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1. SISSEJUHATUS  
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab vallal olema arengukava ja 

eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja 

koordineerimisele. Arengukava peab kajastama vähemalt majandusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi, 

probleemide ja võimaluste hetkeolukorda tegevusvaldkondade lõikes, tegevusvaldkondade 

strateegilisi eesmärke ja nende täitmiseks vajalikke tegevusi arengukava perioodi lõpuni. 

 

Saku valla arengukava arvestab valla üldplaneeringut. Valdkonnapõhised arengukavad peavad 

olema kooskõlas Saku valla arengukavaga.  

 

Eelarvestrateegia on arengukava osa ning hõlmab nelja eelseisvat eelarveaastat.  

 

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve 

koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel 

ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. 

 

Saku valla arengukava koosneb hetkeolukorra kirjeldusest, sh toob välja valdkonna 

olulisemad probleemid, valdkondlikest arengueesmärkidest, tegevustest, eelarvestrateegiast, 

arengukava seirest ja uuendamisest. Eelarvestrateegias on kajastatud lähiaja investeeringud 

aastatel 2018–2022.  

 

Saku valla arengukava 2012–2025 kinnitati Saku Vallavolikogu 13.10.2011 määrusega nr 17. 

Saku valla arengukava 2012–2025 on kinnitatud uues redaktsioonis Saku Vallavolikogu 

20.09.2012 määrusega nr 13; 

19.09.2013 määrusega nr 10; 

18.09.2014 määrusega nr 13; 

17.09.2015 määrusega nr 13; 

13.10.2016 määrusega nr 19; 

21.09.2017 määrusega nr 7. 

 

Käesolevas arengukavas on võrreldes 21.09.2017 kinnitatud arengukavaga tehtud järgmised 

muudatused: 

 lisatud on 2017. a arvandmed ning kaasajastatud on hetkeolukord; 

 tegevuskavast on välja jäetud valmis saanud objektid ja lõppenud tegevused; 

 lisatud on laekunud ettepanekud; 

 eelarvestrateegias on täpsustatud vastavalt tegelikule täitmisele 2017. aasta andmed ning 

vastavalt kinnitatud eelarvele ja lisaeelarvele 2018. aasta andmed. Sellest tulenevalt on 

ajakohastatud ning korrigeeritud 2019.–2021. aasta andmeid ja lisatud 2022. aasta andmed. 
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2.  SAKU VALLA HETKEOLUKORD  

2.1. Rahvastik ja asustus 

Saku vald asub Harjumaa lõunaosas ning piirneb Tallinna linna, Saue, Kohila, Kose ja Kiili 

vallaga. Saku valla kogupindala on 170 km
2
. Vallas asuvad Saku ja Kiisa alevik ning 20 küla. 

Saku valla arengut mõjutab kõige enam naaberomavalitsustest Tallinna linn. 

31.12.2017 seisuga elab Saku vallas 9 864 inimest. Suurimad külad on Metsanurme, 

Üksnurme, Roobuka, Juuliku ja Kasemetsa. Väikseimad külad on Tammejärve ja Sookaera-

Metsanurga. 

Regionaalministri 12.05.2014 määrusega nr 8 muudeti Kanama küla nimi ning asustusüksuse 

uueks nimeks määrati Saue küla. 

 

Elanike arv kasvab iga aastaga. Pärast 2013. aastat on elanike arvu kasv suurenenud, ulatudes 

2014. ja 2015. aastal kuni saja lisandunud elanikuni ning 2016. ja 2017. aastal on kasv veelgi 

suurenenud. Elanike arvu muutust on mõjutanud kinnisvaraarendus valla territooriumil, 

teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning Saku valla soodustused elanikkonnale. 

Saku valla elanike arvu alevikes ja külades iseloomustab Tabel 1. Viimase viie aasta jooksul 

on kõige rohkem inimesi asunud elama Metsanurme (127 inimest) ja Üksnurme (108 inimest) 

küladesse. 

 

Tabel 1 Saku valla elanike arv 31. detsembri seisuga aastatel 2013–2017 

 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 

Muutus võrreldes 

2013. aastaga 

Juuliku 307 312 315 332 363 56 18% 

Jälgimäe 230 233 237 258 275 45 20% 

Kajamaa 74 73 73 71 70 -4 5% 

Kasemetsa 249 267 286 300 316 67 27% 

Kiisa 646 659 656 647 663 17 3% 

Kirdalu 87 93 92 90 86 -1 1% 

Kurtna 306 297 295 296 286 -20 7% 

Lokuti 91 91 91 81 86 -5 5% 

Metsanurme 521 569 591 619 648 127 24% 

Männiku 255 251 254 240 240 -15 6% 

Rahula 138 127 130 128 131 -7 5% 

Roobuka 389 411 416 429 430 41 11% 

Saku  4497 4441 4428 4490 4549 52 1% 

Saue  93 95 96 117 129 36 39% 

Saustinõmme 97 103 111 113 120 23 24% 

Sookaera-

Metsanurga 17 17 17 18 17 
 

0 

 

 

Tagadi 193 198 202 209 202 9 5% 

Tammejärve 13 12 16 15 15 2 15% 

Tammemäe 32 33 35 36 38 6 19% 

Tõdva 116 117 117 118 133 17 15% 

Tänassilma 213 238 251 275 298 85 40% 

Üksnurme 525 536 561 578 633 108 21% 

KOV täpsus 112 110 113 131 136 24 21% 

KOKKU 9201 9283 9383 9591 9864 663 7% 

Muutus 15 82 100 208 273   

Allikas: Rahvastikuregister 

http://www.sakuvald.ee/35260
http://www.sakuvald.ee/6088
http://www.sakuvald.ee/21085
http://www.sakuvald.ee/8192
http://www.sakuvald.ee/6090
http://www.sakuvald.ee/6092
http://www.sakuvald.ee/11015
http://www.sakuvald.ee/32732
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Saku vallas on loomulik iive positiivne (Tabel 2). 2015. aastal oli küll mõningane langus 

sündides, kuid loomulik iive ei langenud negatiivseks. 
 

Tabel 2 Saku valla sünnid, surmad ja loomulik iive 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Sünnid 117 111 105 126 116 

Surmad 76 66 74 75 57 

Loomulik iive 41 45 31 51 59 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

2013. aastal lahkus vallast rohkem inimesi, kui elama asus. Lahkujatest (547 inimesest) asus 

välismaale elama 72. Tallinna elanikuks registreeris üle poole mujale Eestisse asunud 

inimestest. 2014. aastast oli rändesaldo jälle positiivne ning järgnevatel aastatel tõusis 

märgatavalt (Tabel 3). 
 

Tabel 3 Saku valla sisse- ja väljaränne ning rändesaldo 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Sisseränne 521 511 467 553 603 

Väljaränne 547 471 398 391 390 

Rändesaldo -26 40 69 162 213 

 

Saku valla elanike arvu vanusegruppide järgi iseloomustab Tabel 4. Kuni 6-aastaste laste arv 

on olnud suhteliselt stabiilne ja väikelapsi (kuni 6-aastaseid) tuleb juurde. Laste arvu mõjutab 

ka sisseränne, kuid pigem positiivselt. 
 

Tabel 4 Saku valla elanike arv ja jaotus vanusegruppide järgi 31. detsembri seisuga aastatel 

2013–2017 

 
 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Muutus võrreldes 

2013. aastaga 

 0…6+ 879 899 855 853 883 4 0% 

 7…18+ 1443 1519 1621 1752 1828 385 27% 

19…30+ 1319 1252 1197 1166 1144 -175 13% 

31…64+ 4290 4315 4388 4472 4610 320 7% 

65+ 1270 1298 1322 1348 1399 129 10% 

Kokku 9201 9283 9383 9591 9864 663 7% 
Allikas: Rahvastikuregister 

 

Rahvastikupüramiidist (Joonis 1) nähtub Saku valla rahvastiku struktuuri erinevus võrreldes 

Eesti keskmiste näitajatega erinevates vanusegruppides. Saku vallas on keskmisest suhteliselt 

rohkem noori (vanuses 0–19 aastat) ja tööealisi (vanuses 35–49 aastat). Samas on keskmisest 

oluliselt vähem vanemaealisi naisi (vanuses 50–85+ aastat). 
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Joonis 1 Saku valla rahvastikupüramiid seisuga 31.12.2017. 

