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Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030

Lääne-Harju vald on Loode-Eestis Harjumaal paiknev pika ja kauni rannajoone, rikkaliku loodus- ja 
kultuuripärandiga, hea ligipääsetavuse − sadamate, raudtee- ja maanteevõrgustikuga − ning 
mitmekesiste arengueeldustega, looduslähedane elu-, töö- ja puhkepiirkond. Siin elavad oma 
kodukohast hoolivad, rahulolevad ja tegusad inimesed. 
Valla arenguvisiooniks on terviklikult ja piirkonniti tasakaalustatult arenev, heal järjel omavalitsus. 
Lääne-Harju vallas on heakorrastatud ja turvaline elukeskkond, elujõuline ja omaalgatuslik kogukond, 
kättesaadavad ja vajaduspõhised avalikud teenused, mitmekesised liikumisvõimalused ning tasuvad 
kodulähedased töökohad.   
Lisaks vallaelanike rahulolu tagamisele on tähtis, et Lääne-Harju vald on hea mainega ja ligitõmbav 
elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond, mida juhitakse kaasavalt, tõhusalt,  uuendusmeelselt ning 
koostööd väärtustavalt.  

Valla arendamisel  keskendutakse järgnevatele valdkondadele: 
1. Elukeskkond ja avalik ruum 
2. Teed ja ühistransport 
3. Ettevõtluskeskkond 
4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond 
5. Vaba aeg, tervisedendus ja kodanikuühiskond 
6. Sotsiaalkaitse 
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1. Elukeskkond ja avalik ruum

Lääne-Harju vald pakub oma elanikele looduslähedast, mitmekesist, 
heakorrastatud ja turvalist elukeskkonda. Siin tunnevad end hästi 
maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad.   
Ulatuslik ja mitmekesine rannikupiirkond on kujunenud valla 
visiitkaardiks − ligi saab mugavalt nii meritsi kui maad mööda. 
Võimalusi vaba aja veetmiseks on nii rannamõnude nautijatele, 
loodusesõpradele, ajaloo- ja kultuurihuvilistele kui ka 
liikumisharrastajatele.  
Loodussõbralikke, säästlikke, innovaatilisi ja parimal praktikal 
põhinevaid lahendusi rakendatakse elamu- ja ettevõtluspiirkondade 
rajamisel ning   valla taristumajanduses − välja on arendatud 
nõuetekohased vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kasutusel on 
energiasäästlikud kütte- ja valgustuslahendused. 
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1.1 Asulakeskuste korrastamine Paldiskis, Laulasmaal, Kloogal, Keila-Joal, 
Karjakülas, Leholas, Vasalemmas, Rummus, Ämaris, Padisel ja Harju-Ristil 

1.1.1 Paldiski linna keskväljaku rajamine 
1.1.2 Rummu alevikukeskuse korrastamine 

1.2 Mängu- ja tegevusväljakute ning linnas koerte jalutusväljaku rajamine, 
lähtudes kogukondade vajadustest ja valla piirkondlikust tasakaalustatusest  
1.3 Turvalisuse tagamine  

1.3.1 Turva- ja valvesüsteemide väljaarendamine 
1.3.2 Vabatahtlike päästjate, abipolitseinike ja 

naabrivalvesektori toetamine 
1.4. Tiheasustusealade elanike aiamaakasutuse korrastamine ja 
seadustamine 
1.5 Valla omanduses olevate ajaloo-, pärandkultuuri- ja loodusobjektide 
korrastamine 

1.5.1 Padise kloostri ja mõisa valitsejamaja taastamine 
1.6 Randade korrastamine ja varustamine rannainventariga 

1.6.1 Kloogaranna rannaala korrastamine 
1.6.2 Alliklepa ranna korrastamine 
1.6.3 Klooga järve rannaala korrastamine

Mõju 

▪ Heakorrastatud 
avaliku ruumi 
laienemine 

▪ Õnnetusjuhtumite ja 
kuritegude arvu 
vähenemine 

▪ Keskkonnanäitajate 
paranemine 

▪ Elanike rahulolu kasv

1. Elukeskkond ja avalik ruum
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1.7 Lautrikohtade võrgustiku väljaarendamine lähtudes kasutajate vajadusest ja valla piirkondlikust 
tasakaalustatusest 
1.8 Matka-, õppe- ja terviseradade rajamine ja korrastamine 

1.8.1 Vasalemma − Padise (Madise) terviserada 
1.8.2 Muula mägede terviserada Paldiskis 
1.8.3 Lahepere terviserada Laulasmaal 

1.9 Lagunenud ehitiste korrastamine või lammutamine 
1.10 Kaunite kodude, äri- ja ühiskondlike objektide omanike tunnustamine 
1.11 Jäätmete liigiti kogumise soodustamine ja selleks võimaluse loomine 
 1.11.1 Karjaküla jäätmejaama laiendamine 

1.11.2 Prügimajade rajamise toetamine 
1.12 Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine vastavalt ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni arendamise kavale 

1.12.1 Laulasmaa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine 
1.12.2 Reoveepuhastite rajamine Rummule ja Padisele 

1.13 Sadevee- ja maaparandussüsteemide rajamine ja korrastamine 
1.14 Soojamajanduse optimeerimine ja säästlike energialahenduste kasutuselevõtmine  

1.14.1 Keila-Joa aleviku soojustrasside renoveerimine

1. Elukeskkond ja avalik ruum
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Lääne-Harju vallas on mitmekesised transpordiühendused 
− maantee- ja raudteed ning sadamad.  
Vallaelanikud saavad turvaliselt liigelda nii vallasiseselt 
kui ka väljaspoole − selle tagab korrastatud  vallateede 
võrgustik ja võrgustikku täiendavad valgustatud 
kergliiklusteed, auto- ja rattaparklad, rongi- ja 
bussipeatused ning ootekojad.   
Vajaduspõhine, terviklikult toimiv ja kaasaegne 
üh i s t r an spo rd i s ü s t eem võ ima l dab e r i ne va i d 
transpordiliike kombineerides mugavalt liikuda. 

2. Teed ja ühistransport
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2.1 Liikuvusuuringu läbiviimine, mis on teedevõrgu ja ühistranspordiliikluse 
kavandamise aluseks 
2.2 Vallateede ja -tänavate rajamine, rekonstueerimine ning tolmuvabaks 
muutmine vastavalt teehoiukavale 

2.2.1 Paldiski Rae tänav raudteest kuni Lõuna tänavani 
2.2.2 Paldiski Kadaka ja Leetse tee 
2.2.3 Klooga − Lehola tee kõvakattega katmine 

2.3 Vallateede ja -tänavate, parklate ja peatuste valgustamine, lähtudes 
kogukondade vajadustest ja valla piirkondlikust tasakaalustatusest 

2.3.1 Vasalemma aleviku ja Padise küla tänavavalgustuse rajamine 
2.4 Kergliiklusteede rajamine, lähtudes liiklusturvalisusest ja valla piirkondlikust 
tasakaalustatusest 

2.4.1 Paldiski − Pakri kergliiklustee 
2.4.2 Laulasmaa − Lohusalu kergliiklustee  
2.4.3 Keila − Karjaküla kergliikustee  
2.4.4 Padise − Rummu  kergliiklustee 
2.4.5 Lehola − Vasalemma kergliiklustee 
2.4.6 Keila − Paldiski kergliiklustee 

2.5 Bussi- ja raudteepeatuste võrgustiku arendamine − ootekodade, auto- ja 
jalgrattaparklate rajamine, lähtudes kogukondade vajadustest ja valla 
piirkondlikust tasakaalustatusest

Mõju 

• Ühistranspordi 
sõidukordade arvu 
kasv 

• Korrastatud 
teede, tänavate ja 
kergliiklusteede 
pikkuse kasv 

• Liiklusõnnetuste 
vähenemine 

• Elanike rahulolu 
kasv

2. Teed ja ühistransport
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Lääne-Harju vallas on ligitõmbav ettevõtluskeskkond, kuhu koondub 
kaasaegne ja kõrget lisandväärtust loov tööstus ja teenusmajandus. Elu- 
ja looduskeskkonda sobituvad erinevad ettevõtluspiirkonnad ja 
unikaalsed logistikavõimalused soodustavad ettevõtluse arengut ja 
tasuvate töökohtade loomist. 
Võimalikult paljudel valla elanikel on võimalus töötada valla ettevõtetes 
ja seeläbi panustada valla eelarve pikaajalisse ja stabiilsesse kasvu. 
Lääne-Harju vald toetab ettevõtluskeskkonna arengut kiire ja sujuva 
planeerimistegevuse ja asjaajamisega.  
Vald on ettevõtjatele hinnatud ja usaldusväärne koostööpartner – 
toetatakse ühistrundust ning tehakse koostööd valla mainet kujundavate 
tegevuste läbiviimisel.

