla (Salmistu, Kolga-Aabla, Suurpea ja Viinistu) kajastavad 

oma küla arenguvisioonides supel/mereranna väljaehitamise ja hooldamise vajadusi. 

 

Osa külasid on välja toonud oma eripärad ja tugevused, näiteks: 

 Kuusalu küla – perspektiivne elamuehituspiirkond; 

 Kiiu alevik – ehitussektori ettevõtete rohkus; 

 Kodasoo küla – soodne asukoht maantee ääres, elanike arv suureneb; 

 Kolga-Aabla küla – rannaküla, põhitegevus läbi aegade kalapüük ja –töötlemine; 

 Salmistu küla – rannaküla, elanike kasv, uute elamute ehitamine, mis hoogustus eriti 

peale uute veetrasside ehitust; 

 Suurpea küla – rannaküla, elanike vanuseline koosseis ja kakskeelsus; 

 Viinistu küla – rannaküla.  

 

Kuusalu vallas tegutseb aktiivselt ca 35 kolmanda sektori organisatsiooni, mis tegutsevad 

väga erinevates valdkondades (külaseltsidest veevärgi ühishaldamise ja jahiseltsini). 

Kodanikuliikumisele annab tuge vallas hästi korraldatud küla- ja rahvamajade infrastruktuur, 

mida toetatakse osaliselt ka valla eelarve kaudu. Lisaks sellele kasutavad organisatsioonid 

aktiivselt erinevaid võimalusi lisarahastuste leidmiseks fondide jm rahastusallikate kaudu. 

 

Kuusalu valla kodanikuliikumise tugevused: 

 aktiivsed külad - paljudel küladel on külavanemad ja oma arengukavad; 

 palju aktiivseid kolmanda sektori asutusi; 

 märkimisväärselt on kolmanda sektori ja külade arendamiseks kaasatud 

välisfinantseerimist. 

 

Kuusalu valla kodanikuliikumise nõrkused: 

 külade tase on erinev, kõikidel suurematel pole oma arengukava; 

 mitmetes külades on olulisi puudusi avaliku infrastruktuuri osas. 
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4.3 Kuusalu valla väliskeskkonna  analüüs 
 

Väliskeskkonna analüüs põhineb informatsiooni jagamisel kolmeks kategooriaks: 

 poliitilised tegurid – riiklikud prognoosid ja tuvastatavad poliitilised trendid; riikliku, 

regionaalse ja kohaliku tasandi strateegiadokumendid, poliitilised trendid; 

 majanduslikud tegurid – Eesti majandusareng, regionaalsed ja piirkonna 

majandusnäitajad, trendid; 

 sotsiaalsed tegurid – rahvastikuprotsessid, tööhõive, haridus, kolmas sektor. 

 

4.3.1 Poliitilised tegurid 
 

Globaalsed trendid 

 

Üleilmastunud maailmas on kõik riigid globaalsete tegurite, mis toimivad suuremalt osalt riigi 

enda tahtest sõltumata, mõjuväljas. Eesti kui väikeriigi jaoks on oma poliitikate kujundamisel 

ümbritseva keskkonna trendide (suundumuste) tundmine elulise tähtsusega. Kuna globaalsete 

trendide analüüs on sageli lähtepunktiks erinevat tüüpi rahvuslik/riiklike ja regionaalsete 

strateegiliste arengudokumentide koostamisel, siis on ka käesolevasse töösse lisatud 

lühiülevaade vastavatest suundumustest (Allikas: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2010). 

 

Olulisemad globaalsed trendid on: 

 üleminek teadmispõhisele majandusele - teadmispõhises majanduses on teadmiste 

tootmisel ja kasutamisel rikkuste loomisel keskne roll. Paarikümne aastaga võivad 

mitmed uued riigid, sh Hiina ja India teadmispõhise majanduse kesksetes sektorites 

jõuda järele USAle, Jaapanile ja Euroopa Liidu maadele. Rahvusvaheline kogemus 

näitab, et see protsess ei ole paljudes riikides sugugi spontaanne ja edeneb valitsuse 

poliitikate toeta vaevaliselt; 

 rahvastiku vananemine - rahvastiku vananemine on megatrendina tunnustatud 

suhteliselt hiljuti. Põhjuseks on see, et möödunud kümnenditel tähelepanu keskpunktis 

olnud demograafiline plahvatus vaibub, millega kaasneb rahvastiku vananemise 

ilmnemine järjest uutes riikides; 

 maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse - maailmamajanduse 

raskuskeskme nihkumine Aasiasse (eeskätt Hiinasse ja Indiasse), kuhu on koondunud 

60% maailma rahvastikust. Sellele sekundeerib teiste tõusvate majanduste (Brasiilia, 

Venemaa jt) oodatav kasv. Rahvusvahelises tööjaotuses liigub tööstustootmine 

Aasiasse, lääneriikides kasvab teenuste eksport; 

 kliima soojenemine - soojenemine on trend, mis on mõõtmistega fikseeritud üle 

sajandi pikkuse ajavahemiku vältel. Kliima soojenemise seletus inimtekkelise 

kasvuhoonegaaside emissiooni kasvuga, mis tuleneb tööstusühiskonna arengust, on 

leidnud niivõrd laialdast toetust rahvusvahelises teadlaskonnas ning laiemas üldsuses, 

et kliima soojenemise peatamiseks sõlmitakse rahvusvahelisi leppeid; 

 üleminek laialdasele taastuvenergia kasutamisele - arenenud lääneriigid on kliima 

soojenemise ohu taustal asunud suunama energeetikasektori arengut 

taastuvenergeetika ja tuumaenergia osatähtsuse suurendamisele, ning tavapäraste 

tehnoloogiate puhtamaks muutmisele; 

 urbaniseerumine - kogu maailmas jätkub rahvastiku koondumine linnadesse, samas 

on sellel protsessil regiooniti erijooned. Arenenud riikides ilmneb inimese elutsükli 

vältel rände diferentseerumine: noored liiguvad ülekaalukalt suurlinnadesse, lastega 

pered eeslinnadesse ja vanemad tööealised ning pensionärid enam maale; 
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 ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasv - seoses üldise elatustaseme tõusuga ning 

ökoloogilise problemaatika esilekerkimisega levib maailmas üksikisikute tasandil, 

eeskätt lääneriikidest lähtuvalt puhta keskkonna, tervisliku toitumise ja eluviisi 

senisest laialdasem väärtustamine, Ökotrendi järgivad inimesed eelistavad tarbida 

mahepõllumajanduslikult toodetud toiduaineid ja naturaalsetest materjalidest 

tarbekaupu, kasutada loodusravi võtteid ja loodussäästlikke transpordiliike ning elada 

looduslikest materjalidest ja/või energiasäästlikes hoonetes ja sageli linnast väljas; 

 „rohelise“ ja „hõbedase“ majanduse ennakkasv - „roheline“ majandus hõlmab 

ettevõtlusvaldkondi taastuvenergeetikast, passiivmajade ehitamisest ja materjalide 

taaskasutusest kuni elektriautode ja mahetoiduainete tootmiseni. „Hõbedane“ 

majandus hõlmab tooteid ja teenuseid eakatele kindlustamaks pikeneva eluea veetmise 

tervena, aktiivsena ja turvaliselt. 

 

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide trendid 

 

Kesk – ja Ida- Euroopa riikide, mille hulka kuulub ka Eesti, spetsiifika tuleneb eelkõige nende 

maade kiirendatud integratsioonist Euroopa Liidu tuumikalaga. Viimase 15-20 aasta vältel on 

olnud selles piirkonnas täheldatavad järgmised trendid: 

 kiire nihe teenindusmajanduse kasvu suunas; 

 majandusseoste kiire ümberorienteerimine idast läände Euroopa Liidu nn tuumikriikide ja 

Põhjamaade suunas; 

 regionaalse arengu raskuskeskme vastav siseriiklik ümberpaiknemine läände või põhja 

seoses uuesuunaliste majandussidemetega; 

 tehniliste infrastruktuuride mahajäämus „uuest majandusgeograafiast“ ja sellega seotud 

ühendusvajadustest; 

 kiire eeslinnastumine; 

 Euroopa Liidu keskkonnastandardite kiire ülevõtmine; 

 Institutsionaalne konvergents Euroopa Liiduga. 