Allikas: Statistikaamet 

 

2.2. Ruumiline areng ja kinnisvaraarendus 

2.2.1. Ruumiline areng 

Saku valla ruumilise arengu põhimõtted on sätestatud Saku valla üldplaneeringus, mis 

kehtestati Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22, ning Saku aleviku ja lähiala 

üldplaneeringus, mis kehtestati Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60. 

 

Saku valla üldplaneering on koostatud valla haldusterritooriumi kohta ning selle koostamisel 

on arvestatud valla arengukava, Harju maakonnaplaneeringut ja naaberomavalitsuste 

üldplaneeringuid. Üldplaneeringus on ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel ning maa- ja 

veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramisel olulisel kohal majanduslikud, 

keskkonnakaitselised ja sotsiaalsed kaalutlused (sotsiaalse infrastruktuuri asutuste teenuste 

kättesaadavus – lasteaed, kool, arstiabi, kaubanduslik ja kultuuriline teenindamine, 

sportimisvõimalused, ühistranspordi kättesaadavus, perspektiivsed ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni lahendused jms). Üldplaneeringus on toodud Saku valla ruumilise arengu 

põhimõtted, mis on järgmised: 

- Säästva arengu põhimõtete järgimine, loodusliku ning kultuurilis-ajaloolise mitmekesisuse 

säilitamine ja arendamine. 

- Kantide- (paikkondade) põhine lähenemine, kohalike (küla-) kogukondade soovide 

arvestamine. 

- Vallaelanike arvu reguleerimine uute tiheasustusalade etapiviisilise kavandamise kaudu 

(seotuna valla majanduslike võimalustega avaliku infrastruktuuri rajamiseks, uuselanike 

sujuvaks kohalikku kogukonda sulandumiseks jm). 
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- Lähtumine olelusringi põhimõttest, kavandatavate tegevuste kõigi eeldatavate (nii sise- kui 

välis-) kulude arvestamine. 

- Teemade omavaheline integreeritus – erinevates eluvaldkondades kavandatavate tegevuste 

vastasmõjude arvestamine. 

- Oluliste mõjudega tegevuste kavandamisel erinevate alternatiivide väljatoomine ja nende 

kompleksne kaalumine. 

- Koostöö naaberomavalitsustega ühiste või omavahel seotud avalike ja erateenuste ning 

infrastruktuuriobjektide kavandamiseks. 

 

Üldplaneeringu üheks eesmärgiks on moodustada eraldiseisvatest rohealadest ja 

parkmetsadest terviklik rohealade süsteem, mis on ühendatud naaberomavalitsusüksustega ja 

toimib rekreatsioonialana. 

 

Ruumilise arengu võtmeks on olemasoleva elukeskkonna väärtustamine koos avaliku ruumi 

korrastamisega. Kergliiklusteede võrgu lõplik väljaehitamine annab võimaluse siduda 

omavahel valla erinevaid piirkondi ja naaberomavalitsusi. Säästva arengu põhimõtete 

järgimine ning rohealade sidumine ühtseks võrgustikuks tagab Saku valla kui „rohelise valla” 

väärtustamise. 

 

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga täpsustatakse ja täiendatakse Saku valla 

üldplaneeringu punkti 2.3.7.14 „Saku alevik, Juuliku küla”. Saku aleviku ruumiline areng 

aastani 2020 lähtub kaasaegse multifunktsionaalse aedlinna põhimõtetest. Saku alevikus 

kujundatakse välja keskusala, mis peegeldab Saku väljakujunenud iseloomu – hoonestus on 

pigem väikesemahuline ja liigendatud, välisruumi elavdavad väikevormid ning hoolikalt 

kujundatud haljastus. Keskust läbiv maantee kujundatakse linnatänavaks läbi liikluse 

rahustamise. Eksponeeritakse olemasolevaid väärtuseid – jõgi ja jõekallas, hooned ja asula 

roheline üldilme. Piirkonnas säilitatakse madaltihe maakasutusmuster, uushoonestus on kuni 

viiekorruseline. Rohelised pereelamupiirkonnad vahelduvad kõrgemate korruselamutega. 

Tulenevalt paigutusest ja hoonestusmahust ei mõju korterelamupiirkonnad massiivselt. 

Liiklusskeem ja transpordikorraldus soosib kergliiklejat ja ühistranspordi kasutust. Kõik 

endised aiandusühistud kujunevad aja jooksul välja elamurajoonideks. 

2.2.2. Kinnisvaraarendus 

Üldplaneeringu jõustumisest (juuni 2009) kuni 31.12.2017 on Saku vallas kehtestatud kokku 

126 detailplaneeringut: 2009. aastal – 13; 2010. aastal – 16; 2011. aastal – 9; 2012. aastal – 

20; 2013. aastal – 20; 2014. aastal – 11; 2015. aastal – 11; 2016. aastal – 13; 2017. aastal on 

kehtestatud 13 detailplaneeringut. 

 

Detailplaneeringuid, mis on koostatud viie või enama krundi moodustamiseks, on ligikaudu 

20% detailplaneeringute koguarvust. Ülejäänud detailplaneeringud on koostatud väiksemate 

maa-alade kohta. Üle poole kehtestatud planeeringutest on koostatud elamualade 

kavandamiseks. 

 

Kinnisvaraarendust mõjutavad järgmised detailplaneeringud: 

 2009. aastal kehtestati Saku alevikus (lääneosas) Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja 

Hiiemäe kinnistute detailplaneering, millega on kavandatud 35 üksikelamu krunti. 

Alustatud on infrastruktuuri ehitamisega. 

 2012. aastal kehtestati Saku alevikus Männimaa kinnistu ja lähiala detailplaneering, 

millega on kavandatud 21 üksikelamu krunti ja üks paariselamu krunt. 

 2011. aastal kehtestati Saku alevikus Sepa II detailplaneering, millega on kavandatud 

kolme korterelamu (36 eluaset) ehitamist. Alustatud on infrastruktuuri ehitamisega. 
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 2011. aastal kehtestati Juuliku külas Nurme tänava ääres Linsi kinnistu detailplaneering, 

millega on kavandatud 14 üksikelamukrunti ja 5 korteriga ridaelamukrunt. Aastatel 2015–

2017 on valmis ehitatud 5 üksikelamut ja ridaelamu. 

 2012. aastal kehtestati Saku aleviku lõunaserval Kasemetsa külas Kõrgemäe III ja 

Kõrgemäe IV detailplaneering, millega kavandati 4 korterelamut. Alates 2015. aastast 

valmis igal aastal üks korterelamu. Kokku on lisandunud 93 eluaset.  

 

Eelpool nimetatud detailplaneeringute elluviimisel lisandub Saku valda 206 eluaset. 

 

2017. aastal algatati Saku aleviku ja Kasemetsa küla piiril Karlsoni kinnistu detailplaneering, 

mille elluviimisel lisandub 135 eluaset. 

 

Kõik eelpoolnimetatud detailplaneeringud on kooskõlas Saku valla üldplaneeringus 

kavandatud ruumilise arengu põhimõtetega ning maakasutus- ja ehitustingimustega. Näiteks 

on üldplaneeringus ette nähtud Saku aleviku lõunaosas laiendada korterelamute piirkonda, 

kuhu kavandatakse ka sotsiaalasutusi. Tänaseks on ehitatud ja laiendatakse Uusmäe 

elamurajooni ja rajatakse uus tervisekeskus. Ülejäänud Saku aleviku elamualadel on suund 

pigem pere- ja ridaelamute ehitamiseks. 

 

Tänassilma küla on elamuehituseks avatud küla, kuhu on võimalik rajada ca 150 üksikelamut.   

 

Lisaks on osa Tänassilma külast ja Jälgimäe küla põhjaosa üks Saku valla suuremaid äri- ja 

tootmismaa arendamise piirkondi. Tänassilma tehnopargi laiendamine on toimunud kooskõlas 

Saku valla arengusuundadega. 