3. Ettevõtluskeskkond
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3.1 Ettevõtluspiirkondade sobitamine 
elukeskkonnaga, tagades huvide tasakaalustatuse 
planeeringutegevuses 
3.2 Taristuühenduste ehitamine või 
rekonstrueerimine ettevõtetele ja tööstusaladele 
3.3 Investeeringute valda toomise soodustamise 
meetmete väljatöötamine ja rakendamine  
3.4 Koostöö toetamine ettevõtjate ühenduste ja 
ettevõtlusinkubaatoritega

Mõju 

• Ettevõtete 
arvu kasv  

• Valla 
ettevõtetes 
töötavate 
vallaelanike 
arvu kasv 

• Valla 
ettevõtjate 
rahulolu 
kasv

3. Ettevõtluskeskkond
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4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond

Lääne-Harju valla lastel on võimalik omandada kvaliteetset, 
kodulähedast ja konkurentsivõimelist alus-, üld- ning huviharidust, 
sõltumata õppuri emakeelest. 
Lääne-Harju valla haridusvõrgustik on terviklik, sidus, hästi juhitud 
ja tõhusalt toimiv. 
Siinsetes lasteaedades ja koolides töötavad kvalifitseeritud ja 
motiveeritud haridustöötajad, kes arvestavad iga õppuri 
vajadustega. Õpikeskkond on kaasaegne ja õppima innustav.  
Tugeva põhihariduse omandamise võimaluste kaudu on valla lastele 
ja noortele tagatud siin alustatud haridustee jätkamine kesk-, 
kutse ja kõrgkoolides. 
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4.1 Haridusasutuste võrgustiku korrastamine 
4.2 Kooli- ja lasteaiahoonete ehitamine ja remontimine 
 4.2.1 Laulasmaa kooli juurdeehitus 
 4.2.2 Rummu lasteaia remont 
 4.2.3 Padise kooli remont 

4.2.4 Vasalemma lasteaia juurdeehitus 
4.3 Liitmõju suurendamine Lääne-Harju valla haridusasutuste vahel 
(kogemuste- ja personalivahetus, ühiskoolitused jms) 
4.4 Haridusasutuste töötajate mitmekülgse motivatsioonisüsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine 
4.5 Huvihariduse omandamise võimaluste arendamine  
4.6 Haridusasutuste digitaristu ja e-teenuste arendamine ja 
ühtlustamine  
4.7 Ühtlase kvaliteediga hariduse tugiteenuste tagamine kõigis valla 
haridusasutustes 
4.8 Haridusasutuste õppesuundade rakendamise toetamine, nende 
lõimimine huvihariduse ja -tegevustega 
4.9 Valla haridusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö toetamine

Mõju 

• Paranenud 
õpitulemused 

• Kõrg- ja kutse-
haridusasutustes 
õpinguid 
jätkavate 
õpilaste arvu kasv 

• Koolist 
väljalangemiste 
ja 
õpiprobleemide 
vähenemine 

• Õpilaste, 
õpetajate ja 
lapsevanemate 
rahulolu kasv

4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
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Lääne-Harju valla elanikel on soov ja võimalus koduvalla arengu 
kujundamises kaasa rääkida ja osaleda. Siin tegutsevad elujõulised 
vabaühendused ning vald toetab kohalikul omaalgatusel ja koostööl 
põhinevate algatuste elluviimist – kogukonnateenuste osutamisest avaliku 
ruumi arendamiseni.  
Kogukonna- ja valdkonnaühendused osalevad aktiivselt elanike vaba aja 
sisustamisel, hoiavad üleval seltsi-, kultuuri- ja spordielu ning koostöös 
nendega on loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevuseks erinevatele 
vanuse- ja huvigruppidele. 
Lääne-Harju vald soosib tervisedendust kui inimese tervist väärtustava ja 
soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist igas vanuses elanike seas ning 
tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist. Vallas toimuvad 
regulaarsed tervisedenduslikud sündmused ning elanikud on teadlikud 
tervislikest valikutest ja eluviisidest.

5. Kodanikuühiskond, vaba aeg ja tervisedendus
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5.1 Vaba aja veetmiseks, huvitegevusteks ja tervisedenduseks võimaluste 
loomine valla kultuuri-, spordi- ja haridusasutustes 
 5.1.1 Padise rahvamaja renoveerimine 

5.1.2 Paldiski kultuurimaja rajamine 
5.2 Spordirajatiste (sh spordiväljakud, välijõusaalid jms) rajamine 
suurematesse asustusüksustesse piirkondlikult tasakaalustatud viisil 
 5.2.1 Laulasmaa kooli spordihoone rajamine 
 5.2.2 Paldiski koolistaadioni rajamine 
 5.2.3 Vasalemma kooli- ja jalgpallistaadioni rajamine 

5.2.4 Lehola spordiväljaku rajamine 
5.3 Noorsootöö ja eakate vaba aja veetmise võimaluste, huvitegevuse 
ning tervisedendusega seotud algatuste toetamine 
5.4 Valla mainet, loodus- ja kultuuripärandit toetavate tegevuste ning 
sündmuste korraldamine ja toetamine 
5.5 Kogukonna- ja valdkonnapõhiste vabaühenduste tegevuse toetamine  
5.6 Vabaühenduste kaasamine avalike teenuste kavandamisse ja  
osutamisse  
5.7  Valla raamatukogude võrgustiku korrastamine ja  
raamatukoguteenuse kaasajastamine 

Mõju 

• Elujõuliste 
vabaühenduste 
arvu kasv 

• Elanike rahulolu 
kasv vaba aja 
veetmise 
võimalustega 

• Elanike tervise-
näitajate 
paranemine

5. Vaba aeg, tervisedendus ja kodanikuühiskond
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Lääne-Harju vallas tegeletakse aktiivselt ennetustegevustega, 
mis aitavad ära hoida vallaelanike sotsiaalprobleeme ja 
tervisemuresid.  
Laste ja perede vajadustega arvestatakse valla kõigis 
tegevusvaldkondades. 
Lastele, eakatele ja erivajadustega inimestele on tagatud 
sotsiaalteenused ja välja on arendatud hoolekandetaristu.  
Väljaarendatud sotsiaalsüsteem võimaldab aegsasti  märgata 
võimalikke abivajajaid ja pakkuda just tekkinud vajadusele 
vastavaid sotsiaalteenuseid, millesse panustavad koostöös nii 
valdkonna ametnikud, tugiisikud kui partnerorganisatsioonid. 

6. Sotsiaalkaitse
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6.1 Sotsiaaleluruumide võrgustiku ja mahu optimeerimine vajadustele 
vastavaks 
6.2 Varjupaigateenuse pakkumine 
6.3 Sotsiaal- ja haridusvaldkonna tugiteenuste kompetentsikeskuse 
loomine, kus erinevad tugispetsialistid pakuvad tugiteenuseid edukaks 
toimetulekuks valla lastele, noortele, lastevanematele, peredele ning 
nendega tegelevatele spetsialistidele 
6.4 Koduhooldus- ja õendusabiteenuse arendamine ning abivahendite 
kättesaadavuse parandamine lähedaste hoolduskoormuse 
vähendamiseks 
6.5 Sotsiaalkeskuste ja hooldekodude rajamine ja renoveerimine 

6.5.1 Karjaküla sotsiaalkeskuse renoveerimine 
6.5.2 Sotsiaalmaja rajamine Paldiskisse  
6.5.3 Rummu sotsiaalkeskuse renoveerimine 

6.6 Sotsiaalteenuste arendamine puuetega inimeste ja eakate 
turvalisuse tõstmiseks 
6.7 Perearstiteenuse arendamise ja osutamise toetamine

Mõju 

• Toimetuleku-
raskustega 
vallaelanike 
vähenemine 

• Laienenud 
sotsiaal-
teenuste valik 
ja kätte-
saadavuse 
paranemine 

• Perearsti- 
teenuse kätte- 
saadavuse 
paranemine

6. Sotsiaalkaitse
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Lisad: 
 
Lisa 1. Lääne-Harju valla hetkeolukorra analüüs ja vajadused 
tegevusvaldkondade lõikes 

Lisa 2. Lääne-Harju valla asustus ja rahvastik  
Lisa 3. Lääne-Harju valla arengukava koostamise põhimõtted ja 
protsess 

Lisa 4. Lääne-Harju valla arengukava tegevus- ja rahastamiskava
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Lisa 1. Lääne-Harju valla hetkeolukorra analüüs ja vajadused 
tegevusvaldkondade lõikes 

1. Elukeskkond ja avalik ruum 
Loodus- ja kultuuripärand 
Lääne-Harju vald asub Loode-Eesti rannikul Harjumaa lääneosas. Omavalitsuse pindala on 644 
km². Naaberomavalitsused on Keila linn ja Harku vald idas, Saue vald lõunas ning Lääne-Nigula 
vald läänes. 

Vallal on ligi 100 km pikkune merega piirnev rannajoon. Tuntumad on Keila-Joa, Meremõisa, 
Lohusalu, Laulasmaa, Kloogaranna, Leetse, Keibu ja Alliklepa liivarannad. Valla mereäärsetele 
aladele annavad erilise väärtuse metsad.  

Rannikumeres asuvad kaks suurt saart  - Suur-Pakri ja Väike Pakri ning nende vahel kuus väikest 
laidu. 

Valla kolm suuremat jõge on Keila, Vasalemma ja Vihterpalu. Klooga alevikust lõunas asub 
kalarikas ja ujumiseks sobiv Klooga järv, Rummu külas seiklusturismiobjektina tuntud Rummu 
järv ja Hatu külas keset raba paiknev liivakallastega Tänavjärv. 

Valla territooriumile jäävad Türisalu, Laulasmaa, Nõva, Pakri ning Läänemaa Suursoo 
maastikukaitseala. Kaitstavatest loodusobjektidest on märkimisväärsed Keila juga ja Treppoja 
joastik ning Keila-Joa, Vasalemma ja Ohtu mõisapargid.  

Puisniitudest on leidnud märkimist Korevi puisniit Keila − Haapsalu maantee ääres ja Jõute 
puisniit Metslõugu külas, Hatu Hunnikumägi Vihterpalu jõe vasakul kaldal Hatu külas, Liisküla − 
Suurküla puisniit ning Kasepere, Likekõrve ja Riidika niidud, mis osaliselt ulatuvad ka Saue valla 
territooriumile. 

Valla territooriumil asuvad Harju maakonna rohevõrgustiku teemaplaneeringu tuumalad: Keibu-
Vihterpalu, Suursoo ja Tänavjärv, Pakri saared, Pakri poolsaar, Kloogaranna, Lohusalu, Keila-Joa 
− Türisalu ja Padise. 

Maavaradest on valla territooriumil märkimisväärsed lubjakivi- ja turbavarud, esineb ka kruusa, 
liiva ja järvemuda. 