 

Nimetatud trendid on ka käeoleval hetkel aktuaalsed. Reaalmajanduslik konvergents jätkub, 

aga nüüd juba tingimustes, kus mitmed esialgset kiiret järeletõmbamist võimaldanud tegurid 

on ammendunud ja Euroopa Liidu struktuurifondide abi ei kesta igavesti.  

 

Väliskeskkonna analüüsi poliitiliste tegurite kategooria all kajastatakse lisaks poliitilistele 

trendidele ja suundumustele ka asjaolusid, mis tulenevad seadusandlusest ning on vastavuses 

üleriigiliste, riikliku ja maakondliku tasandi strateegiates määratletuga. Alljärgnevalt on 

esitatud ülevaade asjakohastest dokumentidest. 

 

Euroopa Liidu poliitikad 

 

Euroopa Liidu keskne integreeritud strateegia lähemal aastakümnel on „Euroopa 2020“. 

„Euroopa 2020“ (2010) määrab viis kvantitatiivset üldeesmärki tööhõive taseme, teadus- ja 

arenduskulutuste, kliima-ja energiapoliitikapoliitika, haridustaseme tõstmise ja vaesuse 

vähendamise valdkondades. Strateegial on kolm prioriteeti: tark majanduskasv, jätkusuutlik 

majanduskasv ja kaasav majanduskasv. 

 

Eesti jaoks tähtis integreeritud strateegia on ka Euroopa Liidu Läänemere piirkonna 

strateegia (2010). Strateegia taotleb sihtala muutmist keskkonnasäästlikuks, jõukaks, 

juurdepääsetavaks ja atraktiivseks ning turvaliseks. Kõige otsesemalt on Eesti ruumilise 

struktuuri arendamisega seotud nt järgmised kavandatud tegevused: 
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 Läänemere Natura 2000 merealade määratlemine; 

 Läänemere muutmine avamere tuuleenergeetika maailmaliidriks; 

 integreeritud ja hästi toimiva ühtse energiaturu loomine; 

 ühenduste parandamine Venemaaga jt naaberriikidega; 

 Läänemere rolli suurendamine piirkonna transpordisüsteemides; 

 kokkulepitud prioriteetsete transpordiinfrastruktuuri projektide lõpuleviimine (sh Rail 

Baltica); 

 Läänemere meremagistraalide võrgu arendamine; 

 keskkonnasäästlike praamide ja matkalaevade liiklemise soodustamine. 

 

 Eesti strateegiadokumendid ja poliitikad 

 

Riiklik Struktuurivahendite Kasutamise Strateegia 2007 – 2013. Strateegia üldeesmärgiks 

on kiire jätkusuutlik areng, mis jaguneb kolmeks alaeesmärgiks: 1. majanduse 

konkurentsivõime kasv; 2. sotsiaalse sidususe kasv; 3. keskkonna kasutamise säästvuse kasv. 

Kiire jätkusuutliku arengu eesmärk väljendab Eesti ja Euroopa Liidu ühise eesmärgi poole 

püüdlemist, milleks struktuurivahendid Eestile eraldatakse: kaudsemalt on eesmärgiks Eesti 

elatustaseme liginemine EL keskmisele ehk reaalne konvergents.  

 

Strateegia määratleb põhiliste arengusuundadena: 

 inimressursi arendus; 

 teadmistepõhise majanduse arendamine; 

 baasinfrastruktuuri arendamine; 

 keskkonnakaitse tõhustamine ja energeetika arendamine; 

 kohaliku arengu hoogustamine; 

 riigi haldusvõimekuse suurendamine. 

 

Eesti Regionaalarengu Strateegia 2007-2013. Nimetatud strateegia on arendusdokument, 

mis kajastab üldisi ja kompleksseid arenguid Eesti piirkondades. Eesti Regionaalarengu 

Strateegia võimaldab kasutada selle raames teostatud kompleksset sotsiaalmajanduslikku 

analüüsi hindamaks Eesti lähimat tulevikku kujundavaid trende ning arvestada neid oma 

piirkondlike strateegiate väljatöötamisel.  

 

„Riigi regionaalpoliitika meetmestiku üldeesmärk aastani 2015 on kõigi piirkondade 

jätkusuutliku arengu tagamine, tuginedes piirkondade sisestele arengueeldustele ja eripäradele 

ning pealinnaregiooni ja teiste linnapiirkondade konkurentsivõime kvalitatiivsele 

arendamisele. Eesti tervikliku ja tasakaalustatud regionaalse arengu saavutamise huvides on 

kaasnevaks eesmärgiks rahvastiku ja majandustegevuse pealinnapiirkonda koondumise 

pidurdamine“ (Eesti Regionaalarengu Strateegia 2005-2015). 

 

Üldeesmärgist tulenevalt on regionaalarengu strateegias määratletud järgnevad 

regionaalpoliitika alaeesmärgid: 

 inimeste põhivajaduste parem tagatus igas Eesti paigas; 

 eri piirkondade püsiv konkurentsivõime; 

 Eesti piirkondade tugevam sidumine ülepiiriregioonide ja muu Euroopaga. 

 

Harju maakonna arengustrateegia 2025 sõnastab maakonna visiooni – aastal 2025 on 

Harju maakond rahvusvaheliselt aktiivne, koostöö- ja konkurentsivõimeline pealinnaregioon 

Läänemere piirkonnas, mida iseloomustavad tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond, 
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dünaamiline ettevõtlus ja polütsentriline asustus. Harju maakond on elanikule armas ja 

külalist inspireeriv. Harju maakonnas sünnivad head arengud läbi avaliku-, era- ja kolmanda 

sektori koostöö. 

 

Harju maakonna visiooni aluseks on kolm strateegilist komponenti: 

 tegus rahvas – Harju maakonnas elavad inimesed on teotahtelised ja hoolivad oma 

elukeskkonnast. Maakonna rahvastik on tasakaalustatud ja seda nii vanuselise 

koosseisu kui paiknemise osas; 

 kvaliteetne elukeskkond – Harju maakonna elukeskkond on selline, mis pakub 

inimestele võimalusi valida kodukohaks nii suurlinna melu kui maakoha vaikuse; 

 tasakaalustatud ruumimuster – Harju maakonnas on logistika, teenuste ja töökoha 

kättesaadavuse seisukohalt läbimõeldud ja efektiivne ruumimuster, mis võimaldab 

elanikel ja ettevõtjatel plaanida oma toimetamist pikaajaliselt ja säästlikult.  

 

Lisaks üldise taseme strateegidokumentidele suunavad arendustegevusi kitsamad 

valdkondlikud või sektorstrateegiad, mida tuleb arvestada konkreetsete tegevuste 

planeerimisel. Sellisteks on näiteks Eesti Turismiarengukava 2007–2013, Riiklik Jäätmekava 

jt. 

 

Maakondliku tasandi strateegilised arendussuunad on määratletud mitmetes valdkondlikes 

strateegiadokumentides. Käesolevas dokumendis antakse ülevaade kuuest Harju maakonna 

arenguid suunavast arendusdokumendist. 

 

Harju maakonnaplaneering, I etapp (1998) 

 

Harju maakonnaplaneeringu ülesandeks on maakonna üldise territoriaal-majandusliku 

arengustrateegia ja -kontseptsioonide sidumine kestva ja säästva arengu põhimõtetega, 

riiklike ja kohalike huvide tasakaalustamine ning läbi selle asustuse suunamine ja väärtuslike 

põllumaade, maastike, raudteede, tehnovõrkude trasside, sadamate, lennuväljade, puhkealade 

jm. asukoha määramine. Harju maakonnaplaneeringu esimese etapi koostamisel on lähtutud 

kahest maakonna seisukohalt olulisemast peaeesmärgist: 1) rahvusvahelisse koostöösse 

integreeritud ja ELi nõudeid sobivalt arvestav maakond, 2) terviklikult ja tasakaalustatult 

arenenud maakond.  