 

Elluviimata detailplaneeringutest on olulisema mõjuga Saku valla arengule 2005. a 

kehtestatud järgmised detailplaneeringud: 

- Lokuti külas Tõdva kinnistule, mis näeb ette 284 elamukrunti ja 12 ärimaa krunti.  

- Tänassilma külas Väljataga kinnistule, mis näeb ette 47 üksikelamut, 9 ridaelamut ja 3 

korterelamut. 

 

Saku Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 56 algatati Saku valla üldplaneeringu koostamine, 

mille eesmärgiks on uuendada ja kaasajastada Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22 

kehtestatud Saku valla üldplaneeringut ja Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60 

kehtestatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringut. 

 

Kehtivaid üldplaneeringuid on valla arengu suunamisel järgitud ja üldplaneeringut muutva 

detailplaneeringu algatamist on igakordselt põhjalikult kaalutud. Samas on Saku vald kiiresti 

arenev ja hästi toimiv omavalitsusüksus ning seega on mõistlik valla territooriumi ruumilise 

arengu põhimõtted ja suundumused üle vaadata. 

 

2.3. Keskkonnakaitse  

Saku vald on tasase reljeefiga ja paikneb Põhja-Eesti lavamaal. Geoloogiliselt asetseb vald 

Põhja-Eesti ordoviitsiumi lubjakivide platool. Ehitusgeoloogilised tingimused on rahuldavad. 

Raskendavaks asjaoluks on kohati kõrge pinnasevee tase. Kaitsmata aladel paikneb nn 

aluspõhjakõvikuid – praktiliselt pinnakatteta alasid, kus ehitustegevuse arendamine on 

raskendatud. Suur osa valla territooriumist paikneb kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega 

aladel. Pinnakate on valdavalt õhuke (v.a valla kirdeosa). Mullad on mitmekesised. 

Valdavateks tuulteks on edela- ja lõunatuuled. Olulisteks valda läbivateks veekogudeks on 

Keila jõgi, Vääna jõgi ja Pääsküla jõgi. Põhilised põhjaveeressursid on kvaternaari, 
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ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi veekihid. Eramajapidamistes on palju kasutusel 

ka ordiviitsiumi veekihi erapuurkaevusid. 

 

Käesoleval ajal juhitakse Saku aleviku, Männiku küla ning osaliselt Juuliku, Tänassilma ja 

Jälgimäe piirkonna reovesi Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi. Mujal kasutatakse 

lokaalseid reovee kohtkäitluse lahendusi. Eelkõige on kasutusel reovee kogumismahutid. Üha 

enam hakatakse hajaasutusse rajama omapuhasteid. 

Keila jõe reoveekogumisala Saku piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimiseks 

ja väljaehitamiseks taotles kohalik vee-ettevõtja (AS Saku Maja) suuremahulise investeeringu 

teostamiseks Ühtekuuluvusfondi abi. 2017. aasta detsembris tuli SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt otsus projekti rahastamiseks. 2018. aastal algavad 

projekteerimistööd ja hiljemalt 2021. aasta lõpuks peaks ehitustööd olema lõpetatud. 

 

Olulisemateks maavaradeks on vallas ehitusliiv, kruus, turvas ja lubjakivi. Suurimad 

kaevandamisalad on Männiku külas asuvad liivakarjäärid. Lisaks olemasolevatele 

mäeeraldistele on seal piirkonnas seoses Rail Balticu projektiga hoogustunud uute 

geoloogiliste uuringulubade ja kaevandamislubade taotlemine. Liiva ja kruusa kaevandamine 

toimub ka Kirdalu külas. Saku vallas on ka suhteliselt suur lubjakivi varu, kuid seoses 

keerukate hüdrogeoloogiliste tingimustega ja keskkonnakaitsest tulenevate põhjustega on 

sinna moodustatud suur riiklik Nabala-Tuhala looduskaitseala, mis välistab seal 

kaevandamise. 

 

Männiku piirkonna karjäärides on kaevandamisel (st mäeeraldisi) 504,64 ha. Kokku on 

korrastatud (koos Valdeku karjääriga) 26,41 ha karjääride maad. Liiva kaevandamist ja 

kaitseväe maakasutust tuleb Männiku piirkonnas suunata selliselt, et säilivad veevarud ja 

kaevanduste laienedes säiliksid kaevandusi ümbritsevad metsaribad/rohealad. Männiku 

liivikule planeeritakse rajada mitmekülgne puhkeala (rannapuhkus, piknikualad, vee- ja 

motosport jms). Vältida tuleb olukorda, kus Tallinna maantee on kahelt poolt ümbritsetud 

kaevandustega. 

Sakust ida pool raudteed asuv rabamets ja vana terviserada (Ülase tänava piirkonnas) on 

vallaelanikele pika ajaloo ja traditsioonidega rekreatsiooniala. Oluline on koostöös RMK-ga 

säilitada rekreatiivne kasutus ja vältida metsaaluse pinna rikkumist selle majandamisel.  

 

Kirdalu külas asub Väike-Kõrnomaa karjäär, mille mäeeraldise suurus on 15,12 ha. 

Kaevandatakse liiva ja kruusa. Saku vallale kuuluvad Suur-Kõrnumäe I (2,34 ha) ja Suur-

Kõrnumäe II (21,27 ha) mäeeraldised. Kaevandamine käib veel II mäeeraldisel. 

Üldplaneeringu kohaselt on Kõrnumäe karjääride piirkonda kavandatud puhke- ja 

virgestusmaa, millega on arvestatud mäeeraldiste korrastusprojektis. 

 

Kaitsealadest on veel olulisemad Nabala-Tuhala looduskaitsealal olev Tammiku 

sihtkaitsevöönd, Kurtna-Vilivere hoiuala, Laagri nahkhiirte püsielupaik, Männiku kõre ja 

kivisisaliku püsielupaik, Saku mõisa park ja mitmed teised. 

 

Vallas ei asu teadaolevalt suuri jääkreostuse objekte, mis valla arengut võiksid mõjutada. 

Männiku külas asuv Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla on osaliselt juba likvideeritud 

ja lõplik dekomisjoneerimine toimub lähiaastatel. Tulemuseks saab olema piiranguteta 

roheala. 

Olulisimaks paikseks saasteallikaks on Saku Õlletehase AS. Samuti on see suureks 

tööandjaks. Hetkel on lahtine, kuhu Saku Õlletehas AS oma tootmisest tuleneva heitvee 

edaspidi suunama hakkab. Hetkel juhitakse reovesi üldkanalisatsioonitrassi. 

 

Saku valla territooriumil toimub korraldatud jäätmevedu alates 1. jaanuarist 2011. 

Saku Vallavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 9 võeti vastu Saku valla jäätmekava 2018–2021. 
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Saku valla jäätmehoolduse eesmärkide püstitamisel on lähtutud Riigi jäätmekavast  

2014–2020. Saku valla jäätmehoolduse eesmärk on jäätmetekke vähendamine, jäätmete 

taaskasutamise suurendamine, tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, järelevalve 

tõhustamine ja keskkonnateadlikkuse suurendamine.  

Jäätmehoolduse eesmärkide saavutamiseks rakendatakse järgmisi meetmeid: jäätmehoolduse 

korraldamise pikaajaline planeerimine, seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine, elanike 

keskkonnateadlikkuse tõstmine jäätmetekke vähendamiseks, jäätmehoolduse infrastruktuuri 

arendamine, ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine. 

 

2016. aastal suleti Saku valla jäätmepunkt ning vallakodanikud peavad oma jäätmed viima 

Tallinnas asuvasse Pääsküla jäätmejaama. 

2017. aastal rajati Saku alevikku jäätmepunkt, kus võetakse vastu vaid teatud liiki jäätmeid, 

mille üleandmine on tasuta (nt erinevad pakendid, paber ja papp, elektroonika, ohtlikud 

jäätmed). 

Saku valla jäätmekava 2018–2021 kohaselt on Saku alevikku planeeritud rajada uus 

jäätmejaam 2019. aastal. Kiisa alevikku rajatakse jäätmepunkt 2018. aasta jooksul, kus 

võetakse vastu vaid teatud liiki jäätmeid, mille üleandmine on tasuta (nt erinevad pakendid, 

elektroonika ja ohtlikud jäätmed). 