Tähtsamateks kultuurimälestisteks vallas on Padise kloostri varemed koos vallikraaviga ning 
Peeter Suure merekindluse bastion ehk Muula mäed Paldiskis. Tähelepanu väärivad ka Keila-Joa 
mõisakompleks, Vasalemma mõisaansambel, Padise, Vihterpalu, Kõltsu ja Hatu mõisad, Harju-
Madise, Harju-Risti, Paldiski Georgi õigeusu kirik ja Nikolai kirik, Audeväljas asuv Möldre 
tuuleveski,  Pakri vana ja uus tuletorn Paldiskis ning Pakri saartel asuvad Suur-Pakri ja Väike-
Pakri kiriku varemed. 

Oluliseks ajaloomälestiseks on Eesti rahvakooli rajaja B.G. Forseliuse sünnikoht Madise külas. 
Paldiskis asub skulptor Amandus Adamsoni majamuuseum, mis tegutseb Harjumaa Muuseumi 
filiaalina. 

Vallas on registreeritud kümneid pärandkultuuri objekte, mis pole riikliku kaitse all, kuid hoiavad 
alles kohalikku kultuurimälu. Mälestised ja pärandkultuuri objektid vajavad säilitamisele lisaks 
kohati ka korrastamist ja eksponeerimist. 

Ühelt poolt moodustavad kaitstavad alad ja objektid, samuti ühiskondlikult väärtustatud 
pärandkultuuri objektid väärtusliku arenguressursi, teisalt tuleb aga nende säilitamiseks 
vajalike arendustegevuse kavandamisel arvestada mitmete piirangute ja kaitserežiimidega, 
samuti tegevuse ressursimahukusega. Valla atraktiivse ranna-ala säästlikuks kasutamiseks on 
vajalikud ranna-alade arendustegevused − parklate rajamine ning randade varustamine 
riietuskabiinide, prügikastide ja vaba aja veetmiseks vajalike vahenditega Kloogarannas, 
Leetse rannas, Alliklepa rannas ja Klooga järve kaldal, mis on perspektiivsed avalikud rannad 

Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030
lisa 1



Lisa 1. Lääne-Harju valla hetkeolukorra analüüs ja vajadused tegevusvaldkondade lõikes

Maakasutus 
2018. aasta 31.01 seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 14235 katastriüksust pindalaga 
62627,5 hektrarit (ha), mis moodustab 97% omavalitsuse 64571 ha maafondist. Vallal on 
munitsipaalmaad 1229,1 ha, so. 2% kogu maakatastris registreeritud maast. Riigi omandis oli 
maad 34718,3 ha, so 55,4% kogu maakatastris registreeritud maast. 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
Vallas on ühisveevärgi-  ja kanalisatsiooni arendamine toimunud ühinenud valdade ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arengukavade alusel − Keila valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2017 − 2029, Padise valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 
2010 − 2022, Paldiski linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2015 − 2026, Vasalemma 
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013 − 2025. Arengukavades nähakse 
ette veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide täielik rekonstrueerimine valla 
ühisveevärgialadel. Arengukavade täiemahulist realiseerimist on takistanud vajalike 
finantsvahendite puudus. 

Veevarustuse probleemideks on olemasolevate torustike ja puurkaevupumplate halb olukord. 
Suvilapiirkondades on rajatud palju kasutuslubadeta puurkaeve. Pakri saarte elanike 
joogiveemure vajab lahendamist. 

Paldiski linnas on probleemiks sadevete kanalisatsioonisüsteemi halb olukord ja süsteem vajab 
renoveerimist. Suur osa vihmaveest valgub kanalisatsioonitorustike kaudu reoveepuhastisse, 
mille tulemusena kerkivad oluliselt reovee puhastuse kulud. Puhastiga seotud peamiseks 
probleemiks on reoveesette utiliseerimine, mida on kogutud kompostimisväljakule. Lahendust 
oodatakse Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud piirkondlike reoveesette käitluskeskuste 
uuringu tulemustest. 

Ühisveevärk ja reovee kogumine ning sadevee ärajuhtimise süsteemid vajavad jätkuvat 
korrastamist ja väljaehitamist − algatatud on Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arengukava koostamine. Haajaasustuse majapidamiste veevarustuse ja 
kanalisatsiooniga seonduvad küsimused peab lahendama võimalikult paindlikult, et vältida 
ebaseaduslike ja keskkonnaohtlike kogumissüsteemide väljaehitamist. 

Soojamajandus 
Soojusmajanduse arendamine on toimunud ühinenud valdades vastavalt soojusmajanduse 
arengukavadele − Keila valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 − 2025, Paldiski linna 
soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 − 2026, Vasalemma valla soojusmajanduse 
arengukava aastateks 2016 − 2026. Kaugkütet tarbivad Paldiski linn, Klooga ja Keila-Joa alevikud, 
Padise küla ja osaliselt Rummus alevik. Küttetrassid kuuluvad nii vallale kui soojatootjatele. 
Katlamajad Klooga, Keila-Joa ja Rummu alevikus kuuluvad NR Energy AS-le. Padisel asuvat 
katlamaja ja kaugküttevõrku haldab AS Lahevesi. Paldiski kaugküttepiirkond hõlmab kogu 
linnakeskuse ja soojatootjaks on SW Energia. 

Lähiaastate eesmärk on koostada valla soojamajanduse arengukava, mis annab ülevaate ja 
lahendused olemasolevale olukorrale ning suunad edasistele investeeringuvajadustele. 

Jäätmemajandus 
Jäätmeveoks kogu valla territooriumil on läbi viidud riigihankemenetlused ning sõlmitud 
lepingud. Korraldatud jäätmeveoga on vallas hõlmatud segaolmejäätmed, paberi ja kartongi, 
pakendite ja klaasi tarbeks on paigaldatud üldkasutatavad konteinerid liigiti sorteeritud 
jäätmete kogumiseks. 

Karjakülas on jäätmejaam, kus elanikud saavad ära anda lehtklaasi, autorehve, 
elektroonikajäätmeid, segapakendeid, paberit ja pappi. Paldiskis on loodud ohtlike jäätmete 
kogumispunkt. Valla territooriumil prügilaid ei ole. 
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Jäätmehoolduses on siiski rida probleeme − jäätmete äraveoga väiksemates asulates, eriti 
aga aiandus- ja suvilaühistutes, mistõttu leidub omavolilisi väikesi prügi mahapaneku kohti. 
Suvekuudel toob puhkepiirkondade suur kasutuskoormus kaasa metsa- ja rannaalade 
prahistamise. 

Keskkonnaseisund ja heakord 
Piirkonna keskkonnaseisund on üldiselt hea. Puhkepiirkondade looduskeskkonnale avaldab mõju 
hooajaline puhkajate arvu kasv. Suur kasutuskoormus suvekuudel toob kaasa metsaalade 
tallamise ja prahistamise, negatiivselt mõjub meelevaldne sõitmine ja parkimine looduses, st 
nendeks tegevusteks mitte-ettenähtud kohtades.  

Kõrgendatud keskkonnariskiga tegevustega ettevõtetetest (A- ja B-kategooria ohtlikud 
ettevõtted) tegutsevad valla territooriumil: Alexela Terminal AS,  Palsteve OÜ, Baltic Oil Service 
OÜ, Paldiski Tsingipada AS, Eesti Traalpüügi Ühistu Paldiski Külmhoone ja Alexela Oil AS 
automaattankla Paldiskis, Balti Karusnahk AS karusloomakasvatus Karjakülas ning Vedelgaas OÜ 
Laheotsa viljakuivati vedelgaasipaigaldi Padisel. Keskkonnariskiga tegevus toimub ka 
Kaitseministeeriumi harjutusväljakul Kloogal ja turbatootmisel Ohtu turbatootmisalal. Eristuv 
ohtlik jääkreostuskolle on Paldiski keskkatlamaja ala − tegu on üleriigilise tähtsusega 
jääkreostuskoldega, mille kõrvaldamine on ette nähtud riikliku veemajanduskava 
meetmeprogrammis. Paldiski linna territooriumil on ikka veel rohkesti nõukogudeaegse ja ka 
varasema militaarkasutuse jälgi – mitmel pool on hoonete ja rajatiste varemeid ning Pakri 
saartel lahingumoona plahvatuslehtreid ja -jäätmeid. 

Kuna 1944. a põles toonane Paldiski linn suures osas maha, pärineb linnakeskuse struktuur ja 
ilme nõukogude ajast. Paldiski linna keskuse miljöö on väljakujunemisel. Esindushooneks on 
keskväljaku ääres asuv Pakri Plaza hoone aadressiga Rae 38, kuhu on koondatud mitmed 
olulisemad teenindusasutused (raamatukogu, vallavalitsus, laste huvikeskus, ühiskondlikud 
organisatsioonid jt). Mererannaga paralleelne Rae tänav on nüüd keskuse pikiteljeks. Rummu 
(vanglateenistujate elupaik) ja Ämari (sõjalennuvälja teenistujate elupaik) on kujunenud 
eriotstarbeliste asulatena, suur osa Rummu ja Ämari elamufondist on väga halvas seisukorras. 

Põhilised aiandus- ja suvilakooperatiivid ning ka üksiksuvilad asuvad Lahepere lahe idakaldal, 
neist suurem osa on Laulasmaal. Suvilaid leidub Paldiski − Padise maantee ääres Paldiski 
lõunaosas, Paldiski linnakeskusest poolsaare keskosa poole jääb aiandusühistute vöönd.  

Olulisi investeeringuid vajavad suvilapiirkonnad ühisveevärgi väljaehitamiseks, teede ja 
tänavate korrastamiseks. Peamisteks väljakutseteks on Paldiski linnakeskuse 
väljaarendamine ja Rummu alevikukeskuse korrastamine. Tiheasustusaladel paiknevate 
heakorrastamata aiamaade kasutus vajab korrastamist ja seadustamist. Kohalikele kaluritele 
on oluline lautrikohtade rajamine. 

Turvalisus 
Valla kodanikke teenindavad 2 piirkonnapolitseinikku ja noorsoopolitseinik. 

Ühinenud Lääne-Harju valdades on 2017. aastal märkimisväärselt vähenenud isikuvastaste 
kuritegude ja väärtegude arv, mis oli eelmisel aastal kasvutrendis. Üks valla probleeme on 
lähisuhtevägivald, mis on eelmise aastaga võrreldes küll oluliselt kahanenud, kuid rahuldavaks 
seda olukorda pidada ei saa. Nende juhtumitega tegeleb politsei koostöös kohaliku 
omavalitsusega. Enamik juhtumeid on seotud riskiperedega, kus on vähene sotsiaalne 
kindlustatus. Selle probleemi vähendamine on üks eelseisvate aastate eesmärke. Samuti on 
langustrendis varavastased süüteod, mis pannakse toime enamasti püsielaniketa majades. 
Positiivne on tõdeda, et alaealiste toimepandud rikkumised on märkimisväärselt vähenenud. 
Väikeses tõusutrendis on avaliku korra rikkumised öörahu rikkumistena ning narkootiliste ja 
psühhotroopsete ainete tarbimisega seotud seaduserikkumised. Lääne-Harju vallas ei ole välja 
kujunenud piirkondi, mis eristuksid üldpildist. Valdav osa juhtumeist, mis vajavad ka hilisemat 
sekkumist, toimub tiheasustusaladel, sh Ämaris, Rummus, Paldiskis, Kloogal (Allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet Harjumaa õiguskorra ülevaade kohalike omavalitsuste kaupa 2017). 
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Lähimad päästekomandod asuvad Paldiskis ja Keilas. Lähimad kiirabibrigaadid paiknevad Keilas 
(kaks brigaadi) ja Paldiskis (1 brigaad). Piirkonna elanikud panustavad kohaliku turvalisuse 
tagamisse ka vabatahtlikult − tegutseb Lohusalu Päästeselts ning loodud on mitmeid aktiivseid 
naabrivalvesektoreid.  

Päästeametis registreeritud tulekahjude arv Lääne-Harju vallas 2017. aastal oli 88 (Allikas: 
Statistikaamet). 

Lisaks korrakaitsjate ja päästjate tegevusele on tähtis osa elanike turvalisuse tagamisel ka 
taristul: liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid ja hooldus, tänavavalgustus, turva- ja 
valvesüsteemid. Oluline on elanike kaasamine turvalisuse tagamisse, teavitades neid 
võimalikest ohtudest, pakkudes teavet ja koolitusi ning tehes kogukonnaga koostööd 
arvamuste kogumisel ja lahenduste väljatöötamisel. Suur potentsiaal on valla territooriumil 
naabrivalve arendamisel.  

2. Teed ja ühistransport 
Lääne-Harju valla asustuspiirkondadel on head raudtee- ja maanteeühendused − valda läbivad 
Tallinn − Paldiski, Tallinn − Kloogaranna ja Tallinn − Riisipere elektriraudteetrassid. 
Reisirongiühendused tagavad head liikumisvõimalused Paldiski, Klooga ja Niitvälja piirkondadele 
ning Keila lähiümbruse ja Vasalemma aleviku piirkondadele. Lääne-Harju valda läbib Tallinn − 
Paldiski (riigimaantee nr 8) ning Keila − Haapsalu tugimaantee (nr 17).  

Maanteeameti liiklussagedusandmestiku põhjal on tihedaima liiklusega piirkond vallas Tallinn − 
Paldiski põhimaanteel alates Keilast kuni Niitväljani (enam kui 6000 autot ööpäevas) ning Tallinn 
− Paldiski põhimaantee ülejäänud osal ning Keila − Haapsalu maantee Keila − Lemmaru lõigul 
(3000 − 5999 sõidukit ööpäevas).  

Kaart 1. Lääne-Harju vallas paiknevad raudteed ja riigi põhi-, tugi- ning kõrvalmaanteede 
liiklussagedus. 

  

Lääne-Harju valla taristu oluliseks osaks on sadamate võrgustik, eelkõige Paldiski Põhjasadam ja 
Lõunasadam, aga samuti väikesadamad Lohusalus, Meremõisas, Kurkses ja Ristnas. 

Valla era- ja avalikest teedest suurema osa moodustavad kruusakattega teed. Probleemiks on 
asulasiseste teede rekonstrueerimine ning intensiivse liiklusega piirkondades kruusateede liiga 
suur osakaal. Paldiski linnatänavate võrk on keskuses piisavalt tihe, kuid keskuse äärealadel on 
tänavad kohati halvas olukorras (eriti aiandusühistute piirkonnas). Leidub ka kõvakatteta 
teelõike. Keskusest välja jäävad tänavad on enamikus kruusa- või pinnasteed. 
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Tänavavalgustus on Paldiski linnas, Klooga, Keila-Joa, Karjaküla, Vasalemma ja Ämari alevikes. 
Osaliselt on valgustatud Lehola, Niitvälja, Ohtu, Lohusalu, Laulasmaa, Kloogaranna ja Kulna 
küla. Valgustatud on Harju-Risti ja Padise kergliiklusteed. Rummu alevikus on teostatud viimastel 
aastatel välisvalgustuse renoveerimise esimene etapp, vajalik on teostada teine etapp. Osaliselt 
on valgustatud tähtsamad ajaloomälestised.  

Tõsine valupunkt on vallasisene ühistransport, mis ei võimalda vallaelanikel paindlikku liikumist 
valla sees. Bussiliiklus nii vallakeskuse ja valla äärealade kui ka  Keila ja Tallinna vahel on 
viimastel aastatel vähenenud ning ei rahulda elanike reisivajadusi. Harjumaal ühistransporti 
korraldav Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on algatanud projekti „Ühistransporditeenuse 
parandamine Lääne- Harjumaal ja Läänemaal“, mille käigus tehakse uuringuid ja püütakse leida 
lahendusi olukorra normaliseerimiseks. 

Nii valla teedevõrgu arendamise, korrashoiu kui ka vallasisese ühistranspordi planeerimiseks 
on vaja koostada liikuvusuuring. Ohutuks liiklemiseks on oluline kujundada vallas 
kergliiklusteede võrk, mis seoks elu-, kooli- ja töökohti, samuti võimaldaks juurdepääsu 
kauplustele ja puhkekohtadele. Samuti aitavad kergliiklusteed kaasa rohelise elukeskkonna 
säilimisele. Vajalik on ehitada tänavavalgustust tiheasustuspiirkondades, teede ristmikel ning 
bussipeatustes. Uued arendused ja olemasoleva valgustuse renoveerimine peavad olema 
suunatud eelkõige energia kokkuhoiule. Kergliiklusteede rajamine on olnud valla üks 
prioriteetidest, kuid areng on soovitust maha jäänud. 

3. Ettevõtluskeskkond 
Lääne-Harju vallas asus 2017.a. Statistikaameti andmetel kontaktaadressi järgi 810 ettevõtet. 
Levinuimad tegevusalad on hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont, kutse- teadus- ja 
tehnikaalane tegevus ning ehitus. Töötajate arvult on valdav enamus − 777 − alla 10 töötajaga 
mikroettevõtted, kuni 50 töötajaga ettevõtteid on registreeritud 18 (nendest 9 Paldiski linnas)  
ning kuni 250 töötajaga ettevõtteid on registreeritud 14 (nendest 6 Paldiski linnas). 

Joonis 1. Lääne-Harju valla ettevõtted tegevusalade lõikes 2017. aastal (Allikas: Äriregister) 

  

Lääne-Harju valla palgatöötaja keskmine brutotulu 2017. aastal oli 1129,73 eurot (Eesti 
keskmine 1102,52 eurot), brutotulu saajaid keskmiselt kuus oli 5250. Registreeritud töötuid 
2017. aasta lõpus oli 341, mis teeb töötuse määraks 2,6%. 

Lääne-Harju valla demograafilise töösurve indeksi väärtus 1.01.2018 seisuga oli 0,77. Indeks 
mõõdab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte ja sealt vanuse tõttu välja langevate 
inimeste suhet. Kui indeks on ühest suurem, siis siseneb tööturule rohkem inimesi, kui sealt 
vanuse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Lääne-Harju vallas langeb tööturult potentsiaalselt 
välja rohkem inimesi kui asemele tuleb. 

Valla puhkemajanduslik potentsiaal on väga kõrge − pikk rannajoon, liivased supelrannad,  
metsaalad ja vaatamisväärsused ning logistiline kättesaadavus mitme transpordiliigiga, samuti 
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Tallinna lähedus loovad head võimalused puhkemajanduse arendamiseks. Suurema 
puhkepotentsiaaliga on rannaalad − Lohusalu ning Lahepere lahe äärne ala, mille keskuseks on 
kujunenud Laulasmaa SPA ja Lohusalu sadam ning Leetse, Keibu ja Alliklepa rannad. Lisaks 
mereäärsetele piirkondadele eristub puhkepiirkonnana Niitvälja küla, kus asub populaarne 
golfiväljak. Keila-Joa on tuntud juba ammusest ajast joa, suursuguse pargi ja mõisakompleksiga. 
Olulise tähtsusega puhkepiirkonnad on Padise puhkeala − klooster ja mõis koos ümbritseva metsa 
ja kloostri jõega ning Vihterpalu metsad ja rabad koos Tänavjärvega. Klooga alevikus paiknevad 
Klooga järv, järveäärne raba ning Soodajärv, mis on kujunenud suviseks ja talviseks 
meelispaigaks harrastuskalastajatele. Vähemtähtis ei ole kindlasti ka Rummu karjäärijärve ja 
aherainemäe turismipotentsiaal. Turismile Pakri poolsaarel annab hoogu Pakri tuletorni avamine 
külastamiseks ja ümbritseva ala korrastamine. Pakri saartel on korrastatud matka- ja 
seiklusturismiga seotud infrastruktuuri − ujuvkai, matkarajad, teeviidad, tualetid, infotahvlid. 
Vasalemma alevikus on miljööväärtuslik elamuala, kus asuvad mitmed miljööväärtuslikud elamud 
ja ajalooline raudteejaam, mis vajab kordategemist ja kasutusele võtmist. Matkajad saavad 
kasutada kogu Lääne-Harju valla rannikut läbivat tähistatud rahvusvahelist matkarada E9. 

Ettevõtluskeskkonna arendamisel on omavalitsuse roll soodsate tingimuste, eelkõige taristu, 
loomisega ettevõtlusinvesteeringuteks. Perspektiivseteks tööstuspiirkondadeks valla 
territooriumil on Paldiski linn ja Rummu alevik. 

4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond 
2018/2019. õppeaastal tegutseb Lääne-Harju vallas seitse koolieelset lasteasutust- Laulasmaa 
Kool, Risti Kool, Padise Lasteaed, Paldiski Lasteaed Naerulind, Paldiski Lasteaed Sipsik, 
Vasalemma Lasteaed Sajajalgne ja Rummu Lasteaed Lepatriinu. 

Laulasmaa Kool on lasteaed-põhikool, mille lasteaiarühmad töötavad neljas majas: Laulasmaa 
lasteaed (Laulasmaa külas), Klooga lasteaed (Klooga alevikus), Lehola lasteaed (Lehola külas) ja 
Karjaküla lasteaed (Karjaküla alevikus). Risti Kool on lasteaed-põhikool, mille lasteaiarühmad 
töötavad Harju-Risti külas. Rummu Lasteaed Lepatriinu on eesti je vene õppekeelega 
lasteasutus. Paldiski Lasteaed Sipsik on vene õppekeelega lasteasutus. 

Tabel 1. Lasteasutuste täituvus seisuga 1.09.2018 (Allikas: Lääne-Harju Vallavalitsus) 

2018/2019 õppeaastal tegutseb Lääne-Harju vallas seitse põhikooli − Laulasmaa Kool, Risti Kool, 
Padise Põhikool, Paldiski Põhikool, Vasalemma Põhikool, Paldiski Vene Põhikool ja Ämari Põhikool 
ning üks gümnaasium - Paldiski Ühisgümnaasium. Laulasmaa Kool on lasteaed-põhikool, mille 
õppeklassid töötavad kolmes koolimajas: Laulasmaa koolimaja (Laulasmaa külas), Klooga 

Lasteaed Rühmade arv Kohtade arv Täidetud 
kohti Vabu kohti

Padise  Lasteaed 4 70 64 6

Laulasmaa Lasteaed 6 128 128 0

Risti Lasteaed 2 38 38 0

Klooga Lasteaed 3 61 56 5

Lehola Lasteaed 3 58 54 4

Karjaküla Lasteaed 1 20 20 0

Vasalemma Lasteaed Sajajalgne 2 36 36 0

Rummu Lasteaed Lepatriinu 5 104 81 23

Paldiski Lasteaed Naerulind 6 106 84 22

Paldiski Lasteaed Sipsik 5 114 66 48

Kokku 735 627 108
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koolimaja (Klooga alevikus) ja Lehola koolimaja (Lehola külas). Paldiski Vene Põhikool ja Ämari 
Põhikool on vene õppekeelega koolid. 

Tabel 2. Õppeasutuste täituvus seisuga 1.09.2018 

* sealhulgas 40 mittestatsionaarset 

2017/2018 õppeaastal õppis väljaspool koduvalda 482 Lääne-Harju valla õpilast, nendest 314 
õpilast põhikooliastmes (65%) ja 168 õpilast gümnaasiumiastmes (35%). Põhikooliastmes on 
Lääne-Harju valla õpilaste ränne suunatud põhiliselt Keila linna ja Tallinna linna koolidesse. 

Lääne-Harju vallas pakuvad huviharidust valla hallatavad Paldiski Muusikakool ja Vasalemma 
Kunstide Kool. Paldiski Muusikakoolis on 2018/2019 õppeaastal 80 kohta, neist 1.09.2018 seisuga 
täidetud 70. 2017/2018 õppeaastal õppis Paldiski Muusikakoolis 71 õpilast ja töötas 10 
kõrgharidusega õpetajat. Muusikakoolis õpivad lapsed ja noored vanuses 3 − 18, kuid on ka 
täiskasvanud õpilasi vanuses 18+. Vasalemma Kunstide Kool pakub huviharidust lastele ja 
noortele kolmel suunal: muusika-, tantsu- ja kujutava kunsti huvialal. 2017/2018 õppeaastal 
õppis huvikoolis kokku 120 õpilast, nendest 67 last muusika ja kunsti ning 53 last tantsu huvialal. 
Õpilaste arv koolis on viimase 10 aasta jooksul nii suurenenud kui vähenenud, aastatel 2016 − 
2018 on õpilaste arv tõusutrendis. 

Haridusvaldkonna arendamise peamised väljakutsed on seotud vallasisese integreeritud  ja 
optimaalse haridusvõrgustiku tekitamisega ning ühtlaselt kõrge haridusteenuse pakkumisega 
kogu vallas. See tähendab nii investeeringuid haridustaristusse, motiveeritud ja 
kvalifitseeritud personali olemasolu ning hariduslike tugiteenuste kättesaadavust. 
Haridusvaldkonna tugiteenuste pakkumiseks on plaan luua valla haridus- ja sotsiaalvaldkonda 
teenindav tugikeskus, kuhu on koondunud kõik tugispetsialistid − logopeedid, eripedagoogid, 
sotsiaalpedagoogid, tugiisikud, psühholoogid, perelepitus- ja nõustamisteenust pakkuvad 
spetsialistid, paari- ja pereterapeudid. 

5. Kodanikuühiskond, vaba aeg ja terviseedendus 
Lääne-Harju valla raamatukogud asuvad Harju-Ristil, Laulasmaal, Leholas, Kloogal, Padisel, 
Paldisksis, Rummul ja Vasalemmas.  

Kool Haridus-
astmeid Kohtade arv Kohti puudu Täidetud 

kohad Vabu kohti

Laulasmaa koolimaja I-III 216 64 280 0

Lehola koolimaja I-II 50 7 57 0

Klooga koolmaja I-II 130 0 45 85

Risti Kool I-III 135 0 97 38

Padise Põhikool I-III 160 0 64 96

Paldiski Põhikool I-III 120 10 130 0

Vasalemma Põhikool I-III 172 0 117 55

Paldiski Vene Põhikool I-III 400 0 190 210

Ämari Põhikool I-III 200 0 44 156

Paldiski 
Ühisgümnaasium IV 80 0 62* 18

Kokku 1663 81 1086 658
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Kloogal on Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus, Padisel rahvamaja ja Vasalemmas on Vasalemma 
Seltsimaja, kus tegutsevad taidlus - ja huviringid. Kontsertide ning ürituste korraldamiseks on 
Vasalemmal Vasalemma mõisakooli aula. Paldiskis puuduvad sobivad ruumid etenduste, 
kontsertide ja pidulike sündmuste läbiviimiseks, võimaluse piires on selleks kasutatud koolisaale 
ja Nikolai kirikut. Sobivad ruumid avalike ürituste jaoks oleks võimalik saada endise laevastiku 
ohvitseride maja renoveerimisega vabaajakeskuseks. 

Sisespordirajatistest on Paldiskis Paldiski Spordikeskus, Paldiski Vene Põhikooli spordisaal ja Via 
Fitness Paldiski spordiklubi, Kloogal Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja võimla ja Klooga Kultuuri- 
ja Noortekeskuse spordisaalid, Padise Põhikooli miniarena, Risti Põhikooli võimla, Ämari 
Põhikooli spordisaal ning Vasalemma Põhikooli õppe- ja spordihoone. 

Erinevaid välispordirajatisi on Paldiskis (Paldiski Vene Põhikooli staadion ja palliväljakud,   
Paldiski Põhikooli spordiväljak, linna palliväljakud ja jõulinnak, Paldiski jalgpallistaadion Alexela 
Arena), Leholas (külaplats, jõulinnak, jalgpalliplats), Laulasmaal (spordiväljak, Recseti 
tenniseväljak), Kloogarannas (rannavõrkpalli ja -jalgpalliplatsid, korvpalliplats, Kloogaranna 
Noortelaagri võrkpalli- ja rannavõrkpalliväljak ning asfaltkattega korvpalliplats), Kloogal 
(jalgpalliväljak, Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse skatepark, rannavõrkpalliväljak ja 
asfaltkattega korvpalliplats), Keila-Joal (korvpalliplats), Karjakülas (jõulinnak ja korvpalliplats), 
Vasalemmas (tenniseväljak, rallikrossirada, kardirada, terviserada, korvpalliplats), Ristil (Risti 
Põhikooli välikorvpalliväljak, staadion ja jalgpalliplats), Padisel (terviserajad,  
rannavõrkpalliväljak, küla virgestusala). 

Laulasmaa Spa-hotellis on ujula, Niitväljal golfikeskus ja jahilaskepaik. Ratsasporti saab 
harrastada Niitvälja Ratsakeskuses ja Ratsaspordiklubi Simoni ratsaspordiväljakul Ohtu külas. 

Suusarajad on Vasalemmas ja arendamisel on Padise suusarajad koos kohtade ja vahenditega 
spetsiaaltreeninguks. 

Vallas toimuvad traditsioonilised kultuuri- ja spordisündmused, mille kohta saab teavet valla 
kodulehelt ja igakuisena ilmuvast valla ajalehest. 

Vallas on arvukalt vabaühendusi. Neist mitmete tegevus ei piirdu vaid oma liikmete huvide 
rahuldamisega, vaid nad annavad oma panuse ka valla teenuste osutamisse. Kodanikud ja 
kodanikuühendused on olulised partnerid kogukonna ja piirkonna arendamisel ning tänu seltside 
tegevusele toimub vallas elav kultuuri- ja spordielu. Vallavalitsus toetab vabaühendusi rahaliselt 
tegevus- ja projektitoetustega, on korraldatud ühiseid ümarlaudu, mille jätkamine on edasise 
koostöö arenguks hädavajalik. Eakate ühistegevus on siiski tagasihoidlik. Selle üks põhjusi on 
eestvedajate vähesus ja haja-asustus. 

Valla panus huvitegevuste ja vaba aja veetmise võimaluste loomiseks on elukeskkonna 
arendamise kõrval oluline tegevus vallaelanike elukvaliteedi tõstmisel. Seejuures on tähtis 
koostöö kohalike vabaühenduste ja ettevõtjatega, kellel on samuti suur roll era-algatuslike- 
ja kogukonnateenuste kaudu huvitegevuste ja vaba aja veetmise võimaluste loomisel. 

6. Sotsiaalkaitse 
Lääne-Harju vallas on toimiv sotsiaalhoolekandesüsteem, hoolekannet teostatakse läbi rahaliste 
toetuste ja vastavate teenuste arendamise. Hoolekandesüsteem on korraldatud 
sihtrgrupipõhiselt. Suurimad sihtrgrupid on lapsed ja lastega pered, eakad, puuetega inimesed ja 
töötud. Teenuseid osutatakse valla töötajate kaudu, samuti eraõiguslikelt ettevõtetelt ja 
kolmandalt sektorilt teenuste ostmise kaudu. 

Vallas on kaks üldhooldekodu. Lääne-Harju vallale kuulub 100% osalusega äriühing Karjaküla 
Sotsiaalkeskus 50 kohaga. Sotsiaalkeskuses tegutseb ka pensionäride päevakeskus. Lisaks 
tegutseb vallas eraomandis olev AS Benita Kodu enam kui 100 kohaga. Rummu alevikus tegutseb  
laste, vanurite ja puuetega inimeste päevakeskus. Riigiettevõte AS Hoolekandeteenused on 
Paldiskisse rajanud psüühiliste erivajadustega inimeste kodu. 

2017. aastal oli toimetulekupiiri tagamiseks riigieelarveliste toetuste maht Lääne-Harju vallas 
474400 eurot, keskmine toetussumma rahuldatud taotluse kohta oli 208,30 eurot. 
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Lääne-Harju vallas osutatavateks sotsiaalteenusteks on: koduteenus, väljaspool kodu osutatav 
üldhooldusteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumiteenus, isikliku abistaja teenus, 
tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, 
asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, lapsehoiuteenus, võlanõustamisteenus, vältimatu 
sotsiaalabi. 

Valla poolt antavad sissetulekust mittesõltuvad toetused on: sünnitoetus, esmakordselt kooli 
mineva lapse toetus, matusetoetus, koolisõidutoetus, hooldusperes oleva, lapse toetus, puudega 
isiku hooldajatoetust. Sissetulekust sõltuvad toetused on: tervisetoetus, koolieelse lasteasutuse 
osalustasu ning toidutoetus,  lastega pere toetus, huvialaringi toetus, sotsiaalteenuste toetus, 
toetus raske majandusliku olukorra puhul, vältimatu sotsiaalabi toetus. 

Sotsiaaleluruumid on vallas jaotunud ebaühtlaselt ning ülevaatamist ja analüüsi vajab 
sotsiaaleluruumide sihtotstarbeline kasutus. 

Padisel, Paldiskis, Vasalemmas ja Rummul toimub perearsti vastuvõtt. 

Sotsiaalteenuste ja -toetuste vajaduse hindamiseks, planeerimiseks ja ühtlustamiseks on 
vajalik läbi viia täiendav uuring, mis tuvastab teenuste arendamise täpsustatud vajadused, 
pöörates sealhulgas erilist tähelepanu laste ja perede teenuste vajadusele. Kavatsus on luua 
valla tugikeskus, kus tugispetsialistid pakuvad haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid 
(logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, tugiisikud, psühholoogid, perelepitus- ja 
nõustamisteenust pakkuvad spetsialistid, paari- ja pereterapeudid jne.) edukaks 
toimetulekuks valla lastele, noortele, lastevanematele, peredele ja nendega tegelevatele 
spetsialistidele.
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Rahvastiku paiknemine 
Lääne-Harju vallas elas seisuga 01.01.2018 rahvastikuregistri andmetel 12874 inimest. Elanike 
arvult oli Lääne-Harju vald Harjumaa 16. omavalitsusest 7. ja Eesti 79. omavalitsusest 18. kohal. 

Omavalitsuses on kokku 52 asustusüksust, nendest üks linn − Paldiski ja kuus alevikku − 
Karjaküla, Keila-Joa, Klooga, Rummu, Vasalemma ja Ämari. Seisuga 01.01.2018 on elanike arvult 
asulate järjestus järgmine: suurima elanike arvuga on Paldiski linn (3549 elanikku), järgnevad 
Klooga alevik (974 elanikku), Rummu alevik (873 elanikku), Vasalemma alevik (850 elanikku), 
Laulasmaa küla (678 elanikku) ja Ämari alevik (545 elanikku). Kokku elab kuues suurimas asulas 
7469 elanikku, ehk 58% valla elanikkonnast. Alla 100 elanikuga asustusüksusi on piirkonnas 33 ja 
nendes elab kokku 1728 inimest ehk 13,4% valla elanikkonnast. Suuremad asulad on koondunud 
valla idaossa (Keila-Joa alevik, Klooga alevik, Ämari alevik, Rummu alevik, Vasalemma alevik, 
Laulasmaa küla), valla lääneosas on asustus hõre, suurimateks asulateks on seal Padise küla (338 
elanikku) ja Harju-Risti küla (346 elanikku). Rahvastikuregistris on 434 Lääne-Harju valla 
elanikku ilma asulata, nende elukohaks on märgitud Lääne-Harju vald. Elanike arvu poolest on 
tegu suuruselt 22. omavalitsusega Eestis ja 7. Harjumaal. 

Valla tegelik elanike arv on mõnevõrra suurem. Vallavalitsuse spetsialistide arvates ei ole umbes 
viiendik suvilate elanikest valla rahvastikuregistris,  samuti on osa valla tegelikke elanikke seoses 
tasuta ühistranspordi võimalusega registreeritud Tallinna linna rahvastikuregistrisse, mistõttu 
nendelt jääb vallaeelarvesse laekumata märkimisväärne summa üksikisiku tulumaksu.  

Kaart 1. Lääne-Harju valla rahvastiku paiknemine asustusüksustes ja muutused 
asustusüksuste rahvastikuarvudes 2012-2018 seisuga 01.01. (Allikas: rahvastikuregister) 

Elanike arv on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas ajavahemikul 2008-2018 püsinud 
suhteliselt stabiilne. Kui võrrelda aastaid 2008 ja 2018, siis elanike arv Lääne-Harju vallas 
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vähenes kümne aasta jooksul 540 inimese võrra ehk 4,0%. Kui vaadelda rahvaarvu muutumist 
perioodil 2008-2018 ühe-aastaste sammudega, siis aastatel 2009, 2010 ja 2017 elanike arv vallas 
eelnenud aastaga võrreldes suurenes, aastatel 2011-2016 ja 2018 elanike arv eelnenud aastaga 
võrreldes vähenes (joonis 1). 

Joonis 1. Elanike arv ja osakaalu muutus Lääne-Harju vallas 2008-2018, seisuga 01.01. 
(Allikas: rahvastikuregister) 

 
Elanike loomulik iive oli Lääne-Harju vallas perioodil 2008-2016 valdavalt negatiivne, erandiks oli 
2009. aasta, mil tavapärasest suurem sündide arv (176 sündi) tagas positiivse loomuliku iibe  
(joonis 2).  

Joonis 2. Sünnid, surmad ja loomulik iive Lääne-Harju vallas 2008-2016 (Allikas: 
statistikaamet) 

 
Rändesaldo oli 2008-2016 Lääne-Harju vallas valdavalt negatiivne, erandiks olid aastad 2008, 
2009 ja 2016 (joonis 3). 

Joonis 3. Sisseränne, väljaränne ja rändesaldo Lääne-Harju vallas 2008-2016 (Allikas: 
statistikaamet) 
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Analüüsides rahvastiku vähenemise põhjuseid piirkonnas aastatel 2008-2016, saab loomuliku iibe 
ja rändesaldo näitajate alusel väita, et piirkonnas on elanikkonna vähenemisel suurem roll 
negatiivsel rändesaldol, kuna kokku vähenes 2008-2016 elanike arv väljarände tõttu 402 inimese 
võrra. Negatiivsest loomulikust iibest tingituna vähenes elanike arv samal perioodil 185 elaniku 
võrra.  

Rahvastiku koosseis 
2018. aasta 1. jaanuari seisuga on Lääne-Harju valla rahvastikust 65,5% tööealised (8437 elanikku 
vanuses 15-64), 15,7% tööeast nooremad (2015 elanikku vanuses 0-14) ja 18,8% tööeast vanemad 
(2422 elanikku vanuses 65+). Suurimad vanuserühmad vallas on tööealised elanikud vanuses 
40-59, kõige väiksem vanuserühm tööealisest elanikkonnast on 20-24-aastased. 

Võrreldes 2008. aastaga on 2018. aastaks Lääne-Harju valla elanikkonna vanuselises struktuuris 
toimunud järgmised muudatused: 47% on vähenenud 19-25-aastaste vanusegrupp ja 27% on 
vähenenud 16-18-aastaste vanusegrupp. Suurenenud on elanike arv vanuses 55-64 (18%) ja 
vanuses 65+ (22%). Positiivne on 7-14-aastaste laste arvu püsimine samal tasemel: 1231 last 
2008. aastal ja 1242 last 2018. aastal. Seoses sündide arvu vähenemisega on 6% võrra vähenenud 
0-6-aastaste laste arv vallas: 961 last 2008. aastal, 900 last 2018. aastal (tabel 1).  

Tabel 1. Vanusegrupid Lääne-Harju vallas 2008. ja 2018. aastal seisuga 01.01. (Allikas: 
rahvastikuregister) 

Rahvastikku puudutavateks väljakutseteks Lääne-Harju vallale on tegelike elanike 
rahvastikuregistris registreerimine valla elanikuks, valla elanike sissetulekute kasv ja 
kõrgema sissetulekuga elanike elamaasumine valda, et tagada valla tulubaasi kasv üksikisiku 
tulumaksu laekumisest ning noorte perede ligimeelitamine, tagamaks rahvastiku 
jätkusuutlikkus.

Vanuse-
grupp

Arv 2008
Osa- kaal

Arv 2018 Osa- 
kaal

Osakaalu 
muutusM N Kokku M N Kokku

65 + 626 1360 1986 14,7% 806 1616 2422 18,8% + 4,1%

55 - 64 640 877 1517 11,2% 843 953 1796 14,0% + 2,7%

26 - 54 2973 2797 5770 42,7% 2895 2410 5305 41,2% - 1,5%

19 - 25 752 713 1465 10,8% 427 354 781 6,1% - 4,8%

16 - 18 343 246 589 4,4% 205 223 428 3,3% - 1,0%

7 - 15 620 611 1231 9,1% 633 609 1242 9,6% + 0,5%

0 - 6 498 463 961 7,1% 457 443 900 7,0% - 0,1%

Kokku 6452 7067 13519 100,0% 6266 6608 12874 100,0% - 4,0%
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Lääne-Harju vald moodustati Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määruse nr 126 “Keila valla, Padise 
valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” 
muutmine” alusel 24. oktoobril 2017. aastal.  

Eeltoodust tulenevalt oli arengukava koostamisel oluliseks põhimõtteks käsitleda Lääne-Harju 
valda ühtse ja tervikliku omavalitsusena, samas võttes arvesse ühendamiseelseid piirkondlikke 
erisusi ning enne ühinemist Paldiski linna ning Keila, Padise ja Vasalemma valla poolt kehtestatud 
arengukavades kavandatud eesmärke ja tegevusi. Arengukava majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku arengu pikaajaliste suundumuste ja 
vajaduste kirjeldamise ja analüüsi kõrval (lisad 1 ja 2) oli oluline roll Paldiski linna, Keila valla, 
Padise valla ja Vasalemma valla seniste arengukavade analüüsil, sünteesil ja ajakohastamisel. 
Teisalt teadvustati, et tegemist on üleminekuaja arengukavaga – vald ei ole tervikliku 
omavalitusena veel lõplikult välja kujunenud ning seeläbi peab arengukava üldistusaste 
võimaldama paindlikkust selle rakendamisel ja iga-aastasel ülevaatamisel. 

Arengukava koostamise esimeses etapis koondati Lääne-Harju valda kirjeldav, samuti kõiki 
seniste arengukavade strateegilisi eesmärke ja tegevusi koondav andmestik. Arvestades 
ühendamisjärgset olukorda ning arengukava koostamise ajaraamistikku, ei viidud käesoleva 
arengukava koostamisel läbi olulisi täiendavaid analüüse välja arvatud haridusvaldkond, kus 
kasutati OÜ Geomedia poolt läbiviidud Lääne-Harju valla haridusvaldkonna analüüsi tulemusi. 
Teisalt ei võimaldanud ühinemisjärgne olukord põhjaliku aegrealise andmevoo koostamist – 
nimetatud tegevus on võimalik statistiliste andmete ühtlustamise järgselt arengukava 
uuendamise ja seire- ja hindamistegevuste käigus. 

Seniste arengukavade visioonid, strateegilised eesmärgid, arengusuunad ja tegevused ühtlustati 
ja koondati viisil, et need oleksid asjakohased kogu Lääne-Harju valla tervikliku arengu 
tagamiseks.  

Arengukava koostamiseks viidi läbi alljärgnevad kaasamistegevused: 

• Piirkonnapõhised struktureeritud intervjuud piirkonnajuhtidega, et ajakohastada 
piirkondlikud arenguvajadused; 

• arenguseminar vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmete ning vabaühenduste ja ettevõtjate 
esindajatega, kus osalised hindasid kõikide senistest arengukavadest koondatud tegevuste 
aja- ja asjakohasust Lääne-Harju valla terviklikku arengut silmas pidades ning tõid välja 
omapoolseid ettepanekuid arengukava täiendamiseks; 

• valdkonnapõhised struktureeritud intervjuud Lääne-Harju vallavalitsuse valdkonnajuhtidega, 
et ajakohastada valdkondlikud strateegilised visioonid ning tegevused.  

Eeltoodud tegevuste tulemusena valmis arengukava kompaktne põhiosa, kus on kajastatud 
Lääne-Harju valla arenguvisioon ning kuue valdkonna – elukeskkond ja avalik ruum, teed ja 
ühistransport, ettevõtluskeskkond, haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond, 
kodanikuühiskond, vaba aeg ja tervisedendus ning sotsiaalkaitse, strateegiliste eesmärkide 
kirjeldus, arendustegevused, investeeringud ja nende oodatav mõju.  

Lääne-Harju valla arengukava on strateegiline raamdokument – valdkondades (nt ühisveevärk ja 
kanalisatsioon, teehoid, haridus, sotsiaalkaitse jne), mille tegevused vajavad detailsemat 
analüüsi ja kirjeldamist, koostatakse vajadusel valdkondade arengukavad, kus kirjeldatakse ning 
viiakse vastavalt vajadusele läbi täiendavaid uuringuid ja analüüse.  

Muuhulgas vajab edasise arengu kavandamise käigus kaasaval viisil läbimõtlemist vallasisene 
ruumistruktuur – sisemine kandi- või piirkonnaloogika ning nende erisustel põhinevad 
arendustegevuste põhimõtted Lääne-Harju valla terviklikul arengul. 

Arengukava tegevus- ja rahastamiskava (lisa 4) kirjeldab tegevuste ja investeeringute elluviimise 
ajaraamistiku 2019–2022 ja rahastamisvõimalusi ning on ühenduslüliks eelarvestrateegia ning iga-
aastase eelarveplaneerimistegevuse vahel.  
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Arengukava täitmise seire toimub arengukavas väljapakutud valdkondlike mõjuindikaatorite 
alusel, seejuures kasutatakse nii kvantitatiivseid indikaatoreid (tegevuste ja investeeringute 
arvulised näitajad) kui kvalitatiivseid näitajad (vallaelanike ja sihtgruppide rahulolu-uuringute 
tulemused).
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Lisa 4. Lääne-Harju valla arengukava 2019 − 2030 tegevus- ja rahastamiskava

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA

Kõik valdkonnad 1 456 840 14 048 260 2 203 750 9 631 250 700 000 0 570 000 1 500 000 32 395 247 7 215 737 25 179 510

1. Elukeskkond ja avalik ruum 8 835 100 1 613 750 7 331 250 180 000 0 180 000 0 20 425 247 4 258 897 16 166 350

1.1 Asulakeskuste 
korrastamine Paldiskis, 
Laulasmaal, Kloogal, 
Keila-Joal, Karjakülas, 
Leholas, Vasalemmas, 
Rummus, Ämaris, Padisel 
ja Harju-Ristil

195 000 0 25 000 0 25 000 0 25 000 0 270 000 270 000 0

1.1.1 Paldiski linna 
keskväljaku rajamine 170 000 170 000 170 000 0

1.1.2 Rummu 
alevikukeskuse 
korrastamine

25 000 25 000 25 000 25 000
100 000 100 000 0

1.2 Mängu- ja 
tegevusväljakute ning 
linnas koerte 
jalutusväljakute rajamine 
lähtudes kogukondade 
vajadustest ja valla 
piirkondlikkust 
tasakaalustatusest

45 000 0 25 000 0 25 000 0 25 000 0 120 000 120 000 0

1.3 Turvalisuse tagamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Turva- ja 
valvesüsteemide 
väljaarendamine

0 0 0

1.3.2 Vabatahtlike 
päästjate, 
abipolitseinike ja 
naabrivalvesektori 
toetamine

0 0 0
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1.4. Tiheasustusealade 
elanike aiamaakasutuse 
korrastamine ja 
seadustamine

0 0 0

1.5 Valla omanduses 
olevate ajaloo-, 
pärandkultuuri- ja 
loodusobjektide 
korrastamine

693 397 1 459 850 0 0 0 0 0 0 2 153 247 693 397 1 459 850

1.5.1 Padise kloostri ja 
mõisa valitsejamaja 
taastamine

693 397 1 459 850 2 153 247 693 397 1 459 850 EAS

1.6 Randade 
korrastamine ja 
varustamine 
rannainventariga

0 0 130 000 0 130 000 0 130 000 0 390 000 390 000 0

1.6.1 Kloogaranna 
rannaala korrastamine
1.6.2 Alliklepa ranna 
korrastmine
1.6.3 Klooga järve 
rannaala korrastamine
1.7 Lautrikohtade 
võrgustiku 
väljaarendamine lähtudes 
kasutajate vajadusest ja  
piirkondlikust 
tasakaalustatusest

0 0 0

1.8 Matka-, õppe- ja 
terviseradade rajamine ja 
korrastamine

0 0 0

1.8.1 Vasalemma - 
Padise (Madise) 
terviserada
1.8.2 Muula mägede 
terviserada Paldiskis

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA
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1.8.2 Lahepere 
terviserada Laulasmaal
1.9 Lagunenud ehitiste 
korrastamine või 
lammutamine

0 0 0

1.10 Kaunite kodude, äri- 
ja ühiskondlike objektide 
omanike tunnustamine

0 0 0

1.11 Jäätmete liigiti 
kogumise soodustamine 
ja selleks võimaluse 
loomine

0 0 140 000 0 0 0 0 0 140 000 140 000 0

1.11.1 Karjaküla 
jäätmejaama 
laiendamine

140 000 140 000 140 000 0

1.11.2 Prügimajade 
rajamise toetamine 0 0 0

1.12 Ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rajamine ja 
rekonstrueerimine 
vastavalt ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni 
arendamise kavale

1 293 750 7 331 250 1 293 750 7 331 250 0 0 0 0 17 250 000 2 587 500 14 662 500

1.12.1 Laulasmaa 
ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni rajamine

1 293 750 7 331 250 1 293 750 7 331 250 17 250 000 2 587 500 14 662 500 KIK

1.12.2 Reoveepuhastite 
rajamine Rummule ja 
Padisele

0 0 0

1.13 Sadevee – ja 
maaparandussüsteemide 
rajamine ja korrastamine

0 0 0

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA
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1.14  Soojamajanduse 
optimeerimine ja 
säästlike 
energialahenduste 
kasutuselevõtmine

58 000 44 000 0 0 0 0 0 0 102 000 58 000 44 000

1.14.1 Keila-Joa aleviku 
soojustrasside 
renoveerimine

58 000 44 000 102 000 58 000 44 000

2. Teed ja ühistransport 1 076 840 4 173 160 200 000 400 000 200 000 0 370 000 0 6 420 000 1 846 840 4 573 160
2.1 Liikuvusuuringu 
läbiviimine, mis on 
teedevõrgu ja 
ühistranspordiliikluse 
kavandamise aluseks

0 0 0

2.2 Vallateede ja 
tänavate rajamine,  
rekonstueerimine ning 
tolmuvabaks muutmine 
vastavalt teehoiukavale

760 000 3 600 000 0 0 200 000 0 0 0 4 560 000 960 000 3 600 000

2.2.1 Paldiski Rae tänav 
raudteest kuni Lõuna 
tänavani

360 000 360 000 360 000 0

2.2.2 Paldiski Kadaka ja 
Leetse tee 400 000 3 600 000 4 000 000 400 000 3 600 000

2.2.3 Klooga − Lehola 
tee kõvakattega katmine 200 000 200 000 200 000 0

2.3 Vallateede- ja 
tänavate, parklate ja 
peatuste valgustamine 
lähtudes kogukondade 
vajadustest ja valla 
piirkondlikust 
tasakaalustatusest

0 0 200 000 400 000 0 0 0 0 600 000 200 000 400 000

 2.3.1 Vasalemma 
aleviku ja Padise küla 
tänavavalgustuse 
rajamine

200 000 400 000 600 000 200 000 400 000

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA
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2.4 Kergliiklusteede 
rajamine lähtudes 
liiklusturvalisusest ja 
piirkondlikust 
tasakaalustatusest

316 840 573 160 0 0 0 0 370 000 0 1 260 000 686 840 573 160

2.4.1 Paldiski − Pakri 
kergliiklustee 30 000 370 000 400 000 400 000 0

2.4.2 Laulasmaa − 
Lohusalu kergliiklustee 106 840 293 160 400 000 106 840 293 160

2.4.3 Keila − Karjaküla 
kergliikustee 120 000 280 000 400 000 120 000 280 000

2.4.4 Padise − Rummu  
kergliiklustee 30 000 30 000 30 000 0

2.4.5 Lehola − 
Vasalemma 
kergliiklustee

30 000 30 000 30 000 0

2.4.6 Keila − Paldiski 
kergliiklustee 0 0 0

2.5 Bussi- ja 
raudteepeatuste 
võrgustiku arendamine – 
ootekodade, auto- ja 
jalgrattaparklate 
rajamine, lähtudes 
kogukondade vajadustest 
ja valla piirkondlikust 
tasakaalustatusest

0 0 0

3. Ettevõtluskeskkond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Ettevõtluspiirkondade 
sobitamine 
elukeskkonnaga tagades 
huvide tasakaalustatuse 
planeeringutegevuses

0 0 0

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA

Lisa 4. Lääne-Harju valla arengukava 2019 − 2030 tegevus- ja rahastamiskava

 5



3.2 Taristuühenduste 
ehitamine või 
rekonstrueerimine 
ettevõtetele ja 
tööstusaladele

0 0 0

3.3 Investeeringute valda 
toomise soodustamise 
meetmete 
väljatöötamine ja 
rakendamine

0 0 0

3.4 Koostöö toetamine 
ettevõtjate ühenduste ja 
ettevõtlusinkubaatoritega

0 0 0

4. Haridusasutuste võrgustik ja 
õpikeskkond 290 000 830 000 20 000 200 000 20 000 0 20 000 0 1 380 000 350 000 1 030 000

4.1 Haridusasutuste 
võrgustiku korrastamine 0 0 0

4.2 Kooli- ja 
lasteaiahoonete 
ehitamine ja 
remontimine

290 000 830 000 20 000 200 000 20 000 0 20 000 0 1 380 000 350 000 1 030 000

4.2.1 Laulasmaa kooli 
juurdeehitus 270 000 830 000 1 100 000 270 000 830 000 Innove

4.2.2 Rummu lasteaia 
remont 20 000 20 000 200 000 20 000 20 000 280 000 80 000 200 000

4.2.3 Padise kooli 
remont 0 0 0

4.2.4 Vasalemma 
lasteaia juurdeehitus 0 0 0

4.3 Liitmõju 
suurendamine Lääne-
Harju valla 
haridusasutuste vahel 
(kogemuste- ja 
personalivahetus, 
ühiskoolitused jms)

0 0 0

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA

Lisa 4. Lääne-Harju valla arengukava 2019 − 2030 tegevus- ja rahastamiskava

 6



4.4 Haridusasutuste 
töötajate mitmekülgse 
motivatsioonisüsteemi 
väljatöötamine ja 
rakendamine

0 0 0

4.5 Huvihariduse 
omandamise võimaluste 
arendamine

0 0 0

4.6 Haridusasutuste 
digitaristu ja e-teenuste 
arendamine ja 
ühtlustamine

0 0 0

4.7 Ühtlase kvaliteediga 
hariduse tugiteenuste 
tagamine kõigis valla 
haridusasutustes

0 0 0

4.8 Haridusasutuste 
õppesuundade 
rakendamise toetamine, 
nende lõimimine 
huvihariduse ja -
tegevustega

0 0 0

4.9 Valla haridusasutuste 
ja ettevõtete vahelise 
koostöö toetamine

0 0 0

5. Kodanikuühiskond, vaba aeg ja 
tervisedendus 90 000 210 000 320 000 1 700 000 300 000 0 0 1 500 000 4 120 000 710 000 3 410 000

5.1 Vaba aja veetmiseks, 
huvitegevusteks ja 
tervisedenduseks 
võimaluste loomine valla 
kultuuri-, spordi ja 
haridusasutustes

0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

5.1.1 Padise rahvamaja 
renoveerimine 0 0 0

5.1.2 Paldiski 
kultuurimaja rajamine 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA
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5.2 Spordirajatiste (sh 
spordiväljakud, 
välijõusaalid jms) 
rajamine suurematesse 
asustusüksustesse valla 
piirkondlikult 
tasakaalustatud viisil

90 000 210 000 320 000 1 700 000 300 000 0 0 0 2 620 000 710 000 1 910 000

5.2.1 Laulasmaa kooli 
spordihoone rajamine 300 000 1 700 000 2 000 000 300 000 1 700 000

5.2.2 Paldiski 
koolistaadioni rajamine 300 000 300 000 300 000 0

5.2.3 Vasalemma kooli- 
ja jalgpallistaadioni 
rajamine

90 000 210 000 300 000 90 000 210 000

5.2.4 Lehola 
spordiväljaku rajamine 20 000 20 000 20 000 0

5.3 Noorsootöö ja eakate 
vaba aja veetmise, 
huvitegevuse ning 
tervisedendusega seotud 
algatuste toetamine

0 0 0

5.4 Valla mainet, loodus- 
ja kultuuripärandit 
toetavate tegevuste ning 
sündmuste korraldamine 
ja toetamine

0 0 0

5.5  Kogukonna- ja 
valdkonnapõhiste 
vabaühenduste tegevuse 
toetamine 

0 0 0

5.6 Vabaühenduste 
kaasamine avalike 
teenuste kavandamisse ja 
osutamisse

0 0 0

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA

Lisa 4. Lääne-Harju valla arengukava 2019 − 2030 tegevus- ja rahastamiskava

 8



5.7  Valla raamatukogude 
võrgustiku korrastamine 
ja raamatukoguteenuse 
kaasajastamine

0 0 0

6. Sotsiaalkaitse 0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0
6.1 Sotsiaaleluruumide 
võrgustiku ja mahu 
optimeerimine 
vajadustele vastavaks

50 000 50 000 50 000 0

6.2 Varjupaigateenuse 
pakkumine 0 0 0

6.3 Sotsiaal- ja 
haridusvaldkonna 
tugiteenuste 
kompetentsikeskuse 
loomine, kus erinevad 
tugispetsialistid pakuvad 
tugiteenuseid edukaks 
toimetulekuks valla 
lastele, noortele, 
lastevanematele, 
peredele ning nendega 
tegelevatele 
spetsialistidele

0 0 0

6.4 Koduhooldus- ja 
õendusabiteenuse 
arendamine ning 
abivahendite 
kättesaadavuse 
parandamine lähedaste 
hoolduskoormuse 
vähendamiseks

0 0 0

6.5 Sotsiaalkeskuste ja 
hooldekodude rajamine 
ja renoveerimine

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5.1 Karjaküla 
sotsiaalkeskuse 
renoveerimine

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA
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6.5.2 Sotsiaalmaja 
rajamine Paldiskisse 0 0 0

6.5.3 Rummu 
sotsiaalkeskuse 
renoveerimine
6.6 Sotsiaalteenuste 
arendamine puuetega 
inimeste ja eakate 
turvalisuse tõstmiseks

0 0 0

6.7 Perearstiteenuse 
osutamise toetamine 0 0 0

Eelarve-
stra-
teegia 
kood

Tegevused 2019 2020 2021 2022 Kokku 2019 
- 2022

Kokku   
valla 
eelarvest 
(VE) 
2019-2022

Kokku 
rahastuse 
lisaallikast  
(LA) 
2019-2022

Rahastuse 
lisaallika info

VE LA VE LA VE LA VE LA
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