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Sissejuhatus
“Vasalemma valla arengukava aastateks 2012 – 2021” on Vasalemma valla arengut suunav
strateegiline dokument, mis on aluseks valla poolt tehtavatele investeerimisotsustele ning
rakendatavatele arengusuundadele. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(KOKS) § 37 peab igal omavalitsusüksusel olema arengukava, kus määratletakse
omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ning eesmärkide saavutamiseks
kavandatavad tegevused. Kehtiv arengukava peab mistahes hetkel hõlmama vähemalt nelja
järgnevat eelarveaastat ning arengukava või selle muudatused tuleb kinnitada hiljemalt
eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.
Arengukavaga seotud iseseisev dokument on eelarvestrateegia, mis on valla arengukavast
tulenev finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostamise nõuded
on sätestatud “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” (edaspidi KOFS)
§ 20. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste
võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
Seni on olnud kehtiv Vasalemma valla arengukava aastateks 2005 – 2015. Praeguseks on
sotsiaalmajandusliku olukorra muutumine tinginud vajaduse uue arengukava järele.
Käesoleva arengukava perioodiks on 2012 – 2021.
Vasalemma valla arengukava koosneb järgmistest peamistest osadest:

• Hetkeolukorra analüüs - valla hetkeolukorra kirjeldus ja tugevuste ning nõrkuste
•
•
•

väljatoomine valdkondade kaupa.
Valla arengustrateegia, sh missioon, visioon, väärtused ja strateegilised eesmärgid.
Arengukava investeeringute ja tegevuste kava - eesmärkide saavutamiseks vajalikud
investeeringud ja tegevused.
Arengukava rakendamise põhimõtted - arengukava elluviimise kirjeldus.

Vasalemma arengukava koostamise põhiprotsess toimus perioodil aprill - november 2011.
Arengukava koostamise peamise sisendi andis Vasalemma Vallavalitsuse poolne töörühm.
Täiendavalt koguti ideid kõigile huvilistele avatud ajurünnakul ning samuti volikogu istungi
raames toimunud ajurünnakul.
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1. Vasalemma valla hetkeolukorra analüüs
Hetkeolukorra analüüsis antakse ülevaade Vasalemma valla asendist, looduskeskkonnast ja
rahvastikust ning hetkeolukorrast arenguvaldkondade kaupa. Vasalemma valla
väliskeskkonna analüüs on esitatud arengukava lisas 2.
Vasalemma valla arengu seisukohast olulisimateks valdkondadeks on maakasutus ja
ruumiplaneerimine, ettevõtlus, kommunaalmajandus, haridus ja noorsootöö, kultuur ja vaba
aeg, kodanikuliikumine, sotsiaalvaldkond, valla juhtimine. Iga arenguvaldkonna lõpus on
eraldi välja toodud valdkonna peamised tugevused ja nõrkused.

1.1. Asend ja looduskeskkond
Asend ja asustusstruktuur
Vasalemma vald asub Harju maakonna lääneosas. Vasalemma valla pindala on 38,66 km².
Vasalemma vald piirneb põhjast Keila vallaga, lõunast Nissi vallaga, idast Kernu vallaga ja
läänest Padise vallaga (joonis 1).
Vasalemma vald asub Tallinnast 38 kilomeetri kaugusel ja Keila linnast 14 kilomeetri
kaugusel. Suurimateks tõmbekeskusteks Vasalemma valla elanike jaoks on Keila linn ja
Tallinn, kus paljud inimesed käivad tööl, vaba aega veetmas ning külastavad kaubandus- ja
teenindusasutusi.
Vasalemma valla territooriumil paikneb kolm alevikku (Vasalemma, Rummu ja Ämari) ning
kaks küla (Lemmaru küla ja Veskiküla).
Vasalemma alevikus on valdavaks hoonestuseks pereelamud, aleviku lõuna- ja põhjaservas on
ka kahe- ja kolmekorruselised korterelamud. Alevikus asub Vasalemma vallamaja,
raudteejaam, seltsimaja, külaraamatukogu, kardirada koos Nõmme kinnistuga, lasteaed,
perearstikeskus ja apteek, kauplused.
Rummu alevikus on põhiliselt 3-5 korruselised korterelamud. Alevikus on lasteaed, Rummu
sotsiaalkeskus (päevakeskus), perearstikeskus ja apteek, külaraamatukogu, spordihoone.
Ämari alevikus on põhiliselt 2-5 korruselised korterelamud. Alevikus asuvad Ämari Põhikool
ja kauplused. Ämari alevikust põhjas asub Eesti Kaitseväe Lennubaas.
Lemmaru külas Vasalemma jõe ääres asub Vasalemma mõisaansambel, mille härrastemajas
töötab Vasalemma Põhikool. Lemmaru küla on hajaasustusala. Lemmaru külas asub
üleriigilise tähtsusega Vasalemma lubjakivimaardla, kus toimub aktiivne kaevandustegevus.
Veskiküla küla on peamiselt kõrghaljastusega hajaasustusala. Veskiküla külas asub Allika
puhkeküla.
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Joonis 1.Vasalemma valla paiknemine (Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist)
Vasalemma valla kujunemine
Vasalemmat on külana esimest korda mainitud Wosilki nime all Taani Hindamisraamatus
1241. aastal. Vasalemma mõisa (Wassalem) on mainitud 1716. aastal Padise kõrvalmõisana ja
iseseisvaks mõisaks kujunes see alles 1825. aastal.
Lemmaru külas Vasalemma jõe ääres asuv Vasalemma mõisaansambel, mille lubjakivist
härrastemaja rajati aastatel 1890 - 1893, on Harjumaa neogooti ehituskunsti iseloomulikumaid
näiteid. Härrastemajas töötab alates 1922. aastast kool. Osa Vasalemma mõisaansamblisse
kuuluvatest hoonetest on säilinud tänaseni. Kompleksi kuulub ka algselt neobarokses stiilis
kujundatud park.
20. sajandi alguses tekkis Vasalemma raudteejaama juurde asula, mis laienes 1920-ndail
aastail seoses lubjakivi kaevandamisega. Ühtlasi kujunes loomännikusse rajatud nn
Vasalemma aedlinn Tallinna-lähedaseks suvituskohaks. Praeguses Vasalemma alevikus on
säilinud endise aedlinna mitmeid hooneid ning ka enamus tänavate struktuurist.
Nõukogude ajal rajati Ämarisse sõjaväe lennubaas ja lähedusse kinnine korterelamutega
linnak, millest on kujunenud Ämari alevik. Rummu alevik rajati Keila-Haapsalu maanteest
põhja poole Murru vangla ja lubjakivikarjääri ning tolleaegse lubja- ja marmoritehase
teenindamiseks.
20. sajandi alguses jagunes praeguse valla territoorium Keila ja Kloostri valla vahel, piiriks
oli Vasalemma jõgi. Pärast II maailmasõda moodustati uus haldusüksus, Vasalemma
külanõukogu. 1977. aastal eraldati tollase külanõukogu piiridest Maeru ja Ohtu küla, mis
liideti Keila külanõukoguga.
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Järele jäänud kolme aleviku - Vasalemma, Rummu ja Ämari - piiridest moodustatud
Vasalemma külanõukogust sai 1992. aastal Vasalemma vald, mis on püsinud samades piirides
tänaseni.
Looduskeskkond ja keskkonnaseisund
Vasalemma vald paikneb Põhja-Eesti maastikuvaldkonnas, Harju lavamaal. Vasalemma
piirkonna iseloomulikeks tunnusteks on lubjakividest koosneva aluspõhja tähtis osa maastike
struktuuris, välisilmes ning maakasutuses, õhuke pinnakate ja õhukeste karbonaatsete
muldade ning kaltsifiilsete taimekoosluste ülekaal. Puuliikidest on esindatud peamiselt mänd
ja kuusk, endistes lubjakivikarjäärides aga kask ja haab. Lubjakivipaljanditel on levinud ka
kadakas. Põllumaa osakaal on väike, kuna üldiselt on valla maad väheviljakad.
Maavaradest leidub Vasalemma valla territooriumil lubjakivi ja turvast. Maardlate alla jääb
Vasalemma vallas 806,83 ha, mis on 21% kogu Vasalemma valla pindalast. Maardlate
kogupindalast 740,6 ha moodustavad lubjakivimaardlad ja 66,23 ha turbamaardla.
Vasalemma lubjakivikihistu on kuni 15 meetri paksune ebaregulaarse koostisega kiht, mis
levib katkendlikult, välja arvatud Vasalemma ja Rummu ümbruses. Peamiseks kivimitüübiks,
mida tuntakse ka “Vasalemma marmori” nime all, on helehall kihiline lubjakivi. Vasalemma
kihistut peetakse üheks Ordoviitsiumi ajastu unikaalseks nähtuseks. Selle kihistu
moodustavad kolm eri tüüpi kivimit. Kihilised, peene kuni jämedateralised lubjakivid on
tuntud ka kui tsüstiidlubjakivi ja Vasalemma marmor, need vahelduvad kihistamata
ebakorrapärase kujuga lubjakivi kehadega ja kihistu alumises pooles esineb ka kihilisi
savikamaid lubjakive. Tsüstiidlubjakivi on oma nime saanud kivimis esinevate okasnahksete,
sealhulgas tsüstiidide (merikerade) järgi, mille skeleti osised moodustavad märgatava osa
kivimi koostisest (vahel isegi üle 90%).
Vasalemma vallas on üks looduskaitsealune park - Vasalemma mõisa park.
Vasalemma valda läbiv Vasalemma jõgi kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse, kus on keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate
paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja
hüdroloogilise režiimi muutmine.
Vasalemma vallas on palju puhke- ja haljasaladeks sobivaid paiku peamiselt nõmmemetsade
ja kaevandustegevuse tulemusel tekkinud tehisveekogude näol.
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1.2. Rahvastik
Vasalemma vallas elas 01.01.2011 seisuga 2732 elanikku. Elanike arv on viimased viis aastat
pidevalt vähenenud (Joonis 2).

Joonis 2. Vasalemma valla rahvaarvu muutus aastatel 2006-2011, seisuga 01.01.
(Allikas: Vasalemma Vallavalitsus)
Vasalemma valla tööealise elanikkonna hulgas on valdavalt ülekaalus mehed. Selge meeste
ülekaal on 20-24-aastaste vanusegrupis. Vanemaealiste gruppide puhul suureneb naiste
osakaal - teatud vanusegruppide puhul on naisi isegi 2-3 korda rohkem. Valla rahvastiku
vanuselisest struktuurist lähtuvalt on suurimad vanuserühmad vahemikus 20-24 ja 44-49. 014-aastaseid lapsi on 13% ja üle 65-aastaseid 16% kogu valla elanikkonnast (Joonis 3).

Joonis 3. Vasalemma valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis seisuga 01.01.2011 (Allikas:
Vasalemma Vallavalitsus)
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Vasalemma valla rahvaarv on vähenenud nii negatiivse loomuliku iibe kui ka rände tõttu.
Surmade arv on viimasel viiel aastal olnud suurem kui elussündide arv. Kokku ületas
aastatetel 2006-2010 surmade arv (199) sündide arvu (142) 57 inimese võrra (Joonis 4).

Joonis 4. Elussündide ja surmade arv Vasalemma vallas (Allikas: Vasalemma Vallavalitsus)
Vasalemma valla sisse- ja väljarändajate vahe ehk rändesaldo oli positiivne 2006. aastal,
perioodil 2007-2010 on rändesaldo olnud negatiivne (Joonis 5).

Joonis 5. Rändesaldo Vasalemma vallas (Allikas: Vasalemma Vallavalitsus)
Demograafiline tööturusurveindeks, mis võrdleb tööturule suunduva vanuserühma (5-14)
arvukust võrreldes pensionieelses eas (55-64) olevate elanike arvuga, on Vasalemma vallas
madalam nii Harju maakonna kui ka Eesti keskmisest, mis tähendab, et lähiaastal suureneb
surve tööealisele elanikkonnale. Viimastel aastatel on valla indeks Eesti keskmisest võrreldes
2006. aastaga veelgi kaugenenud (Joonis 6).

8

Joonis 6. Vasalemma valla demograafiline tööturusurve indeks (Allikas: Statistikamet)
Kokkuvõtvalt on Vasalemma rahvaarv aastatel 2006-2011 vähenenud 5% ehk 143 inimese
võrra. Viimastel aastatel on Vasalemma vallas olnud negatiivsed nii loomulik iive kui ka
rändesaldo.

1.3. Maakasutus ja ruumiplaneerimine
30.04.2011. a seisuga oli riigi maakatastris registreeritud Vasalemma vallas 803 katastriüksust
pindalaga 3010,2 ha, mis moodustab 77,9% omavalitsuse territooriumist (3866,3 ha).
Registreeritud maa jaotub:
• Tagastatud maa: 30.04.2011. a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatud maad
pindalaga 875,8 ha, so 29,1% kogu maakatastris registreeritud maast.
• Ostueesõigusega erastatud maa: 30.04.2011. a seisuga oli maakatastris registeeritud
ostueesõigusega erastatud maad 272,0 ha, so 9,0% kogu maakatastris registreeritud
maast.
• Enampakkumisega erastatud maa: 30.04.2011. a seisuga oli maakatastris registeeritud
enampakkumisega erastatud maad 0,4 ha, so 0,0% kogu maakatastris registreeritud
maast.
• Vaba põllumajandusmaa erastamine: 30.04.2011. a seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 239,1 ha, so 7,9% kogu maakatastris registreeritud maast.
• Vaba metsamaa erastamine: 30.04.2011. a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 14,8
ha, so 0,5% kogu maakatastris registeeritud maast.
• Munitsipaalmaa: 30.04.2011. a seisuga oli maakatastris registeeritud munitsipaalmaad
49,5 ha, so 1,6% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2011. a registreeriti
0,6 ha.
• Riigimaa: 30.04.2011. a seisuga oli maakatastris registeeritud riigi omandis olevat
maad 1558,6 ha, so 51,8% kogu maakatastris registeeritud maast.
Vasalemma Vallavolikogu 28.06.2011 otsusega nr 28 on kehtestatud Vasalemma valla
üldplaneering, mis on aluseks maakasutusele ja ruumiplaneerimisele. Vasalemma valla
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üldplaneering loob eeldused vallas mitmekesise elu- ja puhkekeskkonna säilimiseks, kus on
väljaarendatud teedevõrk ja tehnilised infrastruktuurid ning vajadustele vastavad sotsiaalse
infrastruktuuri objektid. Samas peavad säilima rohealad, muinsus- ja looduskaitseobjektid.
Vasalemma valla territooriumi suurust arvestades on maakasutuse seisukohast oluline kolme
ulatusliku ala - Vasalemma karjääri, Harku ja Murru vangla ja Ämaris asuva Eesti Kaitseväe
Lennubaasi - tulevikuplaanid.
Arengukava koostamise raames toimusid kohtumised nende asutuste esindajatega.
Alljärgnevalt on lühidalt kirjeldatud nende alade hetkeolukorda ja tulevikuplaane.
Harku ja Murru vangla
Vastavalt Justiitsministeeriumi plaanidele suletakse 31.12.2012 Harku ja Murru vangla
Vasalemma valla territooriumile jääv osa (Rummu alevikus), kus 2011. aasta seisuga on
vähem kui 100 kinnipeetavat. Avavangla jätkab tegevust kuni 2015. aastani. Riigi Kinnisvara
AS (RKAS) hinnangul on tõenäoline, et maa-ala pannakse vangla sulgemise järgi müüki
eelnevalt uut sihtotstarvet määratlemata.
Valla seisukohast on oluline Rummu aleviku soojamajanduse küsimuse lahendamine, kuna
pärast vangla sulgemist võivad jääda 2013. aasta algusest kütteta ka Rummu aleviku elamud
ja ettevõtted, sest teenuse osutajal pole enam kasumlik teenuse osutamist jätkata.
Vasalemma karjäär
Vasalemma karjääris kaevandab lubjajakivi AS Nordkalk, kes on koostanud kaevandamise
kohta pikaajalise strateegia. Keskkonnaministeeriumi poolt 28.12.2001 väljastatud maavara
kaevandamise luba kehtib kuni 24.12.2024. Loa kohaselt on karjääris lubatud kaevandada
kuni 400 000 m3 lubjakivi aastas. Nordkalk AS-i prognooside kohaselt on kaevandusmahud
järgmise viie aasta jooksul stabiilsed, ulatudes 150 000 - 200 000 m3-ni aastas (tonnides
400-500 tuhat tonni materjali).
Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad kehtestab Vabariigi Valitsus
oma määrusega. Kuna Vasalemma lubjakivimaardla on üleriigilise tähtsusega
lubjakivimaardla,
siis
keskkonnatasude
seaduse
kohaselt
kantakse
maavara
kaevandamisõiguse tasu osast, mis vastab 2009. aastal kehtinud maavara kaevandamisõiguse
tasumäärale – 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti kaevandamisala asukoha kohaliku
omavalitsuse eelarvesse.
Alates 2016. aastast näeb ettevõte hetkeseisuga ette kaevandusmahtude mõningast kasvu,
kuna planeeritakse täiendavalt kaevandada uuel maa-alal. Võimalik on kaevandamismahu
tõus ca 250 000 m3-ni aastas.
Karjäär annab 2011. aasta keskpaigas Vasalemmas tööd ca 30 inimesele, neist ca 8 on
Vasalemma valla elanikud. Ettevõte prognoosib 7-8 töökoha lisandumist 2013. aastal ning
veel 4 töökoha lisandumist 2016-2017. aastal.
Tänaste varude juures on võimalik, et kaevandustegevus jätkub Vasalemmas veel kuni 40
aastat.
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Eesti Kaitseväe Lennubaas
2006. aastal alustati NATO osalusel Ämaris asuva sõjaväe lennubaasi täieliku
renoveerimisega. Lennubaasi renoveerimist rahastab NATO julgeolekuinvesteeringute
programm ning tegu on esimese suurema NATO investeerimisprojektiga Eestis
(kogumaksumus ca 65 miljonit eurot). Pärast renoveerimistööde lõppu on lennubaasis
võimalik läbi viia NATO riikide õhuturbeoperatsioone ning vastu võtta strateegilise
õhutranspordi lennukeid.
NATO vahenditega rahastatakse lennubaasis liiklusala, hooldusala ning kütuserajatise
renoveerimist ja ehitamist. Eesti kohustuseks on projekti teostamine NATO nõuete kohaselt.
Samuti tuleb Eestil seotuna NATO infrastruktuuriinvesteeringuga Ämarisse rahastada oma
kaitse-eelarvest lennubaasi tugifunktsioonidega seotud töid, mis hõlmavad endas objektide
kommunikatsioonide rajamist ning olmega seotud infrastruktuuri, nagu ühiselamud, söökla,
ambulatoorium, spordi- ja puhkerajatiste ehitamist.
Renoveerimistööd peaksid esialgsete plaanide järgi lõpuni jõudma 2011. aastal (pärast
navigatsioonisüsteemide paigaldust). Väiksemamahulised tööd (müramõõtekeskus, ohtlike
ainete käitlemisperroon jmt) võivad jätkuda hiljem.
Vasalemma valla asendist, maakasutusest ja ruumiplaneerimisest tulenevad peamised
tugevused:

• logistiliselt hea asukoht ja kompaktne territoorium;
• looduskeskkond - säilinud roheline ja liigirikas elukeskkond.
Vasalemma valla asendist, maakasutusest ja ruumiplaneerimisest tulenevad peamised
nõrkused:

• Harku ja Murru vangla edasise kasutamise perspektiiv on teadmata;
• Rummu ja Ämari on kujunenud eriotstarbeliste asulatena (vangla ning sõjalennuvälja
teenistujate elupaik), mistõttu pole seal tsiviilasulale sobivat ruumilahendust.

1.4. Ettevõtlus ja asutused
Vasalemma valla ettevõtluse analüüs on koostatud statistilisse profiili (majanduslikult
aktiivsete üksuste kogum, mida Statistikaamet kasutab majandusstatistika üldkogumina)
kuuluvatest ettevõtetest. Esmalt on välja toodud ettevõtete üldine arvukus. Seejärel on
analüüsitud ettevõtete arvukust valdkondade kaupa. Kolmandaks on välja toodud ettevõtete
profiilid töötajate arvu järgi ja kõige lõpus valla olulisemate ettevõtete nimistu koos ettevõtete
tegevusala, aastase käibe ja töötajate arvu andmetega (Vasalemma Vallavalitsuse ja
Äriregistri andmed, tabel 2). Ülevaates on kasutatud perioodi 2000-2010.
Statistikaameti andmetel on Vasalemma vallas viimase 10 aasta jooksul ettevõtete arvukus
tõusnud 26lt 70le, seega on kasv olnud 2,7-kordne (Joonis 7). Kuni 2005. aastani on
ettevõtete arv üldjoontes stabiilne olnud. Aastatel 2006 ja 2007 on ettevõtete arv kasvanud
märkimisväärselt. Juurde on tulnud kahe aastaga kokku 22 ettevõtet. 2008. ja 2009. aastal on
kasv stabiliseerunud ning lisandunud on kokku veel viis ettevõtet. 2010. aasta lõpuks oli
majanduslikult aktiivseid ettevõtteid Vasalemma vallas kokku 70.
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Joonis 7. Ettevõtete arvu dünaamika Vasalemma vallas aastatel 2000-2010 (Allikas:
Statistikaamet)
Suurima ettevõtete arvuga valdkonnad Vasalemma vallas on hulgi- ja jaekaubandus, töötlev
tööstus, ehitus, veondus ja laondus ning muud teenindavad tegevused. Nendes valdkondades
tegutseb enamus ettevõtetest (Tabel 2).
Tabel 2. Ettevõtete arv ja nende osatähtsus valdkondade lõikes aastatel 2000-2010 (Allikas:
Statistikaamet)
Arv
Arv
Osakaal 2010
VALDKOND
Muutus
(2010)
(2000)
(%)
Hulgi- ja jaekaubandus;
mootorsõidukite ja mootorrataste
16
11
+5
22,9
remont
Töötlev tööstus
9
3
+6
12,9
Ehitus
8
1
+7
11,4
Veondus ja laondus
7
2
+5
10,0
Muud teenindavad tegevused
6
0
+6
8,6
Põllumajandus, metsamajandus ja
5
1
+4
7,1
kalapüük
Haldus- ja abitegevused
5
0
+5
7,1
Kinnisvaraalane tegevus
4
0
+4
5,7
Muud valdkonnad kokku
10
8
+2
14,3
Kokku
70
26
44
100
Vasalemma valla ettevõtted on peamiselt mikroettevõtted, kus töötab kuni 10 inimest. Selliste
ettevõtete arvukus on alates 2005. aastast stabiilselt suurenenud (keskmiselt ligi 8 ettevõtte
võrra aastas), 2010. aastal oli vastavaid ettevõtteid kokku 65. Väikeettevõtteid, kus töötab 1049 inimest, on Vasalemma vallas neli. Nende arvukus oli aastatel 2004-2010 vahemikus kaks
kuni neli. Keskmise suurusega ettevõtteid (50-249 töötajat) Vasalemma vallas kuni 2005.
aastani ei olnud, sellest ajast alates on neid üks. Suurettevõtteid (üle 250 töötaja) Vasalemma
vallas aastatel 2004-2010 tegutsenud ei ole (Joonis 8).
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Mikroettevõtete osakaal kogu ettevõtete hulgas 2010. aastal on 92,9%, väikeettevõtete
osakaal 5,7% ning keskmiste ettevõtete osakaal 1,4%.

Joonis 8. Töötajate arv Vasalemma valla ettevõtetes aastatel 2004-2010 (Allikas:
Statistikaamet)
Vasalemma Vallavalitsuse hinnangul on paljud statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted
väheaktiivsed, seega nende mõju kohaliku elu arengusse praktiliselt puudub. Seetõttu on
reaalselt tegutsevad suuremad ja olulisemad ettevõtted Vasalemma valla jaoks eraldi välja
toodud tabelis 3.
Tabel 3. Vasalemma valla olulisemad ettevõtted (Allikas: Vasalemma Vallavalitsus,
Äriregister).
Ettevõte
Tegevusharu
2010 käive/EUR
Töötajate arv
14 milj. EUR*
Nordkalk AS
Lubjakivi kaevandamine
(219 milj EEK)
vallas 30
5,4 milj EUR
Akso-Haus OÜ
Elamu- ja väikeehitus
(84,4 milj. EEK)
28
Klaas-alumiinium
1,7 milj, EUR
Alutex Pro OÜ
avatäidete tootmine
(26,2 milj. EEK)
20
Voodidetailide logistika ja 3,7 milj. EUR (58,3
TAD Logistics OÜ tööstuskaupade vahendus
milj. EEK)
19
11,5 milj. EUR ***
Bestnet AS**
Haagiste tootmine
(179,6 milj EEK)
vallas ca 10
*Toodud on ettevõtte kogukäive, ettevõtte tegutseb lisaks Vasalemmale ka Rakkes ja
Kureveres
**Ettevõte on registreeritud Keila valda, kuid on oluline tööandja Vasalemma vallas.
***Toodud on kogu kontserni käive, sh AS Bestneti tütarettevõtted
Lubjakivi kaevandamise ja lubjakivitoodete valmistajana on piirkonna suurimaks tööandjaks
(ca 30 töötajat) Nordkalk AS. Pea sama suure töötajate arvuga on elamu- ja väikeehitusega
tegelev Akso-Haus OÜ. Ülejäänud ettevõtted annavad tööd väiksemale arvule inimestest.
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Sarnaselt paljudele maaomavalitsustele on ka Vasalemma valla suurimaks tööandjaks kohalik
omavalitsus, kus töötab allasutustega kokku ca 100 inimest. Veel kaks suuremat tööandjat on
riigiasutused Murru ja Harku Vangla ning Eesti Kaitseväe Lennubaas.
Ettevõtlusvaldkonnast lähtuvateks suurimateks väljakutseteks on Rummu alevikus paikneva
endise vangla territooriumi maa-alade kasutusele võtmine peale Harku ja Murru vangla
sulgemist. Samuti on suures osas kasutamata valla turismipotentsiaal, sh Rummu järv ning
Vasalemma mõisakompleks. Valla ettevõtjate hinnangul on probleemiks kohapealt
kvalifitseeritud tööjõu leidmine.
Vasalemma valla ettevõtlusvaldkonna peamised tugevused:

• logistiliselt hea asukoht Paldiski sadama ja suuremate linnade (Keila, Tallinn) suhtes;
• ettevõtluseks sobilik infrastruktuur, vaba territoorium ja hooned;
• turismiettevõtluse arendamiseks sobilik mitmekesine loodus (veekogud, Vasalemma
mõisakompleks, Vasalemma alevikus säilinud puitarhitektuur).
Vasalemma valla ettevõtlusvaldkonna peamised nõrkused:

• kvalifitseeritud tööjõu vähesus.

1.5. Kommunaalmajandus
Vasalemma valla kommunaalmajanduse valdkonda iseloomustavad mitmed olulised
probleemid:
1) elamufond Rummu ja Ämari alevikus on enamikus amortiseerunud;
2) infrastruktuuri tehniline seisukord on kõigis kolmes asulas amortiseerunud;
3) jäätmekäitlus ja heakord vajavad pidevat parandamist;
4) elanikkonna koosseis on suures osas madala maksujõuga (võlgnevus
kommunaalteenuste eest vallale on ca 4,3 miljonit krooni, ca 275 tuh.eurot), mistõttu
on elamute ja infrastruktuuri seisundi parandamine raskendatud.
2010. aastal kommunaalmajanduse probleemide lahendamiseks asutatud vallale kuuluv
ettevõte Vasalemma Infra OÜ ei ole vallavalitsuse hinnangul täitnud põhikirjalisi eesmärke.
Veemajandus
Vasalemma valla veemajanduse arendamise aluseks on Vasalemma Vallavolikogu 24.04.2007
määrusega nr 4 kinnitatud “Vasalemma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava
aastateks 2007-2018”. Arengukava kohaselt on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi
arendamise üldiseks eesmärgiks:
• tiheasustuspiirkondade ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine
Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega, mis tagaks tarbijate varustamise puhta
joogiveega ning reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende
jätkusuutlik majandamine ja haldamine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse
kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale.
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Arengukava täiemahulist realiseerimist on takistanud vajalike finantsvahendite puudus.
Viimaste aastate suuremaks investeeringuks on 2008. aastal valminud rekonstrueeritud
reoveepuhasti Ämaris.
Vasalemma valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas toodud lühiajaliste ja
pikaajaliste projektide eeldatavaks kogumaksumuseks on 129,45 miljonit krooni (ca 8,3
miljonit eurot).
Soojamajandus
Arengukava perioodi üks olulisemaid ülesandeid on kaugkütte lahendamine Rummu alevikus.
Pärast Harku ja Murru vangla sulgemist 2012. aasta lõpus võib eeldada, et soojatootmine, mis
siiani on lisaks vanglale katnud ka Rummu aleviku (tarbijateks on ca 1000 elanikku) kütmise,
lõpetatakse. Seetõttu on oluline lähiajal välja töötada uus ning efektiivne lahendus
korruselamute soojavarustuseks.
Rummu aleviku Kooli ja Rummu tänavate elamutes ei kasutata kaugkütet. Samuti ei tarbi
kaugkütte teenuseid Kooli tn 10 (endised Ämari Vangla hooned), Haapsalu mnt 9 (endised
Rummu Vangla hooned).
Ämari alevikus ja Vasalemma alevikus kaugkütet pole, Ämari kortermajad on lahendanud
soojatootmise lokaalselt. Ämaris asuva lennubaasi hooned on põhiliselt kaugküttel, rajatud on
kaks katlamaja.
Teed ja välisvalgustus
Teede ja välisvalgustuse osas on arengukavaperioodil vaja teha märkimisväärseid
investeeringuid.
Rummu alevikus on teostatud viimastel aastatel välisvalgustuse renoveerimise esimene etapp,
vajalik on teostada teine etapp. Ämaris on vajalik koostada tänavavalgustuse projekt,
Vasalemma tänavavalgustus vajab osaliselt renoveerimist.
Teede ja tänavate seisund on rahuldav. Ämari aleviku teede- ja tänavavõrgu väljaehitamise
aluseks saab võtta 2009. aastal valminud aleviku detailplaneeringu. Rummu aleviku teede- ja
tänavavõrgu korrastamiseks on vajalik koostada teemaplaneering. Endise Ämari vangla
(Kooli tn 10) juurdepääsuks tuleb kavandada uus tee väljapool aleviku keskust. Vasalemma
aleviku teed ja tänavad vajavad suures ulatuses teekatte remonti. Väljaehitamist vajab Pargi
tänava pikendus Ranna teele.
2011. aastal lõpetati kergliiklustee ehitamine Vasalemma alevikust Vasalemma mõisani ning
järgmises etapis ehitatakse teed edasi mõisast Rummu aleviku lõpuni.
Jäätmemajandus
Vasalemma vallas reguleerib jäätmekäitlust „Vasalemma valla jäätmehoolduseeskiri”.
Vastavalt “Jäätmeseadusele” on koostatud Vasalemma valla jäätmekava, mille eesmärgiks on
Vasalemma valla jäätmehoolduse korraldamine – keskkonnaohutu, majanduslikult
põhjendatud ja korralduslikult tagatud jäätmekäitluse edendamiseks.
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Vasalemma valla ettevõtetel ja elanikel on jäätmete kogumiseks oma konteinerid, samuti on
Vasalemma Vallavalitsuse koordineerimisel paigaldatud üldkasutatavad konteinerid liigiti
sorteeritud jäätmete kogumiseks. Valla territooriumil prügilaid ei ole, jäätmeveoga tegeleb
avaliku konkursiga leitav ettevõte, kes teostab prügivedu sorteerimisjaama või prügilasse.
Alates 2010. aastast tegeleb Vasalemma vallas korraldatud jäätmeveoga Veolia
Keskkonnateenused AS, kes on valitud operaatoriks kuni 2015. aastani.
Heakord
Üldise heakorra tagamisel lähtutakse Vasalemma Vallavolikogu poolt kehtestatud “Heakorra
ja kaevetööde eeskirjast”. Heakorra üldkasutatavatel aladel tagab Vasalemma Vallavalitsus,
kasutades selleks nii alalist kui hooajalist tööjõudu. Suuremate heakorratalgute korraldamisel
kaasatakse vabatahtlikke.
Peamised heakorraga seotud probleemid tulenevad eelkõige elanike ükskõiksest suhtumisest
neid ümbritsevasse keskkonda. Lahendamata on haljasaladega seotud omandiküsimused.
Probleeme tekitavad ka hulkuvad koerad ja kassid, samuti omavolilised ehitised.
Vasalemma valla kommunaalmajanduse tugevused:

• palju vaba elamispinda;
• suuremas osas korrusmajadest on moodustatud korteriühistud;
• Vasalemma alevik on miljööväärtuslik, säilinud on puitarhitektuur.
Vasalemma valla kommunaalmajanduse nõrkused:

•
•
•
•
•

amortiseerunud taristu;
enamus Rummu ja Ämari elamufondist on väga halvas seisukorras;
Rummu aleviku soojamajanduse tulevik on ebaselge;
Vasalemma alevikus on puudulik vee- ja kanalisatsioonisüsteem, selle väljaehitamine
on ressursimahukas;
Vasalemma üks visiitkaartidest, ajalooline raudteejaama hoone, laguneb.

1.6. Haridus ja noorsootöö
Alusharidus
Vasalemma vallas pakutakse alusharidust kahes asutuses: Vasalemma alevikus asuvas
lasteaias Sajajalgne ning Rummu alevikus asuvas lasteaias Lepatriinu. Vasalemma lasteaias
on kaks ja Rummu lasteaias alates 2011. aasta oktoobrist viis rühma.
Valla lasteaedades käivate laste arv oli perioodil 2005-2011 stabiilne (Tabel 4). Alates 2011.
aasta sügisest on laste arv seoses uue rühma avamisega suurenenud 125 lapseni.
Tabel 4. Vasalemma valla lasteaedades käivate laste ja rühmade arv kokku (Allikas:
Vasalemma Vallavalitsus)
Õppeaasta
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Laste arv
93
93
106
109
101
99
125
Rühmade arv
6
6
6
6
6
6
7
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Mõlemas lasteaias on rühmad siiani olnud maksimaalselt täidetud, kuna tegemist oli
liitrühmadega ja lasteaias käis lapsi ka teistest omavalitsustest. Seoses uue rühma avamisega
2011. aastal on aga lasteaia järjekord likvideeritud. 2011/12 õppeaastal on Vasalemma
lasteaias kokku 40 kohta ja Rummu lasteaias 88-104 kohta.
Lasteaedade õpetajate arv on nii Rummu kui ka Vasalemma lasteaias püsinud viimasel viiel
aastal samas suurusjärgus (Vasalemmas 4 ametikohta, Rummul 9 kohta). Alates 2011 aastast
on Rummu lasteaias 11 ametikohta. Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osakaal on
EHISe andmetel Vasalemma lasteaias maksimaalne (100%), mis on kõrgem grupi keskmisest
(77,1%). Rummu lasteaias on 80% pedagoogidest nõutava kvalifikatsiooniga, samas ületades
siiski oma grupi keskmist näitajat (71,6%).
Tabelist 5 on näha, et enamus lasteaedades töötavatest pedagoogidest on vanuses 30-59 aastat.
Noori õpetajaid on vähe – alla 30-aastaseid alushariduse pedagooge on vallas üks.
Tabel 5. Valla alusharidusasutuste pedagoogide vanuseline jagunemine (Allikas: EHIS)
Pedagoogide vanuseline struktuur 2009/2010
Rummu LA
Vasalemma LA
alla 25
25-29 aastased
10%
30-39 aastased
35%
25%
40-49 aastased
50%
50-59 aastased
45%
25%
60 a ja üle
10%
Lasteaedade tingimused, sh hoonete seisukord on erinevad. Vasalemma lasteaia hoone
renoveerimisse on paigutatud valla eelarvest mitmeid miljoneid kroone kui 2005. aastal
renoveeriti hoone I korrus ning ehitati oma katlamaja ja 2007. aastal renoveeriti hoone II
korrus. Remonti vajavad lasteaia köök ja pesuköök.
Rummu lasteaia hoone on ehitatud 1987. aastal. Viimastel aastatel on renoveeritud üksikuid
ruume, kuid hoone vajab kapitaalremondi tegemiseks suuremat investeeringut.
Üldharidus
Üldharidust pakutakse Vasalemma vallas Ämari Põhikoolis (venekeelne õpe) ja Vasalemma
Põhikoolis (eestikeelne õpe).
Ämari Põhikool
Ämari Põhikoolis on aastatel 2005-2010 õpilaste arv vähenenud ca 24% - 99-lt 77-ni (Tabel
6). Järgnevatel aastatel prognoosib kool oma õpilaste arvu vähest kasvu, kuid sellest
hoolimata on kooli tänasel kujul jätkamise jätkusuutlikkus küsitav.
Tabel 6. Ämari Põhikooli õpilaste arv 2005-2010 ja prognoos kuni 2013 (Allikas: Ämari
Põhikool)
2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Kokku
99
85
83
85
85
77
80
83
83
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Analüüsides Ämari Põhikooli õpilaste arvu dünaamikat kooliastmete kaupa aastatel
2005-2010 (Joonis 9), on kõige suurem vähenemine toimunud III-s astmes (7-9. klass) - 46-lt
26-ni. Teistes astmetes on õpilaste arvu muutus väiksem.

Joonis 9. Ämari Põhikooli õpilaste arv kooliastmete kaupa ajavahemikul 2005-2010 ja
prognoos kuni 2013 (Allikas: Ämari Põhikool)
EHISe andmetel (51-100 õpilasega põhikoolide grupis) on kooli 2009/2010 õppeaastal
klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandajatest kaks korda väiksem grupi
keskmisest (vastavalt 2,3%/4,1%). 9. klassi õppeaasta jooksul lõpetanute protsent õppeaasta
alustajate hulgast on koolis oma grupi näitajatest veidi madalam (vastavalt 88,9%/93,2%).
Edasiõppijate osakaal lõpetanute arvust on koolis aastatel 2009-2010 olnud stabiilselt grupi
keskmisest kõrgem (vastavalt 100%/95%).
Perioodil 2005-2010 on Ämari Põhikoolis töötanud 13 õpetajat, alates 2010/2011. õppeaastast
vähenes õpetajate arv kaheteistkümneni. Abipersonali arv on vaadeldaval perioodil
kahanenud viielt neljale. Õpetajate vanuseline struktuur on tasakaalus, koolis pole alla 30- ja
üle 60-aastaseid pedagooge (Tabel 7).
Tabel 7. Ämari Põhikooli pedagoogide vanuseline koosseis ja struktuur 2009/2010 (Allikas:
EHIS)
Vanusegrupp
2009/10
Koolis
Grupi keskmine
Kuni 29-aastased
- (-)
1,1 (7,2%)
30- kuni 39-aastased
3 (23,1%)
2,8 (18,6%)
40-kuni 49aastased
8 (61,5%)
5,1 (34,1%)
50-kuni 59-aastased
2 (15,4%)
4 (26,9%)
Üle 60-aastased
- (-)
2 (13,1%)
Kokku
13.0
14,9
Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv oli 2009/10 õppeaastal grupi keskmisest veidi
madalam (vastavalt 75,9%/85,3%), riiklik eesmärk on 100%.
Ämari kooli hoone on valminud 1979. aastal. 1996. aaastal renoveeriti kooli söökla, 2005.
aastal kooli spordisaal ja 2007. aastal tütarlaste käsitöö klass, ülejäänud osas vajab hoone
lähiajal renoveerimist. Hoone mahutab 200 last, hetkeseisuga on neid vähem kui 80, mistõttu
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on oluline arengukava perioodil üle vaadata ruumide kasutus ja funktsioonid. Ämari
Põhikooli juures tegutseb 2010/11. õppeaastal 9 huviringi (spordi-, liikluse, kunsti-, eesti
keele, emakeele-, näitemängu-, informaatika-, inglise keele, raamatusõprade ring), mille
tegevustes osaleb kokku 116 õpilast.
Vasalemma Põhikool
Vaslemma Põhikoolis on aastate 2005-2010 jooksul õpilaste arv vähenenud 14 õpilase võrra
(9%) 157-lt 146-ni (Tabel 8). Järgnevatel aastatel prognoosib kool oma õpilaste arvu
stabiliseerumist. Sellise laste arvukuse juures on Vasalemma Põhikool lähiaastatel
jätkusuutlik.
Tabel 8. Vasalemma Põhikooli õpilaste arv 2005-2010 ja prognoos kuni 2013 (Allikas:
Vasalemma Põhikool)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kokku
157
154
147
149
146
143
129
134
131
Vaadeldes Vasalemma Põhikooli õpilaste arvu dünaamikat kooliastmete kaupa aastatel
2005-2010 (Joonis 10), on vähenemine toimunud kõigis astmetes, lähiaastatel on
prognoositav õpilaste arvu kasv I astmes.

Joonis 10. Vasalemma Põhikooli õpilaste arv kooliastmete kaupa ajavahemikul 2005-2010 ja
prognoos kuni 2013 (Allikas: Vasalemma Põhikool)
EHISe andmetel oli 9. klassi lõpetanute protsent õppeaasta alustajate hulgast koolis oma grupi
(101-200 õpilasega põhikoolid) näitajatest 2008/2009. aastal veidi madalam (vastavalt
93,8%/95,1%), 2009/2010. õppeaastal aga lõpetas kooli 100% klassi alustanutest, mis on
kõrgem grupi keskmisest näitajast (91,9%). Edasiõppijate osakaal lõpetanute arvust on koolis
aastatel 2009-2010 olnud stabiilselt grupi keskmisest kõrgem (vastavalt 100%/95%).
Perioodil 2005-2010 on Vasalemma Põhikooli õpetajate arv suurenenud 15-lt 18-ni. 2010/11.
õppeaastal täitsid 18 õpetajat 14,46 ametikohta. Abipersonali arv on vaadeldaval perioodil
olnud keskmiselt viis inimest.
Pedagoogide vanuseline jaotus (Tabel 9) näitab, et enim töötab koolis 40-59-aastaseid
õpetajaid (76,5%), kuni 39-aastaseid pedagooge on 3. Alla 30-aastaseid õpetajaid koolis pole.
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Vastavus kvalifikatsiooninõuetele on Vasalemma Põhikoolis igas astmes oma grupi
keskmisele näitajale vastav, kooli 18 õpetajast on pedagoogiline kõrgharidus 14-l.
Tabel 9. Vasalemma põhikooli pedagoogide vanuseline koosseis ja struktuur 2009/2010
(Allikas EHIS)
Vanusegrupp
2009/10
Koolis
Grupi keskmine
Kuni 29-aastased
- (-)
1,8 (10,1%)
30- kuni 39-aastased
3 (17,6%)
3,7 (21%)
40-kuni 49aastased
7 (41,2%)
5,9 (33,3%)
50-kuni 59-aastased
6 (35,3%)
4,4 (24,6%)
Üle 60-aastased
1 (5,9%)
2 (11,1%)
Kokku
17.0
17,9
Vasalemma Põhikool paikneb 1893. a valminud paekivist mõisahoones. Kooli käsutuses on
ruume kokku 1329 m² ulatuses. Hoonet on põhjalikult renoveeritud aastatel 1996-2006
peaaegu igal aastal (pööningukorruse väljaehitamine, elektriküte – 1996, akende vahetus,
elektrisüsteemi uuendamine, san.sõlmede ehitus – 1997, keldrikorruse renoveerimine – 1999,
II korruse kahe klassiruumi, õpetajate toa ja direktori kabineti renoveerimine – 2000, II
korruse klassiruumide ja hoone peasissekäigu renoveerimine – 2001, I korruse renoveerimine
– 2002, terrassiehitus – 2003, saali renoveerimine – 2005-2006). Kapitaalemonti vajavad veel
maja torn ja mõisaaegne ahi.
Vasalemma Põhikoolis tegutseb 2010/11. õppeaastal seitse huviringi (mudilaskoor, lastekoor,
kunstiring, kergejõustikuring, jalgpalliring, kodulooring giididele ja kitarriring), kus osaleb
kokku 108 õpilast.
Huvitegevus
Kõige olulisemaks huvitegevuse pakkujaks on vallas Vasalemma Kunstide Kool, kus
muusika-, tantsu- ja kujutava kunsti erialal õpib keskmiselt 80 õpilast. Pedagooge on koolis 5,
kes on kõik kõrgharidusega oma ala spetsialistid.
Kunstide Kool tegutseb Rummu spordihoone teisel korrusel selleks spetsiaalselt renoveeritud
ruumides ja Vasalemma Seltsimaja väikeses ringitoas. Vasalemma Seltsimajast on plaanis
tunnid üle viia Vasalemma Põhikooli hoonesse, kui selleks ruumid leitakse. Instrumentidega
on kool rahuldavalt varustatud. Kunstide Kooli tegevus on valla laste ja noorte vaba aja
sisustamisel ja nende esteetilisel kasvatamisel suure tähtsusega.
Noorsootöö
Vallavalitsuses töötab alates 2006. aastast 0,5 koormusega noorsootööspetsialist (alates 2011.
aasta septembrist noorsootöötaja). Vasalemma Seltsimajas on kaks väikest tuba noorte
kooskäimise kohaks. Seal on televiisor, DVD-mängija ja arvuti. Noortetuba on avatud kaks
korda nädalas. Lisaks tegevusele seltsimajas korraldatakse noortele kinokülastusi, matku ja
laagreid. Koolis tegutsevatele huviringidele täienduseks käib Vasalemma Seltsimajas koos
kaks noortebändi ja kaks näiteringi. Rummul ja Ämaris noorsootöötaja ei tegutse.
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Vasalemma valla hariduse ja noorsootöö tugevused:

•
•
•
•
•

piisav arv lasteaiakohti nii eesti- kui venekeelsetele lastele;
ajaloolises renoveeritud mõisahoones asuv traditsioonidega eesti põhikool;
vallas on võimalik omandada põhiharidust kahes keeles;
vallas on heal tasemel huviharidus kahes keeles;
vallas on tugev jalgpalliklubi ja mängutraditsioon.

Vasalemma valla hariduse ja noorsootöö nõrkused:

• Ämari Põhikooli õpilaste arv on väike, hoone potentsiaal on osaliselt kasutamata;
• Vasalemma Põhikoolil puudub spordisaal, ruume on puudu ka muuks õppetegevuseks,
•
•
•
•
•

õppe- ja spordihoone ehitus on lõpetamata;
Ämari Põhikool vajab suuremahulist remonti ja lisaväärtust;
Rummu lasteaed vajab suuremahulist remonti;
Kunstide Kooli eesti osakond vajab suuremaid ruume;
lasteaedade mänguväljakud on kesiselt sisustatud, asulates on mänguväljakuid vähe;
noorsootöö on killustunud ja ebapiisav.

1.7. Kultuur ja vaba aeg
Peamiseks vaba aja sisustamise ja väiksemate kultuuriürituste korraldamise kohaks
Vasalemma vallas on Vasalemma Seltsimaja. Vajadusel saab seltsimaja ka rentida, tasuta
ürituste puhul MTÜdelt renti ei küsita. Seltsimajas on saal ja väike lava, muusikaklassid,
noortetoad, riietusruumid, ladu ja kabinet. Hoone on vana, kuid seda on aastate jooksul
remonditud. Hoone vajab soojustust ja soodsamat küttelahendust (köetakse elektriga).
Seltsimajas tegutseb 2011. aasta seisuga 7 ringi (eakate tervisevõimlemine, segakoor,
noortebändid, naisansambel, noortetuba, näitemänguringid ja tantsuring).
Valla esindussaal kontsertide ja ürituste korraldamiseks on mõisakooli aula. Vallas toimuvad
olulisemad traditsioonilised (kultuuri)sündmused - Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt
Vasalemma mõisas, Jaanipäeva pidustused, sündinud värskete vallaelanike tervitusüritus,
vallavolikogu esimehe ja vallavanema aastalõpu vastuvõtt.
Vasalemma vallas tegutseb kaks raamatukogu: Rummu ja Vasalemma Külaraamatukogud.
Vallas on pooleli uue spordi- ja õppehoone ehitus, mille lõpetamiseks on vaja ligikaudu 1,4
milj. EUR (ca 22 miljonit krooni). Renoveerimist vajab Vasalemma Põhikooli juures asuv
staadion. Vasalemmas on heas korras tenniseplats. Rummu alevikus on jalgpalliplats, mis ei
vasta nõuetele, kuna sealt läheb üle kõrgepingeliin. Rummu alevikus on valla spordihoone,
kus asuvad ka Kunstide Kooli ruumid. Spordisaalis toimuvad Vasalemma Põhikooli kehalise
kasvatuse tunnid (õpilasi transporditakse vallabussiga), seda kasutavad MTÜd (MTÜ
Vasalemma Jalgpalliklubi ja MTÜ Vasalemma Spordiklubi (korvpall, võrkpall).
Veskiküla külas asuv pereettevõte Allika Puhketalu pakub lisaks majutusteenusele võimalust
ka tähtpäevade ja muude ühisürituste läbiviimiseks, muud vaba aja teenuste osutajad vallas
puuduvad. Rummu järve äärde on kerkimas uus majutusteenuseid pakkuv puhkekeskus.
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Aktiivse puhkuse teenuseid pakub Rummu järvel MTÜ Rummu Karjäär, näiteks
korraldatakse Rummu järve perepäeva (talvine kalapüügivõistlus kogu perele).
Vasalemma kardirada on hakanud viimastel aastatel kujunema Vasalemma aleviku vaba aja
veetmise kohaks. Seal on laste mänguväljak, korvpalliplats ja jaanitule koht.
Arendamisvõimalusena nähakse katusega lava, lisaks on alale tarvis elektriühendust. Samas
on viimasel ajal hakatud kardiraja vastu jälle huvi tundma tema esialgse sportliku otstarbe
pärast ja soovitakse seda kasutada noorte karditreeningute läbiviimiseks. Vasalemma
rallikrossirada on rendile antud MTÜ-le Wasalemma Auto Klubi.
Olulisemad vaatamisväärsused ja turismiatraktsioonid vallas on Vasalemma mõisahoone
ja -park. Vasalemma alevikus on Vasalemma valla üldplaneeringuga kehtestatud
miljööväärtuslik elamuala, kus asuvad mitmed miljööväärtuslikud elamud ja ajalooline
raudteejaam, mis vajab kordategemist ja kasutusele võtmist.
Vasalemma valla kultuuri ja vaba aja valdkonna tugevused:

• heas korras Vasalemma mõisakompleks (hea akustikaga kaunis saal kontsertide
•
•
•

andmiseks, mõisaterass koos pargiga);
mitmekesised võimalused vabaõhuürituste läbiviimiseks (kardirada, rallirada, Rummu
karjäär, mõisapark, Nõmme kinnistu, mis sobib terviseradade arendamiseks);
pikaajaliste traditsioonidega jalgpalliklubi;
aktiivsed eestvedajad seltsitegevuses ja muu vaba aja sisustamise juures.

Vasalemma valla kultuuri ja vaba aja valdkonna nõrkused:

• Vasalemma seltsimaja on väike;
• Vallas on ei ole piisavalt sportimise võimalusi;
• Erinevate kultuuriobjektide ja vaba aja veetmise paikade kasutamine on juhuslik.

1.8. Kodanikuliikumine
Vasalemma vallas tegutsevad järgmised kolmanda sektori organisatsioonid:
1. Eesti Pensionäride Liidu Vasalemma organisatsioon;
2. MTÜ Vasalemma Hariduse Edendamise Selts;
3. MTÜ Wasalemma Auto Klubi;
4. MTÜ Vasalemma Valla Lastekaitse Selts;
5. MTÜ Vasalemma Aedlinna Selts;
6. MTÜ Vasalemma Jalgpalliklubi;
7. MTÜ Rummu Karjäär;
8. MTÜ Vasalemma Eluterve Keskkonna Selts;
9. MTÜ Vasalemma Spordiklubi;
10. MTÜ Vasalemma Valla Rahvuste Selts.
Kolmanda sektori asutused on viimastel aastatel aktiviseerunud, samas on aktiivseid liikmeid
ühendustes vähe. Valla eestvõtmisel on korraldatud ühiseid ümarlaudu, mille jätkamine on
edasise koostöö arenguks hädavajalik.
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Vasalemma valla kodanikuliikumise tugevused:

• seltside omavaheline ning seltside ja vallavalitsuse vaheline hea koostöö;
• üha rohkem inimesi on seltsitegevusse kaasatud.
Vasalemma valla kodanikuliikumise nõrkused:

• enamik seltsidest on veel alustamisjärgus ja vajavad valla tuge.

1.9. Sotsiaalvaldkond
Vasalemma vallas oli kõige väiksem tööpuudus aastal 2007, kui vallas oli registreeritud
töötuse määr 0,8% elanikkonnast (22 inimest), kõige suurem aastal 2010, kui töötuse määr oli
9,1% (254 inimest). Aastaks 2011 on töötuse määr võrreldes 2010. a vähenenud, kuid siiski
rohkem kui kolm korda kõrgem kui kogu vaadeldava perioodi (2005-2010) alguses (Tabel 10,
Joonis 11).
Tabel 10. Vasalemma vallas registreeritud töötud aastatel 2005-2010 (Allikas: Statistikaamet,
Vasalemma Vallavalitsus)
01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 01.2011
Vasalemma
vald
55
36
22
46
119
254
172

Joonis 11. Vasalemma valla töötute osakaal valla elanikkonnast aastatel 2005-2011 (Allikas:
Statistikaamet, Vasalemma Vallavalitsus)
Analüüsides tabeli 11 andmeid, selgub, et Vasalemma valla riigieelarveliste
toimetulekutoetuste maht on olnud kõige väiksem aastatel 2007-2008 (20-24 tuhat eurot) kui
on olnud ka kõige väiksem rahuldatud taotluste arv (vastavalt 220 ja 221 taotlust). Toetuste
maht on alates 2008. aastast pidevalt kasvanud, saavutades vaadeldaval perioodil suurima
mahu 2010. aastaks (99 tuhat eurot, 707 taotlust).
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Tabel 11. Vasalemma valla riigieelarveliste toimetulekutoetuste maht ja rahuldatud toetuste
arv aastatel 2005-2010 (eurodes) (Allikas: Statistikaamet)
Keskmine toetussumma
Toetused kokku, eurot
Rahuldatud taotluste arv
taotluse kohta
2005
35 537
392
91
2006
50 955
316
161
2007
20 019
220
91
2008
24 788
221
112
2009
50 564
397
127
2010
99 027
707
140
Vasalemma vald maksab lisaks riigieelarvelisele toimetulekutoetusele mitmeid omapoolseid
sotsiaaltoetusi. Kokkuvõtvalt võib need toetused jagada nelja suuremasse gruppi –
peretoetused, toetused puuetega inimestele, õppetoetused ja muud sotsiaaltoetused. Erinevat
liiki toetusi on vald aastatel 2005-2010 jaganud kokku üle 17, vahemikus 420 000-678 000
Eesti krooni aastas (ca 26 800 – 43 300 EUR). Kõige suuremad summad maksti välja 2008.
aastal (678 930,8 EEK/ca 43 400 EUR), kõige vähem 2005. aastal (420 582,36 EEK/ ca
26 900 EUR).
Kõige suurema osa kohalikest sotsiaaltoetustest on moodustanud sünnitoetus, koolisõidutoetus, matusetoetus ja muud sotsiaaltoetused. Perioodil 2005-2010 on muutunud aastate
lõikes ka kohalike sotsiaaltoetuste struktuur. Alates 2007. aastast ei maksta enam töövihikute
toetust, küll aga on aastast 2007 makstud uute toetusliikidena järjepidevalt muid toetusi
puuetega inimestele ja koolialguse toetust. Järjepidevalt on perioodil 2005-2010 makstud
üheksat liiki toetusi, mitteperioodiliselt neile lisaks kaheksat liiki toetusi (Joonis 12).

Joonis 12. Vasalemma valla eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused aastatel
2005-2010 (Eesti kroonides) (Allikas: Vasalemma Vallavalitsus)
Vasalemma vallas on sotsiaaleluruumidena perioodil 2007-2010 kasutatud nii
munitsipaalkortereid kui –tube (Tabel 12). 2007. a. oli valla kasutada kokku 12 eri liiki
ruume, sh neli korterit. Alates 2008. aastast on sotsiaaleluruumidena stabiilselt kasutuses neli
korterit ja täiendav vajadus uute elamispindade järele puudub. Sotsiaaleluruume on
vaadeldaval perioodil kasutanud aastas 5-7 peret, sh pensioniealiste liikmetega. 2010. aastast
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elab valla sotsiaaleluruumides ka kolm erivajadustega elanikku. Kulusid
sotsiaaleluruumide pidamine valla eelarvesse aastatel 2007-2010 pole lisanud.

valla

Tabel 12. Eluasemeteenuse kasutamine Vasalemma vallas (aasta lõpu seisuga) (Allikas:
Sotsiaalministeerium)
2007
2008
2009
2010
Sotsiaaleluruumide arv kokku 12
4
4
4
Eluruumide tüüp
korter, tuba
korter
korter
korter
Reaalselt kasutuses
4
4
4
4
Täiendav vajadus
0
0
0
0
Perede arv kokku
5
7
6
5
sh pensioniealisi elanikke
1
1
3
2
sh erivajadustega elanikke
0
0
0
3
Rummu alevikus aadressil Aia tn 14 asub Vasalemma Valla Päevakeskus. Hoone on 1953.
aastal ehitatud 8 korteriga elamuks. Praegu on majast kasutusel II korruse kaks endist korterit
Rummu aleviku laste, vanurite ja puuetega inimeste päevakeskusena.
Päevakeskuses tegutsevad ringid eakatele ja psüühilise erivajadusega inimestele, samuti
noortekeskus. Majas on saun ja duširuumid pesemiseks, samuti pesupesemisteenuse
kasutamise võimalus. Päevakeskus renoveeriti osaliselt 2008. a, kui teostati hoone katuse ja
korstnate remont. 2009. aastal teostati päevakesksue ja noortekeskuse ja II korruse trepikoja
ruumide renoveerimine koos uste ja akende vahetusega. 2011. aastal renoveeritakse II korruse
ülejäänud 2 korterit koosolekusaaliks ja turvakodu ruumideks ja lisaks veel trepikoda ja
tuulekoda.
Arstiabi osutatakse vallas kahes kohas: Vasalemma aleviku Tervisekeskuse hoones Ranna tee
10 ja Rummu aleviku Kooli tn 1 hoones. Nii Vasalemmas kui ka Rummul toimub perearsti
vastuvõtt ja töötavad hambaarstid ning on avatud apteegid.
Vasalemma valla kodanikke teenindavad piirkonnapolitseinik ja noorsoopolitseinik. Lähim
päästekomando asub Keilas: Põhja-Eesti Päästekeskuse Keila Päästekomando.
Vasalemma valla sotsiaalvaldkonna tugevused:

• Rummul on sotsiaalkeskus (asutus);
• vallas on kaks tervisekeskust (perearst, hambaarst, apteek);
• abivajajatele on tagatud sotsiaaltransport.
Vasalemma valla sotsiaalvaldkonna nõrkused:

• suur abivajajate osakaal ja pikaajaliste töötute arv;
• Rummu sotsiaalkeskuse hoone on lõplikult väljaarendamata, hoone vajab mahukaid
•
•
•

investeeringuid.
perearsti teenus pole kõigile soovijatele kättesaadav (perearsti nimekiri on täis);
lastekaitsetöö on algusjärgus;
sotsiaaleluruumid on väga halvas seisukorras ja vajavad kohendamist.
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1.10. Valla juhtimine
Vasalemma Vallavolikogus on 15 liiget ja 3 komisjoni: revisjonikomisjon, eelarve- ja
majanduskomisjon, sotsiaal- ja kultuurikomisjon.
Volikogu moodustatud vallavalitsus on 4-liikmeline.
Vallal on 10 hallatavat asutust ja 1 osalusega tütarettevõte:
Jk nr Nimetus
1.

Vasalemma Vallavalitsus

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.

Hallatavad asutused kokku:
Vasalemma Põhikool
Ämari Põhikool
Vasalemma Lasteaed ”Sajajalgne”
Rummu Lasteaed ”Lepatriinu”
Vasalemma Külaraamatukogu
Rummu Külaraamatukogu
Vasalemma Kunstide Kool
Vasalemma Seltsimaja
Vasalemma Valla Spordikeskus
Vasalemma Valla Päevakeskus
Vasalemma Infra OÜ – valla 100% osalusega
KOKKU:

Töötajate
keskmine arv
22
78
22
17
9
16
1
1
5
2
3
2
5
105

Vasalemma valla eelarve tulud ja kulud ning nende jaotus tegevusalade ja liikide lõikes
ajavahemikul 2005-2010 on toodud joonistel 13 kuni 16. Aastatel 2005-2007 oli eelarve
ülejäägis. Aastatel 2008-2009 oli eelarve puudujäägiga, sest eelnevatel aastatel kogutud
vahendid kasutati 2008. aastal Vasalemma õppe- ja spordihoone ehituseks. 2009. aastal võeti
ehituse jätkamiseks pangalaenu summas 597,4 tuhat eurot.

Joonis 13.Valla eelarve tulud ja kulud 2005-2010 (Allikas: Statistikaamet).
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Vasalemma valla peamine eelarve tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks. 2005-2008
tulumaksu laekumine suurenes kokku 93%. Aastatel 2009-2010 tulumaksu laekumine
vähenes kokku 33%, summani 966 eurot, mis on natuke suurem kui 2006. aastal.
Tulumaksu laekumine elaniku kohta Vasalemma vallas on Harju maakonna madalaim,
moodustades maakonna keskmisest kõigest 29% ja Eesti keskmisest 44%. 2010. aastal
moodustas füüsilise isiku tulumaks kogu valla eelarve tuludest ca 41%, pea sama suure osa
moodustasid erinevad toetused. Kolmas suurem tuluallikas on kaupade ja teenuste müük (tulu
majandustegevusest), mis moodustab eelnevalt mainitud tuluallikatest umbes kolmandiku.
Muud eelarve tulud on tunduvalt väiksema osakaaluga. Peamine eelarve tululiikide jaotus on
toodud joonisel 14.

Joonis 14. Valla eelarve tulud tululiikide lõikes 2005-2010 (Allikas: Vasalemma
Vallavalitsus, Statistikaamet).
Tulumaksu laekumise vähenemise peamiseks põhjuseks on eelkõige maksumaksjate arvu
(töötuse kõrge määr, vt sotsiaalvaldkond) ja nende sissetulekute vähenemine ning
tulumaksueraldise määra langetamine 11,93%-lt 11,4%-ni.
Tegevusalade lõikes kuludest poole moodustavad kulud haridusele. Teine suurem valdkond
on elamu- ja kommunaalmajandus. Kolmas suurem valdkond on üldised valitsussektori
teenused (vallavolikogu, vallavalitsus, planeeringud, projektid). Ülejäänud tegevusalade
kulud kokku moodustavad 21%
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Joonis 15. Valla eelarve kulud tegevusalade lõikes 2005-2010 (Allikas: Vasalemma
Vallavalitsus, Statistikaamet).

Joonis 16. Valla eelarve kulud kululiikide lõikes 2005-2010 (Allikas: Vasalemma
Vallavalitsus).
Ajavahemikus 2005-2010 tegi vald investeeringuid kokku ca 3,3 miljoni euro ulatuses, millest
ca 18% ulatuses on saadud toetusi (EAS, KIK jm) summas 625,6 tuhat eurot ning umbes
sama suurele summale on võetud ka pangalaen. Koguinvesteeringutest on valla panus seega
ca 64%. Suuremad investeeringud on teostatud Vasalemma õppe- ja spordihoone
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pooliolevasse ehitusse (1,7 mln eurot), Ämari aleviku reoveepuhasti renoveerimisesse (ca 322
tuhat eurot) ja lasteaedade hoonete renoveerimisse (Vasalemma lasteaeda 168 tuhat eurot ja
Rummu lasteaeda ca 128 tuhat eurot). Valla suuremad investeeringud on toodud tabelis 13.
Tabel 13. Vasalemma valla suuremad investeeringud aastatel 2005-2010 (Allikas: Vasalemma
Vallavalitsus)
Summa/
Periood
Investeeringuobjekti nimetus
EUR
Vasalemma Põhikooli õppe- ja spordihoone projekteerimine
2006-2009
ja ehitus
1 746 191
2007-2008
Ämari aleviku reoveepuhasti renoveerimine
332 221
Vasalemma Lasteaia hoone renoveerimine (sh I korrus,
2005; 2007
katlamaja)
168 021
2005-2007
Rummu Lasteaia hoone renoveerimine
128 701
2006-2008;
2010
Ämari Põhikooli hoone renoveerimine
118 316
Vasalemma Põhikooli juurdepääsutee ja parkla
2008
rekonstrueerimine
114 143
Vasalemma Põhikooli ja Betooni tee vahelise kergliiklustee
2007-2009
projekteerimine ja jalakäijate silla ehitus
112 104
Vasalemma Valla Spordikeskuse hoone renoveerimine
2006
(küttesüsteemid, aknad, soojustamine)
80 319
2007-2009
Rummu Sotsiaalkeskuse Aia 14 hoone renoveerimine
71 676
2005-2010
Muud investeeringud
441 372
Vallal on võlakohustusi 2010. aasta lõpu seisuga ca 540 tuhat eurot ehk võlakoormus on
23,5%, mis on Harju maakonna ja Eesti keskmisest tasemest tunduvalt madalam.
Vasalemma valla juhtimise tugevused:

• vallas on konservatiivne eelarvepoliitika;
• vallal on madal laenukoormus.
Vasalemma valla juhtimise nõrkused:

• poliitiline ebastabiilsus, mis võib mõjutada plaanide realiseerimist;
• vähene koostöö naaberomavalitsustega;

•

valla oma tulubaas on väike.
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2. Vasalemma valla arengustrateegia
2.1 Vasalemma valla missioon, visioon ja väärtused
Vasalemma valla missioon
Ajalooliselt väljakujunenud keskkonda arvestades kujundame üksteisest lugupidava
kogukonna, kes väärtustab tasakaalustatud, tervislikku ja turvalist eluviisi.
Vasalemma valla visioon aastaks 2021
Vasalemma valda iseloomustab:

• loodussõbralik ja heakorrastatud elukeskkond;
• kaasaegne taristu ja funktsionaalselt kujundatud alevikud;
• iga vallaelaniku märkamine ja väärtustamine.
Vasalemma valla väärtused

• Avatus - oleme avatud headele ideedele ja erinevatele osapooltele.
• Järjepidevus - jätkame senitehtud tööd, kavandatud asjad viime ellu ja anname edasi
•
•
•

järgnevatele.
Koostöö ja kaasamine - kaasame tegevusse erinevaid sihtgruppe (naabrid, kogukond
jne), et lahendada küsimused koostöös ja konsensuslikult.
Väärikus - sõltumata taustast oleme väärikad ja austusväärsed kõikide inimeste vastu
olles ise hinnatud, tunnustatud ja usaldusväärsed.
Tõhusus - kasutame kõiki resursse (inimesed, aeg, raha) tulemuslikult.
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2.2 Vasalemma valla strateegilised eesmärgid arenguvaldkondade kaupa
Lähtuvalt Vasalemma valla hetkeolukorra analüüsist, arenguvaldkondade tugevuste ja
nõrkuste analüüsist ning valla visioonist, missioonist ja väärtustest on kirjeldatud iga
arenguvaldkonna soovitud seisund aastaks 2021. Täiendavalt on igas valdkonnas välja toodud
kõige olulisemad eesmärgid, mis on aluseks tegevuskavade koostamiseks.
1. Maakasutus ja ruumiplaneerimine
Soovitud seisund aastaks 2021:
Valla territoorium on heakorrastatud, säilinud on roheline ja liigirikas elukeskkond. Rummu
ja Ämari alevikes on välja kujundatud tsiviilasulale sobiv ruumilahendus. Riigi Kinnisvara
AS-le kuuluvad territooriumid Rummul on kasutusele võetud.
Strateegilised eesmärgid:
1) Ehitustegevus on seaduslik ja kooskõlas valla üldplaneeringuga tagades rohelise ja
liigirikka elukeskkonna säilumise.
2) Rummu ja Ämari alevikud on väljakujundatud tsiviilasulale sobiva ruumilahendusega
asulateks.
3) Rummu alevikus asuvad hetkeseisuga Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvad
territooriumid (Harku ja Murru vangla, tuhamägi jt) on terviklikult ja sobiva
sihtotstarbega kasutusele võetud.
2. Ettevõtlus
Soovitud seisund aastaks 2021:
Kõigis valla alevikes on arenenud ettevõtlus. Rummu alevikus on välja arenenud
ettevõtlusala. Elanike ettevõtlikkus on suurenenud. Loodud on eeldused turismiettevõtluse
arenguks.
Strateegilised eesmärgid:
1) Vallavalitsuse ja ettevõtjate vahel toimib infovahetus ja hea koostöö.
2) Erinevate sihtrühmade ettevõtlikkus on suurenenud.
3) Olemasolevad ettevõtlusvõimalused on välja reklaamitud.
3. Kommunaalmajandus
Soovitud seisund aastaks 2021:
Kvaliteetne joogivesi on kõigile elanikele tagatud ning reovesi on kogutud ja vastavalt
nõuetele puhastatud. Taristu (teed, tänavad, trassid) on toimiv ja kaasaegne. Rummu alevikus
on toimiv soojamajandus. Elamufond ja ühiskondlikud hooned on heas seisukorras. Alevikud
on heakorrastatud.
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Strateegilised eesmärgid:
1)
2)
3)
4)

Kõigis valla alevikes on kaasaegne ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem.
Valla taristu on toimiv ja kaasaegne.
Rummu alevikus on toimiv soojamajandus.
Valla alevike elamufond on korrastatud.

4. Haridus ja noorsootöö
Soovitud seisund aastaks 2021:
Vallas on kõigile tagatud riiklikule õppekavale vastav alus- ja põhiharidus. Igale
vanuseastmele pakutakse eakohast huvitegevust.
Strateegilised eesmärgid:
1) Vasalemma Põhikooli õppe- ja spordihoone on valmis ehitatud.
2) Alus- ja üldhariduse hooned ja rajatised on korrastatud ning füüsiline õpikeskkond
vastab nõuetele.
3) Ämari Põhikooli juurde on asutatud õpilaskodu.
4) Igale lapsele on tagatud võimalus osaleda huvitegevuses.
5. Kultuur ja vaba aeg
Soovitud seisund aastaks 2021:
Vallaelanikele on loodud mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused. Vasalemma
mõisakompleksist (sh mõisasaal, terrass, park) on kujundatud mainekas kultuuriürituste koht.
Kohapealne kultuuri- ja vaba aja tegevus baseerub seltside tegevusel.
Strateegilised eesmärgid:
1) Kõikidesse asulatesse on rajatud spordi- ja mänguväljakud.
2) Vasalemma mõisakompleks on tuntud kultuuriürituste läbiviimise koht.
6. Kodanikuliikumine
Soovitud seisund aastaks 2021:
Vallas tegutsevad elujõulised seltsid, kellel on vallavalitsusega hea koostöö. Kolmanda
sektori organisatsioonidele on delegeeritud erinevaid funktsioone.
Strateegilised eesmärgid:
1) Koostöö vallavalitsuse ja kolmanda sektori organisatsioonide vahel on toimiv.
2) Kolmanda sektori organisatsioonid täidavad erinevaid valla jaoks vajalikke
funktsioone.
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7. Sotsiaalvaldkond
Soovitud seisund aastaks 2021:
Sotsiaalabi (teenused ja toetused) on kõigile vajajatele õigeaegselt kättesaadav ja kvaliteetne.
Abivajajate osakaal on vähenenud.
Strateegilised eesmärgid:
1) Valla sotsiaaleluruumid on korrastatud.
2) Erinevatele riskirühmadele on loodud toimiv tugisüsteem.
3) Perearstiteenus on kõigile soovijatele kättesaadav.
8. Vallajuhtimine
Soovitud seisund aastaks 2021:
Valda juhitakse arengukava strateegiliste eesmärkide ja tegevuskava alusel. Vallajuhid,
ametnikud, allasutuste juhid ning töötajad on sobilike isikuomadustega ja haritud ning
täiendavad end pidevalt. Vald on avatud koostööks naabritega.
Strateegilised eesmärgid:
1) Vallal on pikaajaline eelarvestrateegia, mis on koostatud lähtuvalt arengukavast ning
on valdkondlikult tasakaalustad.
2) Vallal on välja töötatud nägemus, millisel juhul ollakse valmis liituma teiste LääneHarju omavalitsustega.
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3. Vasalemma valla investeeringute ja tegevuste kava
3.1 Arendusideede hindamismetoodika ja tulemused
Vasalemma valla arengukava investeeringute ja tegevuste kava koostamisel lähtuti eelnevalt
tuvastatud tugevustest, kitsaskohtadest ning strateegilistest eesmärkidest.
Arendusideed koguti ajurünnaku ja “maailmakohviku” meetodil (kokku 2 üritust: vastavalt
vallaelanike suunatud ja volikogu liikmetele suunatud) valdkondade kaupa ning hinnati nende
atraktiivsust lähtuvalt konkreetstest hindamiskriteeriumitest, mis olid kaalutud. Vasalemma
valla jaoks koguti kokku enam kui 100 erinevat arendusideed, mis koondati hindamiseks.
Välja selekteeritud arendusideid hinnati hindamismaatriksi abil kaalutud kriteeriumite alusel.
Alternatiivseid arendusideid hinnati kümne punkti süsteemis (10 - kõige parem, 1 – kõige
halvem) kolme kriteeriumi alusel. Hindajateks olid laiendatud 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

1. Seos visiooni, missiooni ja
strateegiliste eesmärkidega

Max hinne 10 punkti – seos tegevuse ja
0,2
visiooni, missiooni ning eesmärkide vahel
on selge ja ühemõtteline, tegevuse
läbiviimine aitab neid täita.
Min hinne 1 punkt – seos visiooni,
missiooni ja eesmärkidega puudub .
Max hinne 10 punkti – tegevuse
0,4
realiseerimine on lihtne ning see toob vallale
suurt majanduslikku tulu või kulude
kokkuhoidu märgatavalt ja kiiresti.
Min hinne 1 punkt – tegevuse realiseerimine
on väga komplitseeritud ning see ei too
vallale majanduslikku tulu vaid lisab ainult
väga suuri kulusid.
Max 10 punkti – tegevusest kasu saav
0,4
sihtgrupp (vallas) on suur, sihtgrupi vajadus
konkreetse tegevuse järele on ilmne.
Min 1 punkt – tegevusest kasusaavate
isikute arv vallas on praktiliselt olematu,
vajadus konkreetse tegevuse järgi on
ebaselge.

2. Idee realistlikkus ja
majanduslik tasuvus
(jätkusuutlikkus)

3. Sihtgrupi suurus (mõju
kogukonnale) – kui paljud
saavad kasu

Hindamiseks kasutati alljärgnevat tabelit:
Kr. 1
Kaal 1
Idee. 1
Idee. 2

Kr. 2
Kaal 2

Kaal

Kr. 3
Kaal 3
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………..
Idee. 50
Kokku hinnati 32 investeeringuideed. Investeeringuideede hindamise tulemused olid
alljärgnevad:
Vasalemma valla investeeringuideede hindamise tulemused
1 Vasalemma põhikooli spordihoone ehituse lõpetamine
2 Kergteede võrgu kavandamine ja projekteerimine
3 Spordi- ja mänguväljakute rajamine valla asulatesse
4 Kergliiklustee rajamine Vasalemmast Padise valla piirini
5 Vasalemma kooli staadioni renoveerimine, valgustamine
6 Kergliiklustee rajamine Vasalemma mõisast Ämarisse
7 Vasalemma Põhikooli füüsilise õpikeskkonna vastavusse viimine õppekava nõuetega
8 Rummu sotsiaalkeskuse ruumide väljaehitamine
9 Kaasaegse soojustootja/katlamaja väljaarendamine Rummul
10 Vasalemma alevikust Vasalemma mõisani viiva kergliiklustee valgustamine
11 Terviseraja rajamine igasse alevikku (väike)
12 Noortele igas asulas oma ruumide leidmine
13 Rummu ja Ämari aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine
14 Rummu aleviku tänavavalgustuse väljaehitamine
15 Ämari aleviku tänavavalgustuse väljaehitamise lõpuleviimine
Vasalemma aleviku olemasoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi
16 renoveerimine
17 Vasalemma bussipeatuse ümbruse ja alevikku sissesõidu valgustamine
18 Rummu karjääri ja selle ümbruse territooriumi planeerimine ja kasutamine
19 Õpilaskodu rajamine Ämari kooli juurde
Vasalemma aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniüsteemi rajamise tehnoloogiliste
20 lahenduste uuringu läbiviimine
21 Elamufondi parandamine/ korrastamine/ remontimine
22 Noortekeskuse rajamine ja laiendamine
23 Ämari staadioni renoveerimine
24 Vasalemma kooli torni remont
25 Tehnopargi/tööstuspargi/ettevõtlusala loomine
26 Vasalemma mõisa abihoonete konserveerimine
27 Ämari Põhikooli renoveerimine, lasteaed-põhikooli moodustamine
28 Vasalemma mõisa õunaaia korrastamine
29 Ühendustee rajamine Vasalemma koolist spordihooneni
30 Seltsimaja renoveerimine vabaajakeskuseks
Murru vangla sulgemise järgselt taotleda osaliselt valla kasutusse vangla territoorium
31 ja hooned (nt. Tuhamäe kinnistu puhkealaks koos seikluspargiga)
32 Jaamahoone renoveerimine

8,88
8,11
7,88
7.76
7,7
7,39
7.38
7,28
7.18
6,94
6.83
6,75
6.74
6,69
6.64
6,63
6.54
6,45
6,4
6,35
6,34
6,18
6,16
6,04
5,83
5,8
5,7
5,55
5,51
5,5
5,34
5,33

Hindamistulemustest lähtuvalt koostati laiendatud töörühma poolt Vasalemma valla
investeeringute kava (arengukava punkt 3.2) aastateks 2012-2016, kus on määratletud
perioodi jooksul teostatavad investeeringud aastate lõikes ning nende rahaline maht.
Vasalemma valla investeeringud on kavandatud neljas valdkonnas (kommunaalmajandus,
haridus- ja noorsootöö, kultuur ja vaba aeg, sotsiaalvaldkond).
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Hinnatavaid tegevusideid oli kokku 47. Tegevusideede hindamise tulemused olid järgnevad:
Vasalemma valla tegevusideede hindamise tulemused
1 Ülevallalise heakorrakava koostamine igaks aastaks ja selle elluviimine
2 Pikaajalise eelarvestrateegia koostamine vallale
Valla vaatamisväärsuste, turismivõimaluste ja majutuskohtade tutvustamine oma
3 kodulehel
4 Toimetulekutoetuse saajate kaasamine valla territooriumi ja objektide korrashoiul
Uue kodulehe ja dokumendiregistri kasutuselevõtmine, selle täitmise jagamine ametnike
5 vahel nii, et kõik vajalikud valdkonnad oleksid täidetud ja uuendatud
6 Kolmanda sektori kaasamine ülevallaliste ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel
7 Perearsti teenuse võimaldamine igale vallaelanikule
Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste struktuuri, juhtimise ning haldamise aluste
8 korrastamine
9 Vallale oma konstaabel
Vasalemma Põhikooli aula, terrassi ja pargi kujundamine hea mainega kontserdi- ja
10 etenduste paigaks
11 Valla kahe lasteaia ühendamine üheks asutuseks
12 Vabatahtlike aktiivsem kaasamine ja tunnustamine panuse eest
13 Võimaluste loomine seltsitegevuseks kõigis alevikes
Ametijuhendite ja tööülesannete kirjelduse koostamine igale valla ametnikule,
14 teenistujale ja töötajale
15 Korteri- ja majaühistute nõustamine erinevates valdkondades
16 Suletavate ja suletud vanglate territooriumil soodustada uute ettevõtete asutamist
17 Valla nägemuse väljatöötamine ühinemiseks Lääne-Harju omavalitsustega
18 Kõigi toimetulekuraskustega ja riskiperede kaardistamine
Koolitus ja nõustamine MTÜdele, koostöö arendamine kodanikualgatuse ja
19 vallavalitsuse vahel
20 Kõigis elamutes korteriühistute moodustamine, nende töötajate koolitus ja väljaõpe
21 Huvitegevuses osalemise kaardistamine ning huvitegevuste täiustamine sellest lähtuvalt
22 Koostöö arendamine valla juhtimises (teised KOV-d, ettevõtted, kodanikualgatus)
23 Liikluskorralduskava koostamine ja elluviimine
24 Kodulehel kõigi vallas registreeritud ettevõtete andmebaasi uuendamine
25 Põhjaliku ülevaate koostamine valla ettevõtlusest ja tööjõust
26 Ümarlaua korraldamine olemasolevatele ettevõtetele
27 Pikaajaliste töötute nõustamine ja toetamine
28 Kõigi kunstide kooli tundide läbiviimiseks sobivate ruumide leidmine
29 Eakatele võimaluste loomine aktiivseks tegevuseks
30 Valla ametnike kohtumise valla elanikega, temaatilised infopäevad
31 MTÜde ümarlaua korraldamine (koostöö omavahel)
Planeeringu koostamine Vasalemma aleviku Kardiraja ja Nõmme kinnistu piires vaba aja
32 veetmise kompleksi jaoks.
33 Töövarju infopäevad, kus kohalikud ettevõtted tutvustavad koolis noortele ameteid
34 Rummu aianduses olevate maade väljaostu lubamine (korraldamine) erakruntideks
35 Karjäärinõustamise tõhustamine kaasates kohalikke ettevõtjaid
36 Kommunaalmajandusse tõsiseltvõetava investori/ haldaja leidmine
37 Valla eesti ja venekeelsete noorte ühiste tegevuste ja ürituste korraldamine
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9
8,64
8,57
8,54
8,51
8,46
8,4
8,35
8,34
8,24
7,83
7,78
7,66
7,65
7,64
7,59
7,58
7,53
7,53
7,5
7,48
7,44
7,28
7,15
7,14
7,1
7,09
6,99
6,91
6,85
6,83
6,56
6,55
6,51
6,39
6,39
6,39

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Korraldada Vasalemma Infra OÜ tegevus ümber nii, et saaks iseseisvalt hakkama ilma
vallapoolse toetuseta
Vabade ettevõtluspindade promomine
Rallikrossi ja kardirajale otstarbeka (atraktiivse) kasutuse leidmine, kardiraja otstarbe
laiendamine
Inimeste teadlikkuse tõstmine kommunaalmajandusest infopäevade kaudu (oma majast)
Noorte tegevuse toetamine rahvusvahelistes projektides
Sotsiaalteenuste mitmekesisuse arendamine
Seltsimaja andmine MTÜ-le haldamiseks
Kultuurijuhi töökoha loomine
Kontseptsiooni koostamine jaamahoonele, hoone kasutusel võtmine
Kaasata noori ja harida neid valla juhtimises

Hindamistulemustest lähtuvalt koostati perioodi oluliste tegevuste kava, mis on välja toodud
arengukava punktis 3.5. Täiendavalt lisati tegevuskavasse mõningaid tegevusi, mis on
vajalikud valdkondlike strateegiliste eesmärkide täitmiseks.
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6,28
6,25
6,24
6,23
6,15
6,14
6,13
6,09
5,99
5,94

3.2 Vasalemma valla investeeringute kava 2013 – 2017
1.
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2

Maakasutus ja ruumiplaneerimine
Rummu järve hüdrogeoloogiline rakendusuuring
Kommunaalmajandus
Rummu aleviku tänavavalgustuse väljaehitamine
Ämari aleviku tänavavalgustuse väljaehitamine
Ämari ja Vasalemma aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi
renoveerimine
Vallale kuuluvate kasutuseta objektide lammutamine
Haridus ja noorsootöö
Vasalemma Põhikooli õppe- ja spordihoone ehituse lõpetamine ja
sisustamine
Ühendustee rajamine Vasalemma Põhikoolist õppe- ja spordihooneni
Rummu Lasteaed Lepatriinu hoone renoveerimine
Ämari Põhikooli hoone renoveerimine
Vasalemma kooli staadioni renoveerimine ja valgustamine
Kultuur ja vaba aeg
Laste mänguväljakute rajamine
Kergliiklustee rajamine Vasalemma Põhikoolist Rummu alevikuni
Vasalemma alevikust Vasalemma mõisani viiva kergliiklustee valgustamine
Vasalemma mõisa abihoonete rekonstrueerimine
Vasalemma aleviku terviseraja projekteerimine ja ehitus
Sotsiaalvaldkond
Rummu sotsiaalkeskuse ruumide väljaehitamine
Sotsiaaleluruumide korrastamine
KOKKU EUR

2013 2014 2015 2016 2017
X

X

X

X

X
X

X

X

X

48 000
48 000
1 660 293
30 000
20 000

4 800
10%
341 628
100%
100%

1 580 293

15%

30 000
2 351 858

100%
431 095

X

X

X

X

X

1 473 858

15%

X
X
X

25 000
130 000
23 000
700 000
421 200
37 100
250 000
35 000
35 000
64 100
47 000
32 000
15 000
4 528 351

15%
15%
100%
15%
64 850
100%
15%
15%
15%
35%
19 800
15%
100%
862 173

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

sh vald

X

X
X

Maksumus
(EUR)

X

X
X

X

X

3.3 Vasalemma valla tegevuste kava 2013 - 2017
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2

Maakasutus ja ruumiplaneerimine
Ülevallalise heakorrakava koostamine igaks aastaks ja selle elluviimine
Rummu aianduses olevate maa-alade kasutamise seadustamise korraldamine
Ettevõtlus
Valla vaatamisväärsuste, turismivõimaluste ja majutuskohtade tutvustamine valla kodulehel
Kodulehel vallas tegutsevate ettevõtete andmebaasi uuendamine, tööjõu vahendamine, vabade
ettevõtluspindade tutvustamine
Kommunaalmajandus
Rummu aleviku soojamajanduse uue lahenduse elluviimise toetamine
Kõigis elamutes korteriühistute moodustamine
Korteri- ja majaühistute nõustamine
Vallas liiklusmärkide ja suunaviitade paigaldamine
Haridus ja noorsootöö
Ämari PK hoones ühe lasteaiarühma avamine
Lasteaedade ühendamine üheks asutuseks alushariduse kvaliteedi parandamiseks
Ämari PK-s õppeainete eesti keeles õpetamise osakaalu kasvatamine
Infopäevade läbiviimine, kus (kohalikud) ettevõtted tutvustavad koolis noortele ameteid
Kultuur ja vaba aeg
Vasalemma mõisakompleksi tutvustamine ja reklaamimine eesmärgiga kujundada mõis tuntud
kontserdi- ja etenduste paigaks
Huvitegevuse rahastamise mudeli väljatöötamine ja ellurakendamine
Vasalemma õppe- ja spordihoone spordisaali ja kõrvalruumide kasutamise korra väljatöötamine
Rummu spordihoone I korruse kasutusse andmine huvitatud MTÜ-le
Kodanikuliikumine
Kolmanda sektori kaasamine vaba aja ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel
Kolmanda sektori esindajate tunnustamine panuse eest
Koolitus ja nõustamine MTÜ-dele
MTÜ-de ümarlaua korraldamine
Sotsiaalvaldkond
Valla sotsiaaltoetuste korra uuendamine ja sotsiaalteenuste korra väljatöötamine
Perearsti teenuse osutamise toetamine

2013

2014

2015

2016

2017

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
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8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Valla juhtimine
Vallavalitsuse finantsjuhtimise korra koostamine
Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste struktuuri, juhtimise ning haldamise aluste korrastamine
Koostöö arendamine teiste omavalitsustega
Valla ametnike kohtumised valla elanikega, temaatilised infopäevad
Rahvaküsitluse läbiviimine valla ühinemiseks Lääne-Harju omavalitsustega

2013

2014

X
X
X

X
X
X
X

2015

2016

2017

X
X
X

X
X
X

X
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4. Vasalemma valla arengukava rakendamine
Vasalemma valla arengukava rakendamine toimub läbi Vasalemma Vallavolikogu,
Vasalemma Vallavalitsuse, valla ettevõtjate ja kolmanda sektori organistatsioonide koostöö.
Valla investeeringud on määratletud käesoleva arengukava investeeringute kavas ning nad on
indikatiivsete summadega kirjeldatud.
Valla tegevuste kava katmine rahaliste vahenditega toimub iga-aastase eelarve koostamise
protsessi käigus, kus sisendit saavad anda kõik asjast huvitatud isikud.
Strateegia rakendamine toimub kahe kava alusel:
1) Investeeringute kava – mis määratleb investeerimisprojektid (arengukava peatükk 3.2)
Investeeringute kava on aluseks valla eelarve koostamisele. Investeeringute kava täitmist saab
jälgida lähtudes valla eelarvest, arengukavas märgitud tähtaegadest. Kord aastas teostab
vallavalitsus arengukava investeeringute kava ülevaatamise ning esitab selle volikogule
kinnitamiseks.
Investeeringute kava muudatused peavad volikogus läbima vähemalt kaks lugemist.
2) Tegevuste kava – mis määratleb omavalitsuse arengukava seisukohalt olulised tegevused
ning mille rahastamine toimub operatiivsel – taktikalisel tasandil vastavalt eelarve
konkreetsetele võimalustel igal aastal (arengukava peatükk 3.3)
Tegevuste kava täitmist hinnatakse 2 korda aastas, aasta alguses ja keskpaigas. Hindamine
põhineb vallavalitsuse poolse hinnangu andmisel alltoodud skaalal, märkides tegevuse
tabelisse vastava värvi:
Hinnang

Tähendus

Pole alustatud (punane värv)

Tegevuse suhtes pole toimunud mitte midagi,
puuduvad konkreetsed vastutajad, tähtajad ja
ressursid
Määratud on vastutaja, määratud on tähtaeg,
tegevuse teostamiseks on olemas ressursid
Tegevus toimub, pole veel jõutud lõpetada
Tegevus teostatud, tulemuslikkus on hinnatud

Alustatud (kollane värv)
Tegemisel (helesinine värv)
Lõpetatud (roheline värv)

Hindamise järgselt võetakse vajadusel ette korrigeerivaid tegevusi tegevuskava tulemuslikuks
täitmiseks.

LISAD
Lisa 1: Vasalemma valla rahvastikuprognoos aastateks 2011-2021
Prognoosi seletuskiri
Käesolev Prognoos on koostatud aastateks 2011-2021. Algandmed on võetud Eesti
Rahvastikuregistrist ja Vasalemma valla rahvastiku analüüsist. Rahvastiku andmed on võetud
seisuga 01.01.2011. Koostamisel on kasutatud programmi Spectrum. Prognoos annab
ülevaate Vasalemma rahvastiku kujunemise võimalikest tulevikustsenaariumitest ja loob
eeldused teenustevajaduse hindamiseks. Kasutatud on maailmas enimlevinud kohortkomponent prognoosimise meetodit, mis baseerub ÜRO neljal projektsioonitüübil, mis on
alljärgnevalt välja toodud.
1. Konstante ehk baasstsenaarium – tavapäraselt eeldatakse, et tegemist on suletud
rahvastikuga, mis tähendab, et selle koostamisel rände võimaliku mõju ei arvestata.
Samuti lähtutakse eeldusest, et tulevikus jätkub praegune sündimus- ja
suremuskäitumine, seega on kõik nimetatud näitajad hoitud kogu prognoosiperioodi
vältel muutumatuna. Seetõttu kajastavad joonised alljärgnevat kolme stsenaariumit.
2. Optimistlik stsenaarium – sündimuseelduse kohaselt tõuseb sündimus praeguselt
tasemelt aastaks 2021 ühtlaselt tagasi rahvastikutaasteks vajalikule tasemele (ühe
fertiilses eas naise kohta sünnib keskmiselt 2,1 last) ning püsib seal prognoosiperioodi
lõpuni. Suremuseelduseks on eluea jätkuv ning meeste ja naiste lõikes diferentseeritud
kasv. Oodatav eluiga kasvab iga aastaga meestel 0,5 võrra aastas ja naistel 0,4 võrra
(arvutused tehtud Statistikaameti andmetel Eesti muutustest viimase 10 aasta baasil).
3. Pessimistlik stsenaarium – sündimuseelduse kohaselt langeb sündimus aastaks 2021
tasemele 1,2 last ühe naise kohta ja püsib sellel tasemel kuni prognoosiperioodi
lõpuni. Suremuseelduseks on keskmise eluea stabiliseerumine praegusel madalal
tasemel. Oodatav eluiga on võetud Eesti keskmine 2009. a seisuga ning kantud üle
kuni prognoosiperioodi lõpuni samas väärtuses.
4. Mõõdukas ehk tõenäoseim stsenaarium – sündimuseelduse kohaselt kasvab sündimus
võrreldes 2011. aasta tasemega mõnevõrra, kuid ei jõua siiski rahvastikutaasteks
vajalikule tasemele. Suremuseelduseks on keskmise eluea kasv, kuid aeglasemalt kui
optimistliku prognoosivariandi puhul. Tõenäoses versioonis on võetud sündimuse
summaarseks kordajaks Harjumaa keskmine 2009. aasta järgi, mis on 1,85. Kõik
sündimuskäitumised on prognoosile lisatud esimesest aastast alates. Oodatav eluiga
kasvab meestel 0,3 aasta võrra igal aastal, naistel 0,2 võrra.
Rände puhul on kasutatud Vasalemma valla analüüsi ja Rahvastikuregistri järgi muutuse
jälgimist alates 2004. aastast. Kuna rändesaldo andmed vanuserühmades ei ole valla tasemele
kättesaadavad, siis on kasutatud Harjumaa keskmist rändesaldo muutust meeste ja naiste
vanuserühmades.
Vasalemma vallas on rändesaldo viimase 6 aasta jooksul pidevalt langenud. 2011. aasta
seisuks on võetud ränne -10. Optimistlikus prognoosis hakkab rändesaldo tõusma 6 võrra
aastas. Tõenäoses on baasaastal -10 ning järgnevatel jääb 0. Pessimistlikus langeb 8 võrra
aastas, mis ligikaudu on toimunud siiani. Meeste ja naiste rändesaldo on võrdne.
Käesolevas töös on prognoositud Vasalemma valla rahvastikuarenguid, kasutades eelpool
loetletud projektsioonistsenaariume. Iga stsenaariumi kohta on koostatud koondtabel
olulisemate näitajatega. Lisaks on veel graafikud, mis annavad visuaalse võrdleva ülevaate
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võimalikest rahvastiku arengustsenaariumitest vanusgruppide lõikes ning sündide ja surmade
dünaamikast. Välja on toodud rahvastiku vanusstruktuuri arvuline jaotus kõigi
prognoosivariantide korral iga aasta kohta vahemikul 2011-2021.

Prognoositabelite sõnaseletused
1. Summaarne sündimuskordaja – kui palju sünnib keskeltläbi lapsi ühe fertiilses eas
(15-49 eluaastat) naise kohta.
2. Taaste brutokordaja – tüdrukute põlvkonna suurus võrreldes emade põlvkonnaga
protsentides.
3. Taaste netokordaja – tüdrukute põlvkonna suurus võrreldes emade põlvkonnaga
protsentides, kuid arvestab ka suremust, st kõik fertiilses eas naised ei ela 49
eluaastani.
4. Oodatav eluiga – eeldatav eluiga sünnihetkel, mis põhineb varasemal statistilisel
keskmisel.
5. Sündimuse üldkordaja – sündide arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta.
6. Suremuse üldkordaja – surmajuhtumite arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta.
7. Loomulik juurdekasv – aastane loomulikust iibest tingitud rahvastiku muutus
protsendina kogurahvastikust.
8. 15-49 aastaste naiste % – kui suure osa moodustavad fertiilses eas naised naiste
koguarvust.
9. Sugude suhe – mitu meest on 100 naise kohta.
10. Ülalpeetavate määr – ülalpeetavate (rahvastik vanuses 0-14 ja 65+) suhe tööealistesse
(rahvastik vanuses 15-64). See tähendab, mitu ülalpeetavat on ühe tööealise inimese
kohta.

Joonis 1. Kogurahvastik 2011-2021
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Joonis 2. Vanuserühm 0-4 2011-2021

Joonis 3. Vanuserühm 5-19
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Joonis 4. Vanuserühm 20-64 2011-2021

Joonis 5. Vanuserühm 65+ 2011-2021
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Joonis 6. Sünnid 2011-2021

Joonis 7. Surmad 2011-2021
Rahvastikuprognoosi järeldused
Järgnevalt on välja toodud Vasalemma valla kohta aastateks 2011-2021 koostatud
rahvastikuprognoosi järeldused lähtuvalt kolmest stsenaariumist: optimistlik, tõenäone ja
pessimistlik. Optimistlik ja pessimistlik stsenaarium määratlevad lähtuvalt oma eeldustest
võimalikud tõenäosed maksimaalsed muutuste piirid tulevikurahvastikus. Tõenäose
stsenaariumi puhul on eelduste aluseks otseselt senine rahvastikukäitumine ja tõenäoseimad
tulevikuarengud. Seega on edasise teenusevajaduse, investeeringute jms prognoosimisel ja
kavandamisel otstarbekas aluseks võtta just tõenäone stsenaarium, kuid teisalt aitab muutuste
võimalike piiride teadmine paremini hinnata kaasnevaid riske.
Rahvaarv
Prognoos näitab, et tõenäoliselt jätkub rahvaarvu vähenemine Vasalemma vallas peamiselt
negatiivse loomuliku iibe tagajärjel. Seega elab Vasalemmas aastal 2021 ca 60 inimest vähem
kui täna.
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Kuigi nooremates vanuserühmades (0-4 ja 5-9) on prognoosiperioodil oodata mõningast
kasvu (seda eriti just teise puhul) ja osatähtsuse suurenemist kogurahvastikus, ei saavuta need
põlvkonnad enam oma vanemate põlvkonna arvukust. Nimetatud vanuserühmades kujunev
arvukus ongi see, mis tasemel pikemas perspektiivis (16 aastat ja enam) on Vasalemma valla
rahvaarvul soodsa sündimus- ja rändekäitumise korral võimalik stabiliseeruda.
Kohaliku omavalitsuse kui haridusteenuse pakkuja jaoks on investeeringute ja poliitikate
kujundamisel oluline teada ka võimaliku perspektiivset teenustemahtu. Vanuserühmad 0-4 ja
5-9 näitavad lähiaastatel kasvutendentsi. Prognoosiperioodi lõpuks on lapsi vanuses 0-4 aastat
146 (tänase 124 asemel) ja vanuses 5-9 aastat 148 (tänase 116 asemel). Samas laste ja noorte
arv (vanuserühm 5-19) tervikuna väheneb: perioodi lõpuks on neid kokku 387 inimest tänase
413 asemel. Peamine kahanemine tuleneb vanusegrupi 15-19 kahanemisest (perioodi lõpuks
kuulub sellesse gruppi 115 noort).
Mõningast põhjust muretsemiseks annab tööealiste (vanuserühm 15-64) arvu järjepidev
vähenemine, prognoosiperioodi lõpuks ca 1718 inimeseni tänase 1905 asemel. Negatiivse
stsenaariumi puhul tulenevalt intensiivsest väljarändest tunduvalt enam. Niisiis tõenäoliselt
kahaneb tööealiste hulk aastaks 2021 vähemalt ca 10% võrra, millel on ühest küljest
negatiivne mõju kohaliku rahvastiku sündimuskäitumisele, teisalt aga kohalikule majandus- ja
sotsiaalkeskkonnale.
Käimasolevat rahvastiku vananemist kinnitab keskmise vanuse kasv 42 eluaastalt 44
eluaastani, oodatav eluiga pikeneb perioodi lõpuks 77,6 eluaastani tõenäose stsenaariumi
puhul. Vanuserühma 65+ osakaal kogurahvastikus suureneb kõikide stsenaariumite puhul,
pessimistliku korral moodustavad vanurid aastaks 2021 Vasalemma valla elanikkonnast
veerandi, optimistliku ja tõenäose stseenaariumi puhul vastavalt 18,6% ja 20,03%. Arvestades
kaasnevalt eelpool mainitud nooremate vanusrühmade osakaalu kasvu, on selge, et suureneb
surve tööealisele elanikkonnale, mis väljendub ülalpeetavate määra kasvus hetke 43
protsendilt 55 protsendini. See on on märk kohalikule omavalitsusele, kes vähenevate
maksutulude juures peab enam kulutama laste ja noortega seotud valdkondades.
Loomulik iive
Võttes arvesse Eesti riigi poolseid juba rakendatud kui ka planeeritavaid meetmeid
sündimuskäitumise parandamiseks, on prognoosi tõenäoseima stsenaariumie eelduseks
keskmise laste arvu mõningane kasv fertiilses eas naise kohta, kuid taastootetase jääb
saavutamata. Siiski on ette näha sündide arvu järjepidevat kahanemist, kuigi mitte liiga palju
(sündide arv väheneb projektiperioodi lõpuks kahe võrra: 31 29). Loomulik juurdekasv
väheneb -0,11% prognoosiperioodi lõpuks -0,27 protsendini aastas.
Suremuskäitumise peamiseks mõjutajaks on oodatav eluiga sünnihetkel. Kuivõrd
majaduskeskkonna ja elujärje paranemine, meditsiiniabi kättesaadavuse ja kvaliteedi kasv,
ametkondade töö tõhususe suurenemine välditavate surmade (traumad, õnnetusjuhtumid,
mürgitused, vägivaldsed surmad ja enesetapud) ennetamisel jt tegurid loovad eeldused
oodatava eluea kasvuks, näeb ka prognoosi tõenäoseim stsenaarium seda ette. Oodatav eluiga
suureneb meestel 72,8 ja naistel 82,1 eluaastani (vastavalt 69,8 ja 80,1 eluaasta asemel).
Surmade arv näitab teatavat kasvutendentsi: perioodi lõpuks suureneb see 2 inimese võrra
aastas 36 inimeseni.
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Rändeiive
Lühiajalise rahvastikuprognoosi (kuni 15 aastat) puhul on rändeeeldused peamiseks tulemuse
mõjutajaks. Käesoleva prognoosi tõenäoseima stsenaariumi rändeelduse kohaselt saavutab
rändeiive mõne aasta mõõdudes nullnivoo, jäädes sellele tasemele kuni prognoosiperioodi
lõpuni. Optimistlik stsenaarium näeb ette pideva sisserände (6 inimest aastas), pessimistlik
aga viimastele aastatele iseloomuliku lahkumise vallast (8 inimest aastas).
Mõistmaks rände-eelduse mõju tuleviku rahvastiku kujunemisele, on eriti oluline tähelepanu
juhtida, et rändeaktiivsus on kõige suurem just nooremas tööeas inimeste ehk siis ka fertiilses
eas naiste hulgas. Pessimistliku stsenaariumi 15-49 aastaste naiste osakaalu langus kõigi
naiste hulgas 2011. a 48,31% tasemelt 37,18 protsendini prognoosiperioodi lõpuks vähendaks
omakorda veelgi vallas sündivate laste arvu ja rahvastiku taastevõimet. Tõenäose
stsenaariumi puhul väheneb 15-49 aastaste naiste osakaal 48,31 protsendilt 42,88 protsendini.
Kolmes nooremas vanuserümas on rändeaktiivsus madalam kui tööealistel. Jõudmisel
vanemasse tööikka hakkab see samuti kahanema, olles pensionipõlves vanuserühmades juba
äärmiselt tagasihoidlik. Kokkuvõtvalt toob väljaränne lisaks sotsiaalmajanduslikele
probleemidele kaasa ka väiksemad sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemise kiirenemise.
Peamised prognoositavad muutused 2011-2021
Põhilised eeldused: rändeiibe stabiliseerumine nulltasemel, sündimus kahaneb pisut, ootatava
eluea pidev sooliselt diferentseeritud kasv.
Tulemuseks on:
1. rahvaarvu vähenemine ca 60 inimese võrra prognoosiperioodi lõpuks;
2. laste ja noorte (vanusegrupp 5-19) arvu vähenemine 387 inimeseni, seda eriti
vanusegrupi 15-19 hulgas (ligi 50 inimese võrra),
3. tööealise elanikkonna (15-64) vähenemine ca 10% võrra prognoosiperioodi lõpuks;
4. majandusliku surve mõningane suurenemine tööealise elanikkonnale, kaasnevalt ka
omavalitsusele: ülalpeetavate määra kasv 43 protsendilt 55 protsendini;
5. sündide arvu kahanemine keskmiselt 29 aastas;
6. surmade arvu mõningane suurenemine (ca 36 aastas).
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Lisa 2: Vasalemma valla väliskeskkonna analüüs
Väliskeskkonna analüüs põhineb informatsiooni jagamisel kolmeks kategooriaks:
1) poliitilised tegurid – riiklikud prognoosid ja tuvastatavad poliitilised trendid; riikliku,
regionaalse ja kohaliku tasandi strateegiadokumendid, poliitilised trendid;
2) majanduslikud tegurid – eesti majandusareng, regionaalsed ja piirkonna majandusnäitajad,
trendid;
3) sotsiaalsed tegurid – rahvastikuprotsessid, tööhõive, haridus, kolmas sektor;
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 USA-le, 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
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•

•

vältel rände diferentseerumine: noored liiguvad ülekaalukalt suurlinnadesse, lastega
pered eeslinnadesse ja vanemad tööealised ning pensionärid enam maale.
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.

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:
• 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 matkelaevade 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
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•
•
•
•

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,
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.
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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 EL 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 Vasalemma vald 2 kandist - Vasalemma kant ja Rummu kant. 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).
Nii Vasalemma kui ka Rummu kandid on maalised keskuskandid.
Globaalsed trendid ja poliitilised tegurid - kokkuvõte
Eesti kui väikeriigi jaoks on oma poliitikate kujundamisel ümbritseva keskkonna trendide ja
põhiisuundumuste 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 suundumikes 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
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peab olema tagatud inimeste põhivajadusted igas Eesti paigas. Harju maakonna arengut
käsitlevates strateegiadokumentides rõhutatakse eelkõige maakonna kuulumist Läänemere
piirkonda, rahvusvahelise tuntuse tähtsust, oluliseks peetakse elukeskkonna kvaliteedi
küsimusi.
Globaalsetest trendidest ja poliitilistest teguritest tulenevad võimalused:

•
•
•
•
•
•

eakatele suunatud teenuste arendamine;
öko-eluviisi toetava keskkonna arendamine;
arengu hoogustamisele suunatud riiklikud ja Euroopa Liidu toetusprogrammid;
rahvusvaline tuntus läbi Läänemere piirkonna arendamise, turistid;
koostöö naaberomavalitsustega;
liitumine teiste Lääne-Harju omavalitsustega, seeläbi elanikkonna ja ressursside
suurendamine.

Globaalsetest trendidest ja poliitilistest teguritest tulenevad ohud:

• noorte lahkumine piirkonnast (Tallinna ja välismaale);
• käesoleva EL programmeerimisperioodi lõppemine 2013 aastal, ebaselgus edasiste
•

toetusvõimaluste osas;
naaberomavalitsuste koostöösoovi vähesus.

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 Maailimamajanduse ülevaade, jaanuar 2011)
Joonistel 8 ja 9 on välja toodud majanduse edukuse näitajad (SKP inimese kohta ja SKP
kasvumäär) Eesti ja tema naaberriikide kohta võrdluses Euroopa Liidu keskmisega. Jooniselt
1 on näha, et Eesti on sisemajanduse kogutoodangu poolest oluliselt madalamal Euroopa
keskmisest tasemest. Viimane asjaolu põhjendab muuhulgas Eesti SKP kasvumäära
kõrgemaid näitajaid joonisel 9.
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Joonis 8. SKP elaniku kohta valitud EL riikides, eurodes (allikas: Eurostat)

Joonis 9. SKP kasvumäärad valitud EL 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. Käesololevaks 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 20002007 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 (Joonised 10 ja 11).
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Joonis 10. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades, ühik: miljonit eurot

Joonis 11. 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 kaubandusparterite 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 (Joonis 12). 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 12. Eesti väliskaubandus aastatel 2004-2010, ühik: miljonit eurot (allikas:
Statistikaamet)
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Eesti tööturu olukord on jätkuvalt keeruline (töötuse määr 2010 – 17%), mis piirab oluliselt
majapidamiste nõudlust (Joonis 13). Samas on positiivne tarbijate suhteliselt kõrge
kindlustunne, töötuse vähenemine (Joonis 14) 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)

Joonis 13. Töötuse määr Eestis, %-des (allikas: Statistikaamet)

Joonis 14. 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 15. Eesti keskmise brutokuupalga muutus, tegevusalade keskmine; ühik: euro (Allikas:
Statistikaamet)

56

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.

Joonis 16. 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.

Joonis 17. Harju maakonna SKP jooksevhindades ning osakaal kogu Eesti SKP-st 2008.
Aastal, ühik: milj. eurot (Allikas: Statistikaamet)
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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 18. SKP elaniku kohta, ühik:euro (Allikas: Statistikaamet)
Harju maakonnas jaguneb lisandväärtuse tootmine põhiliselt sekundaar- ja tertsiaarsektori
vahel, vastavalt 24% ja 75%. Vaid 1% maakonna SKP-st toodetakse primaarsektoris.
Võrreldes Eesti keskmisega on Harju maakonnas tertsiaarsektoril mõnevõrra suurem osakaal.

Joonis 19. 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 20: Eesti ja Harju maakonna väliskaubandus 2010. Aastal, ühik: miljardit eurot
(Allikas: Statistikaamet)
Harju maakonna elanike elatustase väljendatuna keskmise brutokuutasuna on aastatel 20052009 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 21. 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 (Joonis 22).
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Joonis 22. Harju maakonnas tegutsevate äriühingute ning mittetulundusühingute ja
sihtasutuste arv 1000 el. 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 IdaVirumaaga pingerea lõpus. See ilmestab hästi jätkusuutlikkuse mitmemõõtmelisust: üldiseks
heaoluks ei piisa ainult majanduslikust heaolust, kui teistes valdkondades on suuri puudujääke
(Statistikaamet, 2009)
Majanduslikud tegurid - 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. Käesololevaks 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
moodustas aastal 2010 59% ja import 73%. Kui vaadelda maakonda Tallinna linnata, võib
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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 el. 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.
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.

Joonis 23. Omavalitsusüksused Harju maakonnas
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Pindalalt suurimad omavalitsused on Kuusalu (708 km²) , Anija ja Padise vald (Tabel 1). 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). Eesti keskmine asustustihedus on 30 in/km².
Tabel 1. Rahvaarv, asustustihedus ja töötuse määr Harjumaa omavalitsusüksustes (Allikas:
Statistikaamet)
Rahvaarv
(rändega),
Asustus-tuhedus, in/
Omavalitsusüksus
Pindala, km²
01.01.2010
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
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
2 732
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 %. Eestis tervikuna on
rahvaarv pidevalt langenud (Joonis 24)
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Joonis 24. Rahvaarv Harju maakonnas, Tallinnas ja Eestis 2000-2010 (Allikas:
Statistikaamet)
Harjumaa rahvastiku
vanuseline jaotus on ligilähedane Eesti rahvastiku vanuselise
struktuuriga (joonis 25). Arvuliselt väikseimad on 5-19 aastaste vanuserühmad. Viimane
asjaolu toob kaasa madalama sündivuse tulevikus, perioodil 2015-2030. Vanusegruppide 2529, 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.
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Joonis 25. 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 (Joonis 26).

Joonis 26. Loomulik iive Eestis 1989-2009 (Allikas: Statistikaamet)
Jooniselt 27 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.
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Joonis 27. 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 28. 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 tööturu olukord
märkimisväärselt. Madal, 4%-line töötuse määr tõusis paari aastaga üle kümne
protsendipunkti.
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Joonis 29. Töötuse määr Harju maakonnas, Tallinnas ja Eestis 2000-2010, protsentides
(Allikas: Statistikaamet)
Sotsiaalsed tegurid - 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%-line 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.

66

•
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.

Kasutatud materjalid:
Keskpaik, A.,Terk, E. TLÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut Eesti ruumstruktuur
maailmasuundumuste taustal. Ekspertarvamus
(http://eesti2030.files.wordpress.com/2010/10/ekspertarvamus.pdf)
http://www.nordea.ee/Nordea+Pangast/Majandus%C3%BClevaated/807472.html
http://www.finantsvaade.ee/analuusid/rahvusvahelise-valuutafondi-raportid-maailmamajanduse-valjavaade-ja-finantsstabiilsus
http://www.arengufond.ee/upload/Editor/kv2018/Spikrid/KV2018_Majandus_spikker.pdf
http://eestipank.info/pub/et/press/Press/kommentaarid/
Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 27.01.2011
http://www.valitsus.ee/et/uudised/taustamaterjalid/23512/eesti-eksport-2010-aastal-11-kuud
Eesti maakonnad omavahelises võrdluses. Eesti Statistikaamet, 30.10.2009
http://www.stat.ee/38257

67