 

Miljööväärtuslikud alad on määratud valla üldplaneeringuga ning on loodud loodus- ja 

kultuuripärandi hoidmiseks. Aladel kehtivad piirangud majandustegevuseks ja uute 

elamualade tekkeks. 

 

Saku vallas asuvad järgmised miljöökaitsealad: 

- Jälgimäe, Rahula ja Üksnurme külas on mõisa miljöökaitseala; 

- Kajamaa, Saue, Tõdva, Üksnurme ja Rahula külades on külamiljööalad välja kujunenud 

asustuse säilitamiseks ja küla loodusliku ilme säilitamiseks; 

- Kirdalu külas on miljööväärtuslik loodusmaastiku ala; 

- Kiisa alevikus on miljöökaitseala Keila jõe äärsel lammialal (loodusmaastik, linnukaitse) ja 

Kiisa raudteejaama ümbruses (arhitektuuriliselt ja miljööliselt väärtuslikud hooned); 

- Saku alevikus on teaduslinnaku miljöökaitseala. 

 

2.4. Tehniline infrastruktuur 

2.4.1. Riigimaanteed 

Valla tähtsaimateks transpordiühendusteks on riigi põhimaanteed Tallinn-Pärnu-Ikla ja 

Tallinna ringtee, lisaks Tallinn-Rapla-Türi tugimaantee. 

 

Valla arengu seisukohalt on oluline Tallinna ringteele teise paralleeltee väljaehitamine koos 

Kanama liiklussõlme rekonstrueerimise ning Tallinn-Rapla-Türi maantee 

rekonstrueerimisega. 

 

Lokuti küla elanike ohutu liiklemise tagamiseks on vajalik turvaline liikluskorraldus Tallinn-

Rapla-Türi maanteel Lokuti külast kuni Tõdva poeni. 

 

Tabel 5 Saku valda läbivad järgmised kõrvalmaanteed 

Maantee  Katteliik 

Tõdva-Nabala mustkate 

Kirdalu-Kiisa asfaltkate 

Kirdalu asfaltkate 

Tagadi-Kurtna asfaltkate 
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Jäätmehoidla tee asfaltkate 

Tõdva-Hageri asfaltkate 

Kasemetsa-Kiisa asfaltkate 

Kasemetsa tee asfaltkate 

Kiisa raudteejaama tee asfaltkate 

Kiisa-Maidla mustkate 

Kiisa-Kohila mustkate 

Tallinn-Saku-Laagri asfaltkate 

Saku-Tõdva asfaltkate 

Kanama tee mustkate 

Kanama-Üksnurme mustkate 

Rahula-Saku mustkate 

2.4.2. Kohalikud teed 

2016. ja 2017. aastal tehti suuri investeeringuid kohalike teede sõidetavuse tagamiseks.  

Teehoiu korraldamise aluseks kohalikel teedel on teehoiukava, mis sätestab tee-ehitusobjektid 

koos ajakava ning kalkulatsioonidega. 

2.4.3. Kergliiklusteed 

Saku valla kergliiklusteede võrgustiku kogupikkus on ca 49,5 km. Kergliiklusteede rajamise 

eesmärgiks on ühtse võrgu väljaarendamine liiklusohutuse tagamiseks, sidudes need Tallinna 

linna ja teiste naaberomavalitsuste kergliiklusteede võrgustikuga. Kergliiklusteede rajamisel 

tehakse koostööd naaberomavalitsuste ja Maanteeametiga, kasutades riigi poolt pakutavaid 

rahastusvõimalusi. 

Kergliiklusteede rajamisel lähtutakse Saku valla üldplaneeringust ja Harju 

maakonnaplaneeringu täpsustava teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ kavandatud 

kergliiklusteede kavast.  

2.4.4. Tänavavalgustus 

Saku vallas on tänavavalgustusvõrguga hõlmatud Saku ja Kiisa alevik ning Männiku, Kurtna, 

Tagadi, Tõdva, Kajamaa, Lokuti, Tänassilma, Juuliku, Metsanurme, Tammemäe, Jälgimäe, 

Saustinõmme ja Roobuka külad. 

 

Tänavavalgustusliinide kogupikkus on ca 83 km ja paigaldatud on ca 2 213 valgustit. Enamus 

tänavavalgustusliine on ehitatud 70–80-ndatel aastatel paljasjuhtmeliinidena ning ehituslikult 

ei võimalda energia kokkuhoiu lahendusi rakendada. Kasutatud on ka väikese 

valgusviljakusega võimsaid valgusallikaid. 

 

Uued tänavavalgustusliinid, mille ehitus algas koos teede rekonstrueerimisega 2005. aastal, 

on ehitatud energiasäästupõhimõtetel. Aastate jooksul on tänavavalgustusliinide energiakulu 

vähendamiseks vahetatud vanad valgustid uute vastu, kasutatakse suurema valgusviljakusega 

ja väiksema võimsusega valgusallikaid. Tänavavalgustusvõrgu energiasäästu tagamiseks tuleb 

jätkuvalt investeerida vanade liinide rekonstrueerimisse vastavalt energiasäästu põhimõtetele. 

2.4.5. Ühistransport, sh raudtee 

Tallinna-suunaline ühistransport liigub mööda Tallinn-Pärnu-Ikla ja Tallinn-Rapla-Türi 

maanteed ning Männiku teed. Tallinna-suunaliste bussiliinide alguspunkt asub Saku alevikus, 

mis raskendab teiste piirkondade elanike liiklemist Tallinna. Samuti on probleemiks 

kommertsliinide ühtse liinivõrgu ja piletisüsteemi puudumine Tallinna linnaga. 

Vallaelanikele tuleb tagada bussiühendus Tallinnaga, rakendada erinevaid sõiduvõimalusi 

ning suurendada avalike liinide mahtu, et vähendada sõltuvust kommertsliinidest. 
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Valla siseliinid on välja kasvanud endistest õpilasliinidest. Siseliinide osas on probleemiks 

väljumiste sõltuvus kooli algus- ja lõpuaegadest. 

 

Pikemas perspektiivis on otstarbekas vallasisene ühistransport kavandada raudteele 

ettevedavana ning valdav osa valla piire ületavast ühistranspordivajadusest katta 

rongiliiklusega. Valda läbib põhja-lõunasuunas Tallinn-Rapla-Pärnu (Viljandi) raudtee ja 

valla territooriumil asuvad Männiku ja Kiisa raudteejaamad ning Saku, Kasemetsa ja 

Roobuka raudteepeatused. Etteveoskeem on võimalik kavandada Kiisa, Kasemetsa, Saku ja 

Urda (Saue vald) ning Männiku busside lõpp-peatuse raudteejaamade või -peatuste baasil, 

kuhu on vaja rajada ümberistumisterminalid koos vajalike ehitiste ja rajatistega 

(ootepaviljonid, parklad, jalgrattaparklad jm). 

 

Rail Baltic raudtee eesmärk on luua kiirraudteeühendus Lääne-Euroopa suunal. Lisaks 

tagatakse Eesti siseselt kiire regionaalne ühendus Pärnu suunal.  

 

 
Joonis 2 Rail Baltic trassi koridor 

 

Rail Baltic trassi koridor (osaliselt või kogu ulatuses lõigud 16A, 16B, 14C) kulgeb Saku 

valla territooriumil läbi Tagadi, Kurtna, Kirdalu, Tõdva, Kajamaa, Saustinõmme, Männiku ja 

Tammejärve küla. Kogu Saku valla ulatuses on planeeritud trassi koridori laius 350 m. 

 

Ulatuslikumad hoonestusalad jäävad trassi koridorist (350 m) välja, ühele ja teisele poole, 

üksikud majapidamised ka trassi koridori sisse. Kurtna külas lõikab trassi koridor Kurtna 

kooli staadionilt algavaid terviseradasid. Kiisa avariielektrijaamast möödub trassi koridor ida 

poolt (väljas võimalike õnnetuste ja kütusetsisterni ohualast), avariielektrijaama ja Kõnnumäe 

karjääri veehoidla vahelt läbi, lõigates põhjapool paiknevaid toiteliine (110 ja 330 kV liinid). 