 

Harju maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 

 

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 alusel 

koosneb Kuusalu vald 15 kandist, millest Kuusalu ja Kiiu jagavad keskuse funktsioone. 

Mõiste kant – piirkond, mida iseloomustatakse asendiga maakonnakeskuse (linnaregioon) ja 

kohaliku asustussüsteemi suhtes. Planeeringus on eristatud  järgmisi kantide tüüpe: 

 
1. linnade lähiümbrus (LÜ), sh uusasumite alad; 

2. linnalähedased keskuskandid (LKK); 

3. linnalähedased kandid (LK); 

4. maalised keskuskandid (MKK); 

5. maalised kandid (MK); 

6. ääremaa kandid (ÄK). 

 
Vastavalt kirjeldatud jaotusele on Kuusalu vallas 8 maalist kanti (Andineeme, Hirvli, 

Juminda, Kodasoo, Kolga, Kolgaküla, Pärispea, Valkla), 4 ääremaa kanti (Joaveski, Kõnnu, 
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Polügoon, Valgejõe) ning 2 maalist keskuskanti (Kuusalu, Kiiu). Kirjeldatud 

teemaplaneeringu raames koostatud kantide kirjeldus annab ülevaate kõigi Kuusalu valla 

kantide rahvastikumuutuste suundadest ning kandis olemasolevatest teenustest aastal 2008. 

 

Harjumaa Koolivõrgu Arengukava 

 

2006. aastal koostatud arengukavas antakse hinnang Harjumaa koolide jätkusuutlikkusele 

võttes arvesse õpilaste arvu muutusi perioodil 2006-2012. Hinnangute aluseks on 2004. aastal 

Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt kehtestatud koolide jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mis 

esitavad nõuded miinimum õpilaste arvule erinevates kooliastmetes ning liitklasside 

moodustamise võimalustele.  

 

Analüüsi tulemused näitavad, et perioodil 2006-2012 on Kolga Keskkooli õpilaste arv küll 

kahanev, kuid kool suudab peaaegu kõikidel aastatel täita kehtestatud jätkusuutlikkuse 

kriteeriumid. Probleemsemaks osutuvad aastad alates 2010, mil gümnaasiumiosasse jõuavad 

kõige väiksema laste arvuga aastakäigud. Arengukavas antud hinnangu kohaselt stabiliseerub 

Kuusalu Keskkooli õpilaste arv 2010. aasta paiku tasemel 490-500 õpilast 23/24 

klassikomplektis, mistõttu jätkusuutlikkuse kriteeriumite täitmisel probleeme tekkida ei 

tohiks. Õpilaste arv Vihasoo Lasteaias-Algkoolis püsib ka lähiaastatel tasemel 25 ± 5 last 

kahes liitklassis. Kool täidab vaevata algkoolidele kehtestatud jätkusuutlikkuse kriteeriumid I 

kooliastmes, II astmes võib tekkida probleeme, kuid see on tingitud sellest, et II astmes on 

koolis olnud traditsiooniliselt vaid kaks aastakäiku lapsi. 

 

Järeldustena tuuakse välja, et Kuusalu valla koolidest vastab perioodil 2006-2012 kõikidele 

jätkusuutlikkuse kriteeriumitele Kuusalu Keskkool. Vihasoo Lasteaia-Algkooli II astmes ja 

Kolga Keskkooli gümnaasiumiosas võivad alates aastast 2010 tekkida raskused 

jätkusuutlikkuse kriteeriumite täitmisel. Haridusvõrgu arengukava koostajad näevad 

võimalust VI klassi avamist Vihasoo Lasteaias-Algkoolis. Samuti soovitatakse Kolga 

Keskkooli reorganiseerimist 9klassiliseks põhikooliks, sest õpilaste arvu jätkuval kahanemisel 

ei ole võimalik gümnaasiumiosasse alles jäävatele õpilastele tagada piisava kvaliteediga 

põhiharidust. Samuti tehakse ettepanek töötada välja gümnaasiumiklasside komplekteerimise 

selged põhimõtted. Arengukava koostajad on arvamusel, et hästi juhitud gümnaasiumiklasside 

komplekteerimise korral suudaks ka Kolga Keskkool täita gümnaasiumile kehtestatud 

jätkusuutlikkuse kriteeriumid. 

 

Harjumaa Turismi Arengustrateegia 

 

Administratiivruumiliselt on turismiteenuste ja –ressursside jaotumine Harjumaal ebaühtlane. 

Selgeteks liidersihtkohtadeks turismiteenuste pakkumisel on Keila piirkond (tänu 17 

toitlustusasutusele linn + vald = 29), Kuusalu (tänu Loksaga liitumisele = 24) ja Saku vald 22. 

Seega, peamised turismiomavalitsused pole mitte Tallinna linna vahetud piirinaabrid (v.a. 

Viimsi ja Saku), vaid veidi kaugemal paiknevad omavalitsused, mis moodustavad omalaadse 

Tallinnat ümbritseva kaare Kuusalu-Anija-Aegviidu-Kose-Saku-Keila.  

 

Strateegias sõnastatud visiooni kohaselt on aastal 2015 Harjumaa koos Tallinnaga Euroopas 

tuntud ja Läänemere regioonis tunnustatud ning aastaringselt atraktiivne tervise-, pärandi-, ja 

loodusturismi ning aktiivse puhkuse sihtkoht.  

 

 

 



 68 

Harju Maakonna hooldusravi arengukava 2004-2015 

 

Harjumaa hooldusravi arengukavas arvestatud üldprintsiipidest tulenevalt on 

hooldusravivõrgu väljaarendamisel oluline tagada vajadustest lähtuvalt võrdsed võimalused 

kõigile teenuste vajajatele, lähtuda teenuste mahtudest, mis tagavad kvaliteedi ja 

majandusliku efektiivsuse, ning arvestada Harjumaa elanikkonna demograafiliste näitajatega, 

rahaliste võimaluste, olemaolevate hoonete ja personaliga. Samuti rõhutatakse vajadust 

tõhustada senisest enam koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate ning kohalike omavalitsuste 

vahel. Maakonna demograafilise situatsiooni analüüs näitab, et aastal 2004 oli maakonna 

keskmine üle 65. aastaste elanike osakaal 13,2%. Arvestades maakonna elanike arvu 

prognoose, mis näevad ette elanikkonna kasvu, ning üleüldist vanemaealiste elanike arvu 

suurenemist, on hooldusravi arengukavas arvestatud, et aastaks 2015 on eakate osakaal 

tõusnud 17 protsendini. 

 

Harju maakonna ühistranspordi strateegia 2007-2013 

 

2005. aasta jaanuarist Harjumaal tegevust alustanud Harjumaa Ühistranspordikeskuse 

(HÜTK) eesmärgiks on ühistranspordi terviklik korraldamine Harju maakonnas, et tõsta 

ühistransporditeenuste kvaliteeti ja tagada maakonna elanikele soodsamad veoteenused. Selle 

aluseks on optimaalne liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem.  

 

Perioodil 2007-2013 on maakonna ühistranspordi valdkonna eesmärgiks saavutada järgnevalt 

kirjeldatud olukord: 

 Harjumaal on korraldatud optimeeritud ja ühistranspordi kasutajale suunatud 

ühistransport;  

 Harjumaa üld- ja teemaplaneeringute juures on arvestatud ka ühistranspordi 

vajadustega; 

 ühtse piletisüsteemi juurutamine Harjumaal (bussi- ja rongiliikluses); 

 on olemas vajalikud peatused ja ümberistumisterminalid nõudlusele vastavates 

kohtades ja vajaliku laiusega teed;  

 tagatud on uuselamurajoonide arendusprintsiip: esmalt teed ja ühistranspordi 

planeering ja alles siis elamute arendamine; 

 kogu Harjumaa ühistranspordi kasutajale vajalik reisijateave on kättesaadavaks tehtud 

ühtse üleriikliku infosüsteemi kaudu (ÜTRISe rakendamise pilootalana Harjumaal) 

 

Kuusalu valla arengute planeerimisel on oluline arvesse võtta ka naabervaldade (Loksa linn, 

Jõelähtme vald, Vihula vald, Anija vald) arengukavades väljatoodud arengusuundumused. 

 

Loksa linna arengukava aastani 2013 ja visioon 2025 

 

Loksa linn aastal 2025 on: „investeerijatele atraktiivne, kaasaegse infrastruktuuri ja 

mitmekülgset väikeettevõtlust soosiv väikelinn. Loksa on meeldiv elupaik - inimkeskne, 

keskkonnasõbralik, heakorrastatud, turvaline väikelinn. Loksa on head haridust võimaldav 

ning väärtustav väikelinn. Loksa on avatud, puhta ja mitmekesise looduse, turismi soosiv, 

meelelahutust ja sportimisvõimalusi pakkuv Põhja-Eesti väikelinn.“ 

 

Linna regionaalarengu eesmärgiks on: „haldusterritoriaalse reformi läbiviimine regioonis: 

linna ja ümbritsevate küladega ühinemine“. Vastava eesmärgi täitmiseks püstitatud ülesanded 

näevad muuhulgas ette regiooni halduskontseptsiooni väljatöötamise ja elluviimise, 

haldusreformi muutustega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude väljaselgitamise ja 
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lahendamise ning üleminekuajaga seotud probleemide lahendamise. Ka teine regionaalse 

arengu eesmärk väljendab linna valmisolekut ja soovi osaleda piirkonna koostöötegevustes: 

„Loksa linna ja ümberkaudsete valdade koostöö süvendamine ja ühise potentsiaali 

rakendamine läbi planeerimise ja arendustegevuse“. 

 

Jõelähtme valla arengukava 2007-2018 

 

Jõelähtme valla arenguvisioon: “Jõelähtme on inimsõbralik ja jätkusuutlik, haridust hindav ja 

tänapäevane vald”. Arengukava on suunatud noorte perede toomisele valda, mis kindlustab 

valla tulubaasi ja seeläbi teenuste jätkusuutlikkuse. Jõelähtme valla arenguvisiooni 

realiseerimine toetub kahele peamisele põhimõttele: kvaliteetne haridus ja tänapäevane 

infrastruktuur. 

 

Üldine haridusstrateegiline eesmärk: „Omad lapsed oma kooli!“ Eesmärgiks on tõhus koostöö 

Tallinna, Maardu ning naabervaldade haridusasutustega, nt õpivõimaluste pakkumine 

Tallinna koolidele  Jõelähtme  valla unikaalsete looduse ja ajaloo näidisõpipaikade kaudu.  

 

Infrastruktuuri arengueesmärgid hõlmavad valla teede järjepidevalt toimuvat renoveerimist ja 

ehitust, eesmärgiga peamised sõiduteed korras ja tolmuvabad hoida ning valla ühistranspordi 

aredusvalikuid, mis tagavad  ühistranspordi kasutuse valla elanike (sh Tallinnas tööl käijad) 

poolt.  

 

Valla juhtimise valdkondliku eesmärgina tuuakse välja: „tõhus koostöö teiste Harjumaa 

kohalike omavalitsustega“, mille all on kavandatud järgmised tegevused: 

 ühiste arendusprojektide algatamine ja elluviimine; 

 koostöö jätkamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga; 

 osalemine LEADER meetme raames Põhja-Harju Koostöökogus; 

 kogemuste siire ja avalikud arutelud kasusaajate väljaselgitamiseks ning kaasamiseks. 

 

Vihula valla arengukava aastani 2023 

 

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati aastal 2004 kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu 

ühinemispiirkondade kaupa selliselt, et ühinema peaksid Haljala, Kadrina ja Vihula vallad. 

2008. aastal otsustas Vihula Vallavolikogu nõustuda Haljala Vallavolikogu ettepanekuga 

algatada läbirääkimised Vihula, Kadrina ja Haljala valla ühinemiseks olemasolevates piirides. 

Vastavalt Vihula Vallavolikogu määrusele (19. märts 2009) toimib koostöökokkulepe Vihula, 

Haljala ja Kadrina valla vahel ühistegevuseks.  

 

Vihula valla strateegilise arendustegevuse üldiseks ülesandeks on: „Vihula valla elanike 

heaolu parandamine ja valla majandusliku elujõu ning konkurentsivõime tõstmine.“ Ühe 

strateegilise arengusuunana nimetatakse ka koostöö tõhustamist naaberomavalitsustega ja 

sõprusvaldadega. „Sõltumata Vabariigi Valitsuse haldusterritoriaalsetest reformikavadest on 

vajalik koostöö tõhustamine naaberomavalitsustega. Eesmärgiks on omavalituse 

funktsioonide suurem efektiivsus, arendades koostööd naaberomavalitsustega ühiste 

funktsioonide rakendamisel avalike teenuste osutamisel, mille teeninduspiirkonnad ületavad 

valla territooriumi piire (haridus, meditsiin, ehitustingimused, infrastruktuur jt). Koostöö 

arendamine naabervaldade ja ka sõprusvaldadega teistest riikidest on vajalik ühiste 

arendusprojektide koostamiseks ja osalemiseks rahvusvahelistes koostööprogrammides 

lisaressursside hankimiseks, seda eriti keskkonnakaitse ja looduskeskkonna säästva arengu 

tagamise osas ning puhkemajandusvalla idee realiseerimisel.“ 
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Anija valla arengukava 2007-2013 

 

Anija vallavalitsuse arendustegevuse peamiseks ülesandeks, mis on käsitletav ka 

omavalitsuse missioonina, on valla elanike heaolu parandamine ja valla majandusliku elujõu 

ning konkurentsivõime tõstmine. Jätkuvalt madala sündivuse taustal on valla ees seisvaks 

ülesandeks tagada kohalike elanike jäämine piirkonda ning luua atraktiivsed tingimused 

tööealise ja töövõimelise elanikkonna sisserändeks. 

 

Anija valla visioon 2013: „Anija vald on kvaliteetse elukeskkonnaga, soodsa 

ettevõtluskliimaga ja majanduslikult mitmekesine, atraktiivsete puhke- ja 

turismivõimalustega, elujõulise kogukonnaga jätkusuutlikult arenev omavalitsus, kus paikneb 

Ida-Harju tõmbekeskus Kehra. Vallas on välja arendatud kaasaja nõuetele vastav 

infrastruktuur. Kultuuriliselt aktiivses, seltsitegevusega kogukonnas on elanikele tagatud 

konkurentsivõimeline haridus, mitmekülgsed tööjõu rakendusvõimalused ja sotsiaalne 

turvatunne.“  

 

Poliitiliste tegurite kokkuvõte 

 

Eesti kui väikeriigi jaoks on oma poliitikate kujundamisel ümbritseva keskkonna trendide ja 

põhisuundumuste tundmine ja nendega arvestamine elulise tähtsusega. Ülemaailmseid ja 

piirkondlikke muutuseid ja suundumusi, mis toimuvad suures osas enda tahtest sõltumata, on 

arengute kavandamisel otstarbekas arvesse võtta. 

 

Silmas tuleks pidada, et kogu maailmas jätkub endiselt rahvastiku koondumine linnadesse. 

Arenenud riikides on täheldatud rände diferentseerumist inimese elutsükli vältel: kui noored 

liiguvad ülekaalukalt suurlinnadesse ja lastega pered eeslinnadesse, siis vanemad tööealised 

ning pensionärid asuvad elama pigem maale. Teise olulise ja süveneva globaalse trendina 

võib välja tuua puhta keskkonna, tervisliku toitumise ja eluviisi senisest laialdasema 

väärtustamise. Ökotrendi järgivad inimesed eelistavad tarbida mahepõllumajanduslikult 

toodetud toiduaineid, kasutada loodusravi võtteid ja loodussäästlikke transpordiliike ning 

elada looduslikest materjalidest ja/või energiasäästlikes hoonetes ja sageli linnast väljas.  

Oluliseks ülemaailmseks suundumuseks võib pidada ka „hõbedase“ majanduse kasvavat 

osatähtsust, mis hõlmab tooteid ja teenuseid eakatele kindlustamaks pikeneva eluea veetmise 

tervena, aktiivsena ja turvaliselt. Eestile, sarnaselt teiste Kesk- ja Ida- Euroopa riikidega on 

iseloomulik kiire eeslinnastumine ning teenindusmajanduse jätkuv kasv. Sellised muutused 

on tingitud eelkõige kiirendatud integratsioonist Euroopa Liidu tuumikalaga. 

 

Kavandades piirkondlikku arengut on oluline arvestada Eesti regionaalarengu strateegiliste 

eesmärkidega, millest tulenevalt peab püsima Eesti eri piirkondade konkurentsivõime ning 

peab olema tagatud inimeste põhivajadused igas Eesti paigas. Harju maakonna arengut 

käsitlevates strateegiadokumentides rõhutatakse eelkõige maakonna kuulumist Läänemere 

piirkonda, rahvusvahelise tuntuse tähtsust, oluliseks peetakse elukeskkonna kvaliteedi 

küsimusi. 

 

Kuusalu naaberomavalitsuste (Loksa linna, Jõelähtme, Vihula, Anija valla) arengukavades 

tuuakse välja koostöö vajalikkus naabritega, eelkõige ühiste funktsioonide rakendamisel 

avalike teenuste (nt transport, haridus, meditsiin) osutamisel, aga ka looduskeskkonna säästva 

arengu tagamisel ning arendusprojektide koostamisel. 
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Globaalsetest trendidest ja poliitilistest teguritest tulenevad võimalused:  

 eakatele suunatud teenuste arendamine; 

 öko-eluviisi toetava keskkonna arendamine; 

 arengu hoogustamisele suunatud riiklikud ja Euroopa Liidu toetusprogrammid; 

 rahvusvaheline tuntus läbi Läänemere piirkonna arendamise, turistid; 

 koostöö naaberomavalitsustega; 

 liitumine Loksa linnaga või teiste naaberomavalitsustega, seeläbi elanikkonna ja 

ressursside suurendamine. 

 

Globaalsetest trendidest ja poliitilistest teguritest tulenevad ohud:  

 noorte lahkumine piirkonnast (Tallinna ja välismaale); 

 käesoleva ELi programmeerimisperioodi lõppemine 2013. aastal, ebaselgus edasiste 

toetusvõimaluste osas; 

 naaberomavalitsuste poliitiline ebastabiilsus ning koostöösoovi vähesus.  
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4.3.2 Majanduslikud tegurid 
 

Maailmamajandus 

 

Maailmamajanduses on käesoleval ajal tuvastatavad kriisist väljumisega seotud arengud. 

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) leiab, et globaalne majanduse taastumine jätkub 2011. 

aastal kahel erineval kiirusel - arenenud tööstusriigid on kasvanud ootustest aeglasemalt ja 

nende tööpuudus on jätkuvalt kõrge. Samal ajal on paljudes arenevates riikides 

majandusaktiivsus kriisieelsel tasemel, inflatsioon  tõuseb ja ilmnevad juba mõningad märgid 

majanduse ülekuumenemisest.  

 

2011. aasta maailma majanduskasvuks prognoosib IMF 4,5%, kuid toob sealjuures riskina 

välja Euroopa võlakriisi. IMF leiab, et neli aastat peale finantskriisi puhkemist ei ole 

globaalne finantsstabiilsus jätkuvalt tagatud. Mitmed maailma riigid, ja ka nende 

pangandussektor, seisavad käesoleval aastal silmitsi suhteliselt suure laenude 

refinantseerimise vajadusega (IMF Maailmamajanduse ülevaade, jaanuar 2011). 

 

Joonistel 27 ja 28 on välja toodud majanduse edukuse näitajad (SKP inimese kohta ja SKP 

kasvumäär) Eesti ja tema naaberriikide kohta võrdluses Euroopa Liidu keskmisega. Jooniselt  

on näha, et Eesti on sisemajanduse kogutoodangu poolest oluliselt madalamal Euroopa 

keskmisest tasemest. Viimane asjaolu põhjendab muuhulgas Eesti SKP kasvumäära 

kõrgemaid näitajaid joonisel 28.  

 

 
Joonis 27. SKP elaniku kohta valitud EL riikides, eurodes (Allikas: Eurostat) 
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Joonis 28. SKP kasvumäärad valitud ELi riikides, %-des, prognoos: 2010-2012 (Allikas: 

Eurostat) 

 

Eesti majandus 

 

Eesti majandus on olnud odavamatel sisenditel põhineva konkurentsieelise kasutamisel pikka 

aega edukas, kuid jäänud seejuures oma olemuselt lihtsakoeliseks. Käesolevaks ajaks on Eesti 

hinnaeelis ammendumas ega ole enam piisav rahvusvahelisel turul konkureerimiseks, 

rääkimata arenenud riikide elatustasemele järele jõudmisest. Majanduse järgmisse 

innovatsioonipõhisesse arengufaasi liikumiseks on vajalikud muutused majanduse struktuuris. 

See tähendab uute kasvualade väljaarendamist ning traditsioonilistes harudes kõrgemat 

lisandväärtust andvate tegevuste poole liikumist (Eesti kasvuvisioon 2018, Arengufond). 

 

Kriisijärgselt on majanduskasv nii euroalal kui ka Eestis taastunud kiiresti. Kui aastatel 2000-

2007 oli  Eesti majandus stabiilselt kasvav, siis 2008. aastast alguse saanud majandusekriisist 

tulenev langustrend püsis kuni 2010. aasta II kvartalini. Käesoleval ajal on Eesti majandus 

pöördunud taas kasvule (vt joonised 29 ja 30). 

 

 
Joonis 29. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades, ühik: miljonit eurot 

 



 74 

 
Joonis 30. Eesti SKP jooksevhindades, kvartalite kaupa, ühik: miljonit eurot 

 

Tugevale kasvule pöördub euroala majandus prognoosi kohaselt 2012. aastal. Ka Eestile 

prognoositakse ligi 4% majanduskasvu aastateks 2011 ja 2012. Eestile on see soodne, sest 

peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv püsib Euroopa kiireimate seas. Edasine 

investeeringute kasv Euroopas toetab ka Eesti eksporti (Nordea Markets´i majandusprognoos 

Economic Outlook, jaanuar 2011). 

 

Eesti ekspordi kasv on olnud pidev kuni aastani 2009, mil ekspordimahud kahanesid seoses 

majanduslangusega märgatavalt. Aastatel 2010-2011 on eksport liikunud tõusujoones, tehes 

tasa majanduslanguse-aegse ligi 25%lise languse (vt joonis 31). Statistikaameti andmetel 

eksporditi 2010. aastal Eestist kaupu jooksevhindades 8,75 miljardi euro väärtuses. Kaupade 

eksport ületas siiani kõrgeima, 2008. aasta taseme, mil kaupade eksportkäive oli 8,47 

miljardit eurot. Võrrelduna 2009. aastaga, suurenes eksport 2010. aastal 35 protsenti. 

Väliskaubanduse puudujääk oli 2010. a 520 miljonit eurot, mis aastases arvestuses ei ole 

varem nii väike olnud (Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 27.01.2011). 

 

 
Joonis 31. Eesti väliskaubandus aastatel 2004-2010, ühik: miljonit eurot (Allikas: 

Statistikaamet) 

 

Eesti tööturu olukord on jätkuvalt keeruline (töötuse määr 2010 – 17%), mis piirab oluliselt 

majapidamiste nõudlust (vt joonis 32). Samas on positiivne tarbijate suhteliselt kõrge 

kindlustunne, töötuse vähenemine (vt joonis 33) ning palgakasvu pöördumine kergele tõusule. 

Majandusprognoosidele tuginedes võib järeldada, et kuigi töötuse määr püsib veel 

lähiaastatelgi kõrge, on järgneval paaril aastal oodata tööpuuduse ühtlast vähenemist. 

Töökohti lisandub peamiselt töötlevas tööstuses ning ehituses ja kaubanduses ehk nendel 

tegevusaladel, kus languse ajal vähendati töökohtade arvu enam (Eesti Panga 

majanduskommentaar, 20. detsember 2010). 
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Joonis 32. Töötuse määr Eestis, %-des (Allikas: Statistikaamet) 

 
Joonis 33. Töötuse määr Eestis, %-des, kvartaalsed andmed (Allikas: Statistikaamet) 

 

Vaadates Eesti keskmise brutokuupalga dünaamikat viimasel kümnel aastal, on näha, et 

näitaja väärtused on pidevalt kasvanud kuni 2009. aastani, mil majanduskriisi tulemusena 

langes keskmine brutokuupalk esmakordselt alates aastast 1993. Peale viie kvartali pikkust 

langustrendi, alates 2010 II kvartalist, on näitaja väärtused hakanud taas kasvama.  

 

 
Joonis 34. Eesti keskmise brutokuupalga muutus, tegevusalade keskmine; ühik: euro (Allikas: 

Statistikaamet) 

 

Brutopalga statistika põhitegevusalade lõikes näitab, et 2010. aastal oli kõrgeim brutopalk 

endiselt finantssektoris ning info ja sideteenuste valdkonnas, madalaim majutuse ja 

toitlustusega seotud tegevusaladel, samuti hariduses ning kinnisvaraalases tegevuses. 
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Joonis 35. Keskmine brutokuupalk põhitegevusalade lõikes, seis: III kvartal 2010, ühik:euro 

(Allikas: Statistikaamet) 

 

Regiooni majandus 

 

Harju maakonna majandusnäitajate analüüsimisel tuleb arvestada asjaoluga, et maakonnas 

paikneb Tallinna linn, mis oma elanike arvu, territooriumi jm. näitajate osas on Eesti mõistes 

erandlik. Käesolevast teemapüstitusest lähtuvalt on edaspidises analüüsis kasutatud Harju 

maakonna majandusnäitajate kirjeldamisel  statistilisi andmeid, millest on välja võetud 

Tallinna linna andmed. Ülevaatlikkuse huvides on viimased esitatud joonistel eraldi tulpade 

või aegridadena. 

 

Harju maakonna osakaal kogu Eesti sisemajanduse koguproduktist moodustab 60% koos 

Tallinna linnaga ning 10% ilma Tallinnata. Nimetatud osakaalud rõhutavad maakonna 

olulisust Eesti kui  terviku seisukohast. 
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Joonis 36. Harju maakonna SKP jooksevhindades ning osakaal kogu Eesti SKPst 2008. 

Aastal, ühik: miljonit eurot (Allikas: Statistikaamet) 

 

Võrreldes Harju maakonda kogu Eesti ning Tallinnaga näitaja - SKP elaniku kohta - alusel, 

on näha, et  Harju maakonnas on lisandväärtuse tootmine elaniku kohta 35% (aastal 2008) 

kõrgem kui Eestis keskmisena. Veelgi kõrgem on see Tallinna linnas. Võrreldes aastaga 2001 

on Eesti SKP elaniku kohta suurenenud üle kahe korra, Harju maakonnas on vastav 

kasvumäär perioodil 2001-2008 olnud veelgi suurem. 

 

 
Joonis 37. SKP elaniku kohta, ühik: euro (Allikas: Statistikaamet) 

 

Harju maakonnas jaguneb lisandväärtuse tootmine põhiliselt sekundaar- ja tertsiaarsektori 

vahel, vastavalt 24% ja 75%. Vaid 1% maakonna SKPst toodetakse primaarsektoris. 

Võrreldes Eesti keskmisega on Harju maakonnas tertsiaarsektoril mõnevõrra suurem osakaal.  

 

 
Joonis 38. Harju maakonna SKP majandussektori järgi 2008. aastal (Allikas: Statistikaamet) 

 

Harju maakonna osakaal kogu Eesti ekspordist moodustab aastal 2010 59% ja import 73%. 

Kui vaadelda maakonda Tallinna linnata, võib samuti tõdeda, et Harjumaa väliskaubanduse 

osakaal on märkimisväärne –ligikaudu viiendik riigi väliskaubanduse kogumahust. 
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Joonis 39. Eesti ja Harju maakonna väliskaubandus 2010. Aastal, ühik: miljardit eurot 

(Allikas: Statistikaamet) 

 

Harju maakonna elanike elatustase väljendatuna keskmise brutokuutasuna on aastatel 2005-

2009 olnud keskmiselt kümnendiku võrra kõrgem Eesti keskmisest, olles ligilähedane 

Tallinna vastavale näitajale. Aastal 2009 oli keskmine brutopalk Harju maakonnas 883 eurot 

ning Eestis keskmiselt 784 eurot. 

 
Joonis 40. Harju maakonna ja Tallinna keskmise brutokuutasu võrdlus Eesti keskmise 

brutokuutasuga, ühik: euro (Allikas: Statistikaamet) 

 

2011. aasta andmetel on ettevõtlusaktiivsus ehk registreeritud äriühingute arv 1000 elaniku 

kohta Harjumaal (ilma Tallinnata) – 104 ettevõtet - on võrreldaval tasemel Eesti keskmise 

näitajaga – 111 ettevõtet. Tallinnas on ettevõtlusaktiivsus Eesti keskmisest ca 30% kõrgem. 

Levinuim ettevõtlusvorm on osaühing, seda nii Harju maakonnas kui ka Eestis tervikuna. 

Harju maakonnas moodustavad osaühingud kõikidest äriühingutest 82%. 

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste arv 1000 elaniku kohta on Harju maakonnas sarnaselt 

Eesti keskmise näitajaga 23. Samas füüsilisest isikust ettevõtjaid on Harju maakonnas Eesti 

keskmise näitajaga võrreldes kolmandiku võrra vähem (vt joonis 41). 
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Joonis 42. Harju maakonnas tegutsevate äriühingute ning mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste arv 1000 elaniku kohta, seisuga 01.02.2011 (Allikas: Registrite ja Infosüsteemide 

Keskus) 

 

Viimasel ajal on üha rohkem hakatud riikide ja regioonide iseloomustamisel ja võrdlemisel 

kasutama jätkusuutlikkuse näitajaid. Majanduslik võimekus ja sellest tulenev heaolu on üks 

neljast põhinäitajast, mida jätkusuutlikkuse määramisel arvestataks. Arengustrateegias 

„Säästev Eesti 21“ on vaadeldud Eesti maakondi ja nende jätkusuutlikkust omavahelises 

võrdluses.  

 

Võrdlustulemused toovad välja Harjumaa edumaa teiste omavalitsuste ees. Kui arvestada 

kõikide valdkondade (sidusa ühiskonna, majandusliku heaolu, kultuuriruumi ja ökoloogilise 

tasakaalu) kõiki näitajaid, siis näitajate üldarvestuses on maakondadest esimene Harjumaa, 

järgnevad Saaremaa ja Tartumaa. Kuna Tallinnasse ja Harjumaale on koondunud suur osa 

Eesti ettevõtetest ja töökohtadest, on ka Harjumaa majandusliku heaolu näitajad Eesti 

parimad. Majandusliku heaolu näitajate kõrge tase aga ei ole kindlustanud Harjumaa 

jätkusuutlikkust tervikuna. Ökoloogilise tasakaalu näitajate poolest on Harjumaa koos Ida-

Virumaaga pingerea lõpus. See ilmestab hästi jätkusuutlikkuse mitmemõõtmelisust: üldiseks 

heaoluks ei piisa ainult majanduslikust heaolust, kui teistes valdkondades on suuri puudujääke 

(Statistikaamet, 2009). 

 

Majanduslike tegurite kokkuvõte  

 

Nii globaalse, riikliku kui ka regioonide taseme majanduses on käesoleval ajal tuvastatavad 

majanduskriisist väljumisega seotud arengud. Kriisijärgselt on majanduskasv arenenud 

tööstusriikides olnud oodatust aeglasem. Samas paljudes arenevates riikides on 

majandusaktiivsus saavutanud kriisieelse taseme.  

 

Eesti on sisemajanduse kogutoodangu poolest oluliselt madalamal Euroopa keskmisest 

tasemest, mis põhjendab suuresti ka Eesti SKP kasvumäära kõrgemaid väärtuseid võrreldes 

teiste Euroopa riikidega. Käesolevaks ajaks on Eesti hinnaeelis ammendumas. Majanduse 

järgmisse arengufaasi liikumiseks on vajalikud muutused majanduse struktuuris, mis 

tähendab muuhulgas kõrgemat lisandväärtust andvate tegevuste poole liikumist.  

 

Harju maakonna osakaal kogu Eesti sisemajanduse koguproduktist moodustab 60% koos 

Tallinna linnaga ning 10% ilma Tallinnata. Harju maakonna osakaal kogu Eesti ekspordist 



 80 

moodustas aastal 2010 59% ja import 73%. Kui vaadelda maakonda Tallinna linnata, võib 

samuti tõdeda, et Harjumaa väliskaubanduse osakaal on märkimisväärne – ligikaudu viiendik 

riigi väliskaubanduse kogumahust. Nimetatud osakaalud rõhutavad maakonna olulisust Eesti 

kui terviku seisukohast. 

 

Võrreldes Harju maakonda kogu Eesti ning Tallinnaga näitaja - SKP elaniku kohta - alusel, 

on näha, et Harju maakonnas on lisandväärtuse tootmine elaniku kohta 35% (aastal 2008) 

kõrgem kui Eestis keskmisena. Ka Harju maakonna elanike elatustase väljendatuna keskmise 

brutokuutasuna on u. kümnendiku võrra kõrgem Eesti keskmisest, olles ligilähedane Tallinna 

vastavale näitajale. Aastal 2009 oli keskmine brutopalk Harju maakonnas 883 eurot. 

 

Arengustrateegias „Säästev Eesti 21 on vaadeldud Eesti maakondi ja nende jätkusuutlikkust 

omavahelises võrdluses. Harjumaa majandusliku heaolu näitajad on Eesti parimad, samas 

ökoloogilise tasakaalu näitajate poolest on Harjumaa koos Ida-Virumaaga pingerea lõpus. 

 

Majanduslikest teguritest tulenevad võimalused: 

 majanduskasvu taastumise positiivne mõju tööturule ja seeläbi maksulaekumisele; 

 suuremat lisandväärtust andvate majandustegevuste arendamine (soodustav: Harjumaa 

SKP elaniku kohta, brutopalk, majanduslik heaolu kõrgem kui mujal Eestis); 

 pealinnaregiooni kuulumisest tulenevad võimalused.  

 

Majanduslikest teguritest tulenevad ohud: 

 erasektoris toimuv kasv jõuab avalikku sektorisse viitajaga; 

 valla elanikud lahkuvad Tallinna, kuna seal on paremad töökohad; 

 tööstuse arendamise mõju ökoloogilisele tasakaalule on negatiivne. 

 

4.3.3 Sotsiaalsed tegurid 
 

Harju maakond on 552 282 elanikuga rahvaarvult Eesti suurim maakond. Maakonna 

kogupindala on 4333,13 km² ning keskmine asustustihedus 127,5 elanikku km² kohta 

(Allikas: Statistikaamet, 14.09.2010 seis).  Omavalitsusüksusi on maakonnas 24: 6 linna ja 18 

valda.  

 



 81 

 
Joonis 43. Omavalitsusüksused Harju maakonnas 

 

Pindalalt suurimad omavalitsused on Kuusalu (708 km²) , Anija ja Padise vald (vt tabel 18). 

Kui Tallinn välja arvata, on rahvaarvu poolest suurimad Viimsi vald ja  Maardu linn (ca 

17 000 el), Harku ja Rae vald (ca 12 000 el). Asustustiheduse poolest on juhtivatel 

positsioonidel maakonnas paiknevad linnad: Tallinn, Saue ja Keila linn. Valdadest on asustus 

tihedaim Vasalemma vallas (133 in/km²). Kuusalu vald on vaatlusaluse näitaja poolest 

viimaste seas (9 in/km²), Kuusalust hõredam asustus on  vaid Kõue ja Padise valdades (5 

in/km²). Eesti keskmine asustustihedus on 30 in/km². 

 

Tabel 18. Rahvaarv, asustustihedus ja töötuse määr Harjumaa omavalitsusüksustes (Allikas: 

Statistikaamet) 

 

Omavalitsusüksus Pindala, km² 

Rahvaarv 

(rändega), 

01.01.2010 

Asustustihedus, in/ km² 

Aegviidu vald 12,0 771 64 

Anija vald 520,9 5 926 11 

Harku vald 159,8 12 572 79 

Jõelähtme vald 210,9 6 186 29 

Keila linn 10,5 9 790 932 

Keila vald 179,0 4 904 27 

Kernu vald 174,7 2 310 13 

Kiili vald 100,4 4 660 46 

Kose vald 237,3 5 845 25 

Kuusalu vald 707,9 6 640 9 

Kõue vald 295,5 1 569 5 

Loksa linn 3,8 3 121 821 

Maardu linn 22,8 17 064 748 

Nissi vald 264,9 3 143 12 
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Padise vald 366,6 1 757 5 

Paldiski linn 60,2 4 283 71 

Raasiku vald 158,9 4 721 30 

Rae vald 206,7 12 217 59 

Saku vald 171,1 9 532 56 

Saue linn 3,5 6 099 1743 

Saue vald 196,1 9 492 48 

Tallinn 158,3 397 287 2510 

Vasalemma vald 38,7 5 161 133 

Viimsi vald 72,8 17 232 237 

    

Kogu Eesti 43 432,3 1 323 323 30 

 

Harju maakonna rahvaarv on alates 2005. aastast olnud pidevalt kasvav. Viimastel aastatel on 

lisandunud ca 700 inimest, mis teeb aastaseks kasvumääraks 0,6 % (vt joonis 44). Eestis 

tervikuna on rahvaarv pidevalt langenud (vt joonis 44) 
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Joonis 44. Rahvaarv Harju maakonnas, Tallinnas ja Eestis 2000-2010 (Allikas: 

Statistikaamet)  

 

Harjumaa rahvastiku  vanuseline jaotus on ligilähedane Eesti rahvastiku vanuselise 

struktuuriga (vt. joonis 45). Arvuliselt väikseimad on 5-19 aastaste vanuserühmad. Viimane 

asjaolu toob kaasa madalama sündivuse tulevikus, perioodil 2015-2030. Vanusegruppide 25-

29, 30-34 ja 35-39 osakaal ca 25% rahvastikust, ületades märkimisväärselt vastavaid Eesti 

keskmisi näitajaid. Samuti on positiivse asjaoluna märkimist väärt vanusegrupi 0-4 suurem 

osakaal rahvastikust kui Eestis keskmiselt. Vanemates vanuserühmades (55+) on märgatav 

naiste suurem osakaal võrreldes sama vanusegrupi meeste osakaaluga kogurahvastikust. 

 



 84 

 
Joonis 45. Harju maakonna rahvastikupüramiid 01.01.2010 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Loomulik iive Eestis on olnud negatiivne alates 1991. aastast. Viimase kahekümne aasta 

jooksul on loomuliku iibe negatiivsed väärtused pidevalt vähenenud, kuid sündide arv pole 

siiski ühelgi aastal ületanud surmade arvu (vt joonis 46). 

 

 
Joonis 46. Loomulik iive Eestis 1989-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Jooniselt 47 on näha, et Harju maakonna rahvastiku arengud on viimase kümnendi jooksul 

pöördunud oluliselt paremuse poole. Negatiivse iibe periood jäi vahemikku 1991-2004, mil 

surmade arv ületas elussündide arvu (nt aastal 1994 loomulik iive - 3054). Sündivuse pidevast  

kasvust  tingituna on aastast 2005 loomulik iive Harjumaal olnud positiivne. 

 

http://www.stat.ee/public/Piirkondlik-portree-Eestist/Maakonnad/Harju/Harju
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Joonis 47. Loomulik iive Harju maakonnas (va Tallinn) 1989-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Harjumaa rändesaldo on viimasel kümnendil olnud pidevalt positiivne, st. maakonda 

registreeritute arv on ületanud kõigil aastatel maakonnast lahkujate arvu. Sisserände suurus 

aastatel on olnuud suurusjärgus 8000 inimest, väljaränne ca 5000. Seega viimastel aastatel on 

rände tulemusena  maakonda lisandunud keskmiselt 3000 inimest. 

 
Joonis 48. Rändesaldo Harju maakonnas 2000-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Töötuse määra muutused Harju maakonnas liiguvad sarnaselt vastava Eesti keskmise näitaja 

muutustega. Üldise majanduskriisi mõjul halvenes alates 2008. a tööturu olukord 

märkimisväärselt. Madal, 4% töötuse määr tõusis paari aastaga üle kümne protsendipunkti. 
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Joonis 49. Töötuse määr Harju maakonnas, Tallinnas ja  Eestis 2000-2010, protsentides 

(Allikas: Statistikaamet) 

 

Eesti ja Harju maakonna haridusmaastikul toimuvaid muutusi on võimalik kirjeldada ja 

võrrelda analüüsides õppeasutuste ja õpilaste arvu dünaamikat. Alljärgnevatel joonistel on 

esmalt välja toodud vastavad muutused Eestis tervikuna, seejärel on esitatud eraldi andmed 

Harjumaa kohta (sisalduvad Tallinna andmed). Vaadeldes Eesti andmeid, on nii õpilaste arvu 

kui ka õppeasutustearvu osas näha selget positiivset trendi vaid alushariduses. Üldhariduses, 

sh. gümnaasiumiastmes ning kutsehariduses on õpilaste arv vaadeldaval perioodil pidevalt 

langenud. 

 

 

 
Joonis 50. Õppeasutuste arvu muutused Eestis 2004-2009 (Allikas: Statistikaamet) 
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Joonis 51. Õpilaste arvu muutused Eestis 2004-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Sarnaselt Eestis tervikuna leviva trendiga on ka Harjumaal alushariduse tasemel nii 

õppeasutuste arv kui ka õppijate arv kasvanud. Üldhariduse osas on aga õpilaste arv 

vaadeldaval perioodil kahanenud viiendiku võrra, samas õppeasutuste arvu muutused pole 

olnud märkimisväärsed. 

 
Joonis 52. Harjumaa õppeasutuste arv 2004-2009 (Allikas: Statistikaameti piirkondlik 

portaal) 
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Joonis 53. Õpilaste arv Harjumaa haridusasutustes 2004-2009 (Allikas: Statistikaameti 

piirkondlik portaal) 

  

Harju maakonna kolmanda sektori areng viimasel kümnendil näitab elanike aktiivsuse kasvu. 

Sarnaselt Eestis tervikuna levilale trendile on ka Harjumaal kasumitaotluseta üksuste arv 

(MTÜd, SA, riiklik üksus, kohaliku omavalitsuse üksus) pidevalt kasvanud. Tegevusalade 

lõikes on enim kasumitaotluseta üksuseid kinnisvaraalases tegevuses (korteriühistud), 

järgnevad kunsti, meelelahutuse ning vaba ajaga seotud tegevusalad (vt tabel 19). Ka hariduse 

ning tervishoiu valdkonnas tegutsevate üksuste arv on märkimisväärne. 

 

 
Joonis 54. Statistilisse profiili kuuluvad kasumitaotluseta üksuste arvu muutused 2000-2009 

Harju maakonnas, Tallinnas ja Eestis (Allikas: Statistikaamet) 
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Tabel 19. Statistilisse profiili kuuluvad kasumitaotluseta üksuste arv Harjumaal, sh Tallinnas 

2009. Aastal, tegevusalati (Allikas: Statistikaamet) 

 

Tegevusala Harjumaa Tallinn 

Kinnisvaraalane tegevus 5202 3803 

Muud teenindavad tegevused 4351 3460 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 2022 1442 

Haridus 660 488 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 324 255 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 

sotsiaalkindlustus 175 133 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 118 106 

Info ja side 106 92 

Haldus- ja abitegevused 28 23 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 21 3 

Finants- ja kindlustustegevus 9 9 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 5 5 

Veondus ja laondus 5 2 

Majutus ja toitlustus 5 4 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont 4 4 
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Joonis 55. MTÜde ja SAde arv Harjumaal  ja Tallinnas 2002-2009 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste arv maakonnas kasvab. Kuigi suur osa ühingutest 

tegutseb Tallinna linnas, on siiski ka Harju maakonnas kodanikuliikumise aktiivsus 

arvestataval tasemel ning tõusva trendiga. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste arv 1000 

elaniku kohta on Harju maakonnas sarnaselt Eesti keskmise näitajaga 23 (vt joonis 15). 

 

Sotsiaalsete tegurite kokkuvõte 

 

Kui Eestis tervikuna on rahvaarv olnud pidevas langustrendis, siis Harju maakonnas on alates 

2005. aastast olnud vastav näitaja pidevalt kasvav. Harjumaa rahvastiku vanuseline jaotus on 

ligilähedane Eesti rahvastiku vanuselise struktuuriga. Arvuliselt väikseimad on 5-19 aastaste 

vanuserühmad, mis toob kaasa madalama sündivuse tulevikus. Samas, vanusegrupi 0-4 

osakaal on Harjumaal oluliselt arvukam kui Eestis keskmiselt. Harju maakonna rahvastiku 

arengud on viimase kümnendi jooksul pöördunud oluliselt paremuse poole. Sündivuse 

pidevast  kasvust  tingituna on aastast 2005 loomulik iive Harjumaal olnud positiivne, samuti 

on Harjumaa rändesaldo viimasel kümnendil olnud pidevalt positiivne. Rände tulemusena on 

maakonda lisandunud keskmiselt 3000 inimest.  

 

Üldise majanduskriisi mõjul on alates aastast 2008 Eesti, sh. Harjumaa tööturu olukord 

olulisel määral halvenenud. Kriisieelne madal, 4% töötuse määr tõusis paari aastaga üle 

kümne protsendipunkti. Käesoleval hetkel püsib töötus endiselt kõrgel tasemel. 

 

Sarnaselt Eestis tervikuna leviva trendiga on ka Harjumaal viimase viie aasta jooksul 

alushariduse tasemel nii õppeasutuste arv kui ka õppijate arv kasvanud. Üldhariduse osas on 

aga õpilaste arv kahanenud viiendiku võrra, samas õppeasutuste arvu muutused pole olnud 

märkimisväärsed. 

 

Harju maakonna kolmanda sektori areng viimasel kümnendil näitab elanike aktiivsuse kasvu. 

 

Sotsiaalsetest teguritest tulenevad võimalused: 

 kasvav rahvaarv võimaldab kasutada rohkem tööjõudu, arendada ettevõtlust, 

kasvatada eksporti jm; 

 kolmanda sektori areng võimaldab kaasata elanikke piirkonda arengut toetavatesse 

tegevustesse. 

 

Sotsiaalsetest teguritest tulenevad ohud: 

 madalam sündivus 10-20 aasta perspektiivis (täna koolis olev põlvkond) viib 

rahvaarvu kiire vähenemiseni, eriti maapiirkondades; 

 laste arvu vähenemisel ei ole väiksemates keskustes haridusvõrgustik jätkusuutlik ning 

osa asutusi tuleb sulgeda. 

 

 