Toiteliinid tuleb kas ümber ehitada või tõsta lääne poole uude asukohta. Kui Tagadi külas 

kulgeb trassi koridor valdavalt metsamaal, siis Kirdalu ja Tõdva külas paikneb trassi koridori 

ka põllumajandusmaal. Tõdva külast kulgeb trassi koridor edasi põhja suunas, möödudes 

Kajamaa ja Saustinõmme külade hoonestusaladest lääne pool. Kajamaa küla osas järgib trassi 

koridor võimaluste piires põllu- ja metskõlviku piiri. Männiku külas läbib trassi koridor Saku 

rabametsa rekreatsiooniala ja lõikab alal kulgevaid terviseradasid. Tallinna ringteed ületades 
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kulgeb trassi koridor läbi Männiku ja Tammejärve küla, Männiku raba serva mööda, lõigates 

vahepeal Kiili valla Luige aleviku lääneserva. Männiku piirkonnas paikneb trassi koridor 

Kaitseväe Männiku harjutusvälja idaservas, läbides ühtlasi ka kavandatavate väljaõppeehitiste 

ohualasid. 

 

Maakonnaplaneeringuga on kavandatud Rail Baltic perspektiivsele trassikoridorile kohalike 

peatuste põhimõttelised asukohad. 

 

Üldplaneeringu koostamisel tuleb analüüsida uut olukorda, mille toob kaasa Rail Balticu 

trassi ehitamine Saku valla territooriumile ning vajadusel teha muudatusi maakasutuse 

kavandamisel ja täpsustada Rail Baltic trassikoridori vastavalt koostatavale eelprojektile. 

2.4.6. Energiamajandus 

Saku vallas on tsentraalne kaugküte kasutusel Saku alevikus ja Kurtna külas. Tänaseks on 

Kurtna küla kaugküttevõrk rekonstrueeritud ja katlamaja üle viidud pelletiküttele. Torustiku 

rekonstrueerimistööd on teostatud ka Sakus, samuti on Tehnika katlamaja üleviidud 

taastuvküttele.  

 

Aktiivselt tuleb tegeleda soojatarbijate informeerimisega energiasäästu võimalustest. Seni läbi 

viidud uuringud on näidanud, et soojustatud korruselamutes on soojustamise tulemusel 

soojatarve vähenenud kuni 50%. Seetõttu on otstarbekas panustada energiasäästualasesse 

teavitustöösse ja uuringutesse.  

2.4.7. Tiheasustusalade ühisveevärk ja –kanalisatsioon  

Saku vallas tegutseb kolm vee-ettevõtjat, kellest suurim teeninduspiirkond on AS-il Saku 

Maja. Üldjuhul vajavad väikeasulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised edasiseks 

toimimiseks olulisi investeeringuid. Erandiks on siinkohal Saustinõmme külas asuva 

Metsaveere elamupiirkonna ühisveevärk ja kanalisatsioon ning Metsanurme külas AÜ 

Kuresoo tegevuspiirkonnas asuv ühisveevärk, mis on kas alles rajatud või rekonstrueeritud. 

Suuremahulised rekonstrueerimistööd on teostatud Saku alevikus ja lähialal. Tiheasustusalade 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine toimub lähtuvalt Saku valla ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni arendamise kavast 2017–2029. Keila jõe reoveekogumisalal alustati ÜVK 

rekonstrueerimise ja väljaehitamisega 2018. aastal. 

2.4.8. Internetiühendus 

Saku vallas pakuvad internetiühendust enamus Eesti turul tegutsevatest suurematest 

teenusepakkujatest, kuid probleemiks on kohati ühenduse kiirus. Siseministeeriumi 

eestvedamisel on üle Eesti rajatud fiiberoptilise kaabli võrgustik, mis tagab üleriigilise ülikiire 

internetiühenduse. Probleemiks on sideettevõtete väike aktiivsus jaotusvõrgustiku 

väljaehitamisel.  

 

Vallas tegutseb viis avalikku internetipunkti, millest neli asuvad valla asutuste juures ja üks 

külaseltsi ruumides. Et tagada parem ligipääs internetiühendusele, on vajalik uute 

internetipunktide ja vabade wifi-alade rajamine. 
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2.5. Haridus 

Saku valla elanike arv on aastate lõikes olnud kasvutrendis.  

2017. a oli lapsi ja noori vanuses 0-18 aastat kokku 2711, mis moodustas 27% elanikkonnast. 

Kasvav ja seoses rändega pidevalt muutuv laste ja noorte arv on olnud vallale suureks 

väljakutseks, et luua  vajalikud tingimused ja võimalused alus- põhi-, kesk- ja huvihariduse 

omandamiseks. 

2.5.1. Alusharidus 

Alusharidust pakuvad Saku vallas Saku Lasteaed Päikesekild, Saku Lasteaed Terake ning 

Kurtna Kooli lasteaed. 31.12.2017 seisuga oli Saku valla munitsipaallasteaedade 36 rühmas  

lasteaialapsi kokku 728. 

 

Vastavalt sõlmitud koostöölepingule omab Saku vald rühma jagu lasteaiakohti ka Saue valla 

Nõlvaku ja Tuleviku lasteaias, kus 31.12.2017 seisuga oli laste arv 30. Teiste omavalitsuste 

lasteaedades käis sama seisuga 54 Saku valla last, neist 48 last Tallinnas ja 6 last mujal Eestis. 

Saku valla munitsipaallasteaedade teenuseid kasutas 19 teiste omavalitsuste lasteaiaealist last. 

 

Lasteaiakohtade arvu suurendamiseks on viimase nelja aasta jooksul juurde loodud kuus 

lasteaia- ja sõimerühma, mis on suurendanud lasteaedades käivate laste arvu 64 lapse võrra 

(Tabel 6). Selleks loodi 2013. aastal Kurtna Kooli lasteaeda seitsmes rühm, 2015. aasta 

jaanuaris rekonstrueeriti kahele uuele sõimerühmale ruumid vallale kuuluvas Uus-Saku tn 3a 

hoones ja 2017. aastal valmis Saku Lasteaias Päikesekild uus korpus neljale uuele rühmale, 

rekonstrueeriti keskosa ja ujula.  

 

Loodud lasteaiakohad pole arvulises vastavuses lasteaedades käivate laste arvuga, kuna 

tegelikkuses sõltub reaalne kohtade arv jooksva aasta rühmade liikidest, mis lasteaiakohtade 

põhikomplekteerimisel määratletakse ja moodustatakse vastavalt vajadustele ja võimalustele. 

 

Tabel 6 Valla munitsipaallasteaedade rühmade ja laste arvud 31. detsembri seisuga aastatel 

2013–2017 

Lasteaed 

Rühmade arv Laste arv 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Saku Lasteaed 

Päikesekild 13 13 13 13 17 275 275 276 279 334 

Saku Lasteaed 

Terake 10 10 12 12 12 220 225 252 254 235 

Kurtna Kool 7 7 7 7 7 148 148 148 135 129 

Nõlvaku Lasteaed*      21 23 25 30 30 

Kokku 30 30 32 32 36 664 671 701 698 728 

Muutus 3 0 2 0 4 81 7 30 -3 30 

*alates 2013. aastast Saku vallal kohad 

 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele (edaspidi KELS) on lasteaedades olevate rühmade 

lubatud suurused erinevad. Et tagada valla lasteaedade järjekorras olevatele lastele sõime- või 

lasteaiakoht, on rühmade komplekteerimisel alati võimalusel arvestatud maksimaalsete 

lubatud laste arvudega (sõimerühmas 14+2, liitrühmas 18+2, lasteaiarühmas 20+4). 

Tabel 6 koondab rühmade ja valla lasteaedade laste arve aastate lõikes. 

Kuna viimastel aastatel on hüppeliselt kasvanud erivajadustega laste hulk, kellega rühmade 

komplekteerimisel arvestada tuleb, siis 2017. aastal oli sellel otsene mõju rühmade laste 
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arvule (KELSist tulenevalt täidab üks erivajadusega laps tavarühmas kolm kohta), lisaks 

rühmade liikide muutumised (tulenevalt vajadusest muuta ühevanuseline lasteaiarühm 

sõimerühmaks või liitrühmaks) ning kuna lasteaiakohta soovis valdavalt 1–4,5-aastaste 

vanusegrupp, siis ei täitunud lasteaias Terake ka 5–6-aastaste rühm. 

 

Lasteaiakohtade vajaduse prognoosimine on suureneva sisserände tõttu keeruline. Sisserände 

üheks põhjuseks on kindlasti hoogustunud elamuehitus, mistõttu võib edaspidi veelgi 

suureneda nõudlus lasteaia- ja sõimekohtade järele. 

 

Kuna hetkel ei suuda me tagada kõikidele soovijatele sõimekohti, siis alternatiivina 

võimaldatakse lapsele vanema nõusolekul lapsehoiuteenust ja rahastamisel kohaldatakse 

võrdset kohtlemist valla teiste munitsipaallasteaedadega.  

2017. aastal võimaldati lapsevanema nõusolekul lasteaiakoha asemel lapsehoiuteenust 118 

lapsele (2016. aastal 85 lapsele). 

 

Alusharidusega seoses on kasvanud vajadus pakkuda lapsekesksemaid teenuseid. Valdavalt 

on see seotud just erivajadustega lastega, kellele tuleks võimaldada käia moodustatud sobitus- 

või erirühmas.  

2.5.2. Üldharidus 

2017. aastal omandas põhi- ja keskharidust kokku 1754 valla noort. Saku vallas tegutseb kolm 

üldhariduskooli: Saku Gümnaasium, Kurtna Kool ja Kajamaa Kool. 

Õpilaste arv on aastate lõikes järk-järgult suurenenud. 31.12.2017 seisuga oli valla koolides 

õpilasi kokku 1484. Võrreldes 2016. aasta sama seisuga oli 130 õpilast rohkem (Tabel 7). 

 

31.12.2017 seisuga käis Saku valla üldhariduskoolides teistest omavalitsustest 43 õpilast. 

Enim oli õpilasi Tallinna linnast ja Kohila vallast. Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides 

õppis 213, riigikoolides 9 ja erakoolides 48 õpilast. Enim õpilasi käib Tallinna koolides. 

 

Tabel 7 Õpilaste arv Saku valla üldhariduskoolides 31. detsembri seisuga aastatel 2013–2017 

Koolid 
Saku valla laste arv Teiste KOV laste arv 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Saku 

Gümnaasium 837 869 944 1109 1235 30 26 29 23 25 

Kurtna Kool 137 153 175 198 202 25 16 16 12 13 

Kajamaa 

Kool 26 32 40 48 47 5 3 2 5 5 

Kokku 1000 1054 1159 1355 1484 60 45 47 40 43 

 

Saku valla hariduskorraldust mõjutab ennekõike õpilaste arvu muutusega kaasnev vajadus 

uute koolikohtade järele põhikooli osas. Tabelist 8 nähtub kooliminevate laste arvu muutus 

aastate lõikes. Prognoosimisel on aluseks võetud Rahvastikuregistri andmed, vallas 

registreeritud sündide arv ja viimaste aastate rändega lisandunud I klassi minevate laste 

keskmine arv. Klassikomplektide arvu määratlemisel on aluseks võetud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses (PGS) sätestatud ülempiir 24. 

 

Tabel 8 Esimesse klassi minevate laste arv seisuga 31. detsember aastatel 2013–2022 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Esimesse klassi 

minevad õpilased 

139 144 

 191  162  190  160  169 170  173 160 

Klassikomplekte 6 6 8  7  8  6  7  7 7 6 
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Ruumiprobleem on valla koolides tõsine – keskmine netopind õpilase kohta (ca 7,5 m
2
) pole 

vastavuses Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu korrastamise meetme sihttasemega, 

milleks on 11,5 m
2
 pinda õpilase kohta.  

 

Saku Gümnaasiumis toimub õppetöö kahes hoones: algklasside majas (1.–3. klassid) ja 

peahoones (4.–12. klassid). Algklasside majas on võimalik korraldada õppetööd kuni 12 

klassikomplektile. Maja vajab rekonstrueerimist. Peahoones on ruumi 22 klassikomplektile. 

Mõlemad koolihooned on ehitatud kolme paralleelklassiga kooli jaoks, mis tähendab, et 

majad töötavad ülekoormusega. 2015. aastal valmis juurdeehitus, mis hetkeks leevendas 

algkoolimaja ülerahvastatuse probleemi ja pakkus osaliselt lahendusi põhimajas 

puuduolevatele õpperuumidele.  

 

Kuna aga oleme mitme aasta jooksul õpilaskohtade juurdeloomiseks vajadusest tulenevalt 

suurendanud klassikomplektides õpilaste arvu ülemist piirmäära, siis olime 2017/2018. 

õppeaastal olukorras, kus 3. kooliastmes (VII–IX kl) oli keskmiseks klassitäituvuseks 29 

õpilast (Tabel 9).  

Nelja aasta jooksul on õpilaste arv põhikooli osas suurenenud 279 õpilase võrra ja seda 8 uues 

klassikomplektis, mis aga tähendab, et kui arvestada PGSis sätestatud klassitäituvuse 

ülempiiriga – 24 õpilast klassis, on meil juba selle arvestusega puudu põhikooli osas neli 

klassikomplekti. 

 

Tabel 9 Klasside ja õpilaste arv Saku Gümnaasiumis 2013–2017 

Klass 
2013 2014 2015 2016 2017 

Klasse Õpilasi Klasse Õpilasi Klasse Õpilasi Klasse Õpilasi Klasse Õpilasi 

I  5 113 5 117 7 146 5 130 6 155 

II  4 97 5 112 5 114 6 147 5 133 

III  4 88 4 99 5 116 5 118 6 148 

Kokku 13 298 14 328 17 376 16 395 17 436 

IV 4 116 4 89 4 99 5 114 5 121 

V 3 89 4 114 3 88 4 102 5 114 

VI 4 81 3 90 4 112 3 90 4 104 

Kokku 11 286 11 293 11 299 12 306 14 339 

VII 3 77 3 78 3 87 4 112 3 87 

VIII 3 64 3 76 3 78 3 88 4 112 

IX 3 61 3 61 3 75 3 75 3 91 

Kokku 9 202 9 215 9 240 10 275 10 290 

X 2 36 2 2 3 40 3 64 3 71 

XI 2 44 2 31 3 31 3 38 3 63 

XII 2 32 3 44 2 30 3 31 3 36 

Kokku 6 112 7 111 8 101 9 133 9 170 

Kõik 

kokku 40 898 41 947 45 1016 47 1109 50 1235 

 

Põhikooliastmete ruumipuudus ja ülerahvastatud klassikomplektid ei võimalda täna tagada 

vajalikku õpet ega tuge kõikidele gümnaasiumi haridusliku erivajadustega lastele (HEV 

lapsed). 

Riiklik hariduspoliitika liigub kaasava hariduse suunal, kus HEV õpilased peaksid õppima 

elukohajärgses koolis ja neile oleks võimaldatud vajalikud tugiteenused ja määratud meetmete 

abil korraldatud õpe vajaliku suurusega eriklassis. 
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Saku vallas pakub eriõpet Kajamaa Kool, kuid koolis on kohti ainult 50 õpilasele ja see ei 

kata valla vajadusi. 

Kuna viimastel aastatel on toetavat õpet (tõhustatud ja eritugi) vajavate laste hulk märgatavalt 

suurenenud, siis on selles osas probleem vallas tõsine. 

 

Kajamaa Koolis on kaheksa klassikomplekti – esimeses kooliastmes kolm, teises kooliastmes 

kolm, kolmandas kooliastmes kaks. Õppetöö toimub liit- ja väikeklassides, õpitakse põhikooli 

riikliku õppekava ja lihtsustatud riikliku õppekava alusel. 

Kooli ruumid vajavad rekonstrueerimist ja hoone teise korruse väljaehitamist. Mõned 

ainekabinetid ei vasta õppekava nõuetele.  

2014. aastal valmis koolihoone rekonstrueerimiseks eskiisprojekt. 

 

Kurtna Kooli (lasteaed-põhikool) hoone rekonstrueerimise käigus ehitati juurde põhikooli 

jaoks klassiruumid ja lisaruumidega võimla. Koolis on üheksa klassikomplekti, igas 

kooliastmes kolm. 

2.5.3. Huviharidus 

Saku vallas pakub huviharidust Saku Muusikakool. 31.12.2017 seisuga õppis muusikakoolis 

173 õpilast, neist põhiõppes 156 ja ettevalmistusklassis 17 õpilast. Koolis on seitse klassi ja 

34 rühma. Muusikakoolis tegutseb huviringina puhkpilliorkester Saku. Lisaks 

puhkpilliorkestrile tegutsevad erinevad ansamblikoosseisud, kus õpilasi on koos 

musitseerimas kaheksa või enam: rahvamuusika-, viiuli- ja lauluansambel. 

Muusikakooli vastuvõtukatsetele tulevate laste arv kasvab, kuid ruumipuudusel pole võimalik 

kõiki lapsi vastu võtta. Selle tulemusena muutub lastevaheline konkurents veelgi tihedamaks. 

See hoiab õppekvaliteeti tasemel, kuid heade muusikaliste eeldustega lapsi pääseb 

muusikakooli vähem õppima. 

 

Muusikakooli ruumid asuvad Saku Gümnaasiumi kompleksis. Koolil on 13 klassiruumi ja 

kammersaal. Lähitulevikus vajab uuendamist hoone katus ning soojapidavuse suurendamiseks 

ja küttekulude vähendamiseks on mõistlik soojustada hoone välisseinad. 

 

Huvihariduse võimaluste laiendamiseks sõlmisid Saku vald ja Tallinna linn 2017. aasta mais 

koostöölepingu, mille raames toetab vald oma laste õppimist Tallinna 

munitsipaalhuvialakoolides. 

 

2.6. Kultuur, sport ja noorsootöö 

2.6.1. Kultuur 

Saku vallas pakuvad kultuuriteenuseid valla asutustena Saku Huvikeskus, Kiisa Rahvamaja ja 

Saku Vallaraamatukogu. Lisaks nendele ka erinevad külaseltsid, sihtasutused, 

mittetulundusühingud, seltsingud ning kogudused. 

 

Saku Huvikeskus tegutseb Teaduse 1 hoones ning ruumid kaasajastatakse hoone 

rekonstrueerimise käigus.  

 

Huvikeskus korraldab või aitab kaasa valla suursündmuste (kontsertide, lauluvõistluste, 

jaanipäeva, mälumänguturniiri, laulu- ja tantsupäeva, kogupereürituse Augustfest, jõulutelgi 

jm) korraldamisele. Huvikeskuses tegutsevad erinevad rahvakultuurikollektiivid - kokku 234 

osalejat. Muude huviringide (kunsti-, käsitöö-, keraamika-, portselanimaali- ning 

muusikaringid, tarbekunsti-, robootika-, mudelismi-, male-, skautide- ja teatriringid) 

tegevuses osaleb kokku 417 inimest, kellest 308 on lapsed. 
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Täiendavalt pakutakse huvikeskuse ruumides teiste ühenduste ja eraisikute poolt erinevaid 

tegevusi. 19 erinevas tegevuses osaleb kokku 429 inimest, kellest 163 on lapsed. 

 

Kiisa Rahvamaja tegevuspaigaks on 2015. aastal valminud Kiisa Vabaajakeskus. Seoses 

kolimisega uude hoonesse on võimalused huvitegevuses laienenud. Asutuse ülesanne on 

rahvakultuuri säilitamine, kohaliku kultuurielu edendamine, võimaluste pakkumine vaba aja 

sisustamiseks ja huvitegevuseks nii lastele, noortele kui täiskasvanutele.   

 

31.12.2017 seisuga tegutseb Kiisa Rahvamajas 21 huviringi, milles osaleb 226 huvilist. 

Erineva sisuga sündmusi korraldati kokku 71 ja nendes osales 5746 inimest (2016. aastal 

5593 inimest). Lisaks on Kiisa Rahvamaja kokkusaamiskohaks mittetulundusühendustele ja 

seltsingutele. Samuti toimuvad majas erinevad teenuspäevad (sotsiaaltöötaja vastuvõtt, 

silmaarsti vastuvõtt) ja erinevad õppepäevad ja õpitoad. 

 

Saku Vallaraamatukogu teenindab vallaelanikke neljas piirkonnas: Sakus, Kiisal, Kajamaal ja 

Kurtnas. Kajamaal ja Kurtnas toimub tegevus koolides, mistõttu ülesannete hulka kuulub ka 

kooliraamatukogu funktsioonide täitmine. 

 

Raamatukoguteenust kasutab 30% elanikkonnast. Lugejate kasutuses on Sakus viis, Kurtnas 

ja Kajamaal üks ning Kiisal kaks internetiühendusega arvutit. Sakus, Kiisal, Kurtnas ja 

Kajamaal on raamatukogudes wifi. 

 

Saku Vallaraamatukogus on kaasaegne 50-kohaline konverentsiruum koos kööginurgaga. 

Lastenurk on eraldatud rippklaasseintega. Vallaelanikele on kasutada eraldi seisvad 

tööruumid ja arvutid. 

 

Raamatukogu põhieesmärgiks lähiaastatel on pakutavate e-teenuste laiendamine, eriti 

koduloolise info kättesaadavaks tegemine, e-ajakirjadele ja e-raamatutele juurdepääsu 

võimaldamine. 

 

Lugejate arv on vähesel määral langenud, kuid viimastel aastatel on lisandunud 

virtuaalkülastajaid. 

 

Tabel 10 Lugejate, külastuste ja laenutuste arv 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Lugejad 2 783 2 846 2 917 2 904 2894 

Külastused 39 387 47 601 50 531 53 040 53 340 

Laenutused 59 684 56 715 58 154 59 015 65 956 

Virtuaalkülastused 13 975 16 156 35 335 70 158 71 138 

 

Raamatukogu korraldab vallaelanikele erinevaid üritusi ja näitusi. Eksponeeritakse kunsti- ja 

käsitöönäitusi nii kohalikelt kui välisautoreilt ja valla koolide õpilastöid. 

2.6.2. Sport 

Saku Valla Spordikeskuse tegevuse eesmärgiks on tagada Saku valla elanikkonnale 

võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, 

sportlikuks eneseteostuseks ning spordielamuse saamiseks. 

 

Spordikeskust külastas 2017. aastal 24 492 inimest (päevas keskmiselt 66 inimest). 2016. 

aastal külastas 24 133 inimest, 2015. aastal 23 300 inimest ja 2014. aastal 22 097 inimest. 

Külastatavus suureneb iga aastaga. Spordikeskuses toimuvad gümnaasiumi kehalise kasvatuse 

tunnid. 
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31.12.2017 seisuga on spordikeskuses lastele vanuses 7–19 eluaastat 11 erinevat treeningut 28 

treeningrühmaga. Kokku osaleb treeningrühmades 460 spordihuvilist. Eelisarendatavad 

spordialad on võistlustants, korvpall ja jalgpall. 

 

Lisaks on spordikeskuses võimalik osaleda erinevate klubide poolt korraldatavates 

treeningutes (tants, judo, karate, jooga, aeroobika jne). Täiskasvanute treeningtegevuseks 

rendivad spordiklubid ruume. 

 

Ülevallalisi spordiüritusi korraldab spordikeskus koostöös erinevate spordiühendustega. 

Mitmete võistlussarjade algatajateks ja korraldajaks on spordiühendused ise. 

 

Spordikeskuse ruume ja rajatisi on võimalik üürida, kuigi tihe kasutusgraafik ei võimalda 

seda kõigile soovijatele. Lähtuvalt sellest on suur ruumipuudus ning vajadus suurema 

spordikeskuse järele, mis võimaldaks oluliselt suurendada harrastajate osakaalu 

liikumisharjumuste kujundamisel ja treeningute läbiviimist. 

 

2016. aastal alustati ruumipuuduse vähendamiseks uue spordihoone projekteerimisega. 

 

Spordikeskuse rajatised: 

- Spordikompleks – spordikeskuse hoones asuvad nelja rajaga 25-meetrine ujula, 

pallimängusaal, jõusaal, aeroobikasaal ja võimlemissaal. Hoone ehitati 2001. aastal ja 

vajab nüüdseks remonti. 

- Kunstmurukattega koolistaadion – täismõõtmetega kunstmurukattega jalgpalliväljak ning 

tartaankattega jooksurada ja kuulitõukesektor. 

- Saku staadion – loodusliku muruga jalgpalliväljak, rannajalgpalliväljak, jooksurada, välja 

ehitamata jalgpalli harjutusväljak ja rannavõrkpalliväljak. 2016. aastal anti staadion MTÜ-

le Saku Sporting rendile. 

- Tennisekompleks – kaks heas seisukorras tenniseväljakut, tennisemaja koos puhkeruumi ja 

riietusruumidega, tribüün. Tennisekompleks vajab rekonstrueerimist. 

 

Saku alevikus on vallaelanikele kasutada: 

- spordiväljak, kus talvel saab uisutada ja mängida jäähokit ning suvel rannavõrkpalli;  

- 2,7 km pikkune valgustatud matka- ja suusarada ning 3,5 km, 7 km ja 10 km pikkused  

Saku rabametsa matka- ja suusarajad. 2013. aastal muudeti rajaprofiili, mis võimaldab 

lisaks suusatajatele lumeta perioodil sportimisvõimalusi nii jalgratturitele kui ka 

jooksjatele/kõndijatele; 

- 2 km pikkune ja 18 korviga disc golfi rada; 

- skate park ja suusa-kelgumägi, mis vajavad edasiarendamist. 

 

Raudteeäärne ala on täna kasutusel jalgpalli, disc golfi, rattaspordi, suusatamise, 

rannavõrkpalli ja -jalgpalli harrastajate poolt ning sinna on rajatud vabaõhu jõulinnak. Ala on 

kasutatav aastaringselt ning sobilik vaba aja veetmiseks ja tervisespordi harrastamiseks. 

 

Oluline on suurendada välialade harrastamise võimaluste osakaalu, et leevendada 

Spordikeskuse siseruumide koormust ja pakkuda võimalikult laia harrastatavate alade haaret 

ning kasvatada ka lihtsalt looduses liikumise võimalusi, luues selleks tähistatud 

liikumisradasid nii talvel kui suvel kasutamiseks (matkarajad rabamaastikul, tähistatud 

metsarajad, küladevahelised tähistatud rattarajad). 

 

Rekreatsiooniala ei koosne ainult Saku rabametsa terviserajast (2 km, 3,5 km, 7 km), vaid 

suurel määral ümbritsevatest jooksu-, ratta-, orienteerumis- ja matkaradadest. 

Rekreatsiooniala toetab tugevalt noorte liikumist ja tervise arengut, asudes Saku algkoolist ja 
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Saku gümnaasiumist ca 1 km kaugusel. Väga hea ligipääsetavusega rabametsa 

rekreatsiooniala külastatavus on kõrge. Sellele on aluse pannud järjepidev töö 

välispordiharrastuste edendamisel kohalik kogukond ja spordiorganisatsioonid. 

 

Perspektiivselt vajab lahendamist rabametsa rekreatsiooniala ja aleviku terviseradade 

ühendamine raudteeülesõitu vältides. 

 

Kurtna Koolis on võimla, aeroobika-, judo- ja jõusaal, kunstmurukattega staadion koos 

tartaankattega jooksuradadega ja korvpalliväljak. Aktiivselt kasutatakse ruume tööpäevadel, 

kuid suveperioodil ja nädalavahetustel on kasutus vähene. 

 

Saku vallas on aktiivses kasutuses kergliiklusteed, kus harrastatakse kepikõndi, jooksmist, 

jalgrattasõitu, rulluisutamist ja -suusatamist. Lisaks on võimalus valla territooriumil tegeleda 

murdmaasuusatamisega, sulgpalliga, võrkpalliga, koroonaga, malega, vibuspordiga, 

laskmisega, disc golfiga, ratsutamisega, veelaua- ja motospordiga. 

 

Spordiklubid korraldavad ülevallalisi spordivõistlusi ja rahvaspordiüritusi. 

2.6.3. Noorsootöö 

Saku Valla Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Saku 

vallas. Asutus töötab avatud noorsootöö meetodil. 

 

Noortekeskust külastavad 7–20-aastased noored. Vanemad noored osalevad konkreetsetes 

projektides, mille teemad on neile huvitavad ja arendavad. Noortekeskust külastavad tihti 

vähemate võimalustega ja huviringides mitteosalevad noored. Noortekeskus korraldab 

noortele suunatud ülevallalisi sündmusi ning laagreid (õpilasmalev, päevalaager). 2017. aastal 

osaleti kolmes rahvusvahelises projektis. 

 

2017. aastal oli Saku Valla Noortekeskuse külastuste arv 6698 (so 647 erinevat noort vanuses 

7–16 eluaastat): 

Saku noortekeskuses 4322 külastust (442 erinevat noort); 

Kiisa noortekeskuses 2376 külastust (273 erinevat noort). 

 

Sakus asuvad noortekeskuse ruumid Teaduse 1 hoone keldrikorrusel. Peamisteks 

probleemideks on ruumilahendus ja ruumipuudus. Puudub toimiv ventilatsioonisüsteem ning 

seetõttu on raske erinevaid tegevusi korraldada. Erivajadustega noortel puudub ligipääs. 

Pärast uue tervisekeskuse hoone valmimist saab noortekeskus enda vajadustele kohandatud 

ruumid Uus-Saku 3a hoones. 

Kiisal asuvad ruumid uues Kiisa Vabaajakeskuses. 

Täiendavalt korraldavad noortele vabaaja- ja spordiüritusi ning aktiivtegevusi erinevad 

ühendused (Vana-Harju Skautide Malev, MTÜ Metsanurme, MTÜ Kodukoht Kiisa, MTÜ 

Saku Priitahtlikud Pritsimehed, Kaitseliidu Harju Maleva Noorkotkaste ja Kodutütarde 

rühmad jt). 

 

2.7. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

Saku valla sotsiaalhoolekandes osutatavate teenuste ja toetuste eesmärgiks on pakkuda 

abivajajatele kvaliteetset ja sobivat tuge, mis soodustab nende toimetulekut igapäeva- ja 

ühiskonnaelus. 

 

31.12.2017 seisuga elab vallas 1 399 inimest, kes on vanemad kui 65 eluaastat. Eakate 

hoolekandes on eesmärgiks, et iga eakas saaks võimalikult kaua ja turvaliselt oma kodus 
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elada. 2017. aastal viibis hoolekandeasutustes neli eakat, kelle eest vald tasus osaliselt 

hooldekodu kohatasu. Allolevast tabelist on näha, et viimaste aastate jooksul on selliste eakate 

arv stabiliseerunud. 

 

Tabel 11 Saku valla eakate ning valla toetusel hoolekandeasutustes viibinud eakate (65+) arv 

2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Eakate (65+) arv 1270 1298 1322 1348 1399 

Eakaid hoolekandeasutustes, 

kelle kohatasu tasus osaliselt 

Saku vald 8 7 3 4 4 

 

Eakate sotsiaalhoolekande korraldamisel on oluline ennetus- ja võrgustikutöö. Mitmes valla 

piirkonnas tegutsevad aktiivselt eakate ühendused. 

 

31.12.2017 seisuga on Saku vallas 431 puudega täiskasvanud isikut ja 60 puudega last. 35-le 

täisealisele raske või sügava puudega isikule ja neljale lapsele on määratud hooldaja. 

 

Tabel 12 Puudega isikute arv seisuga 31. detsember aastatel 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Lapsed 44 42 41 57 60 

Täiskasvanud 415 440 401 404 431 

Allikas: Sotsiaalministeerium 

 

Puudega isikute hoolekandes on eesmärgiks tagada vajalikud teenused ja abi, et 

kompenseerida puudest tulenevaid lisavajadusi ja vähendada perede hoolduskoormust. 

 

Valla eelarvest makstakse puudega isikutele sotsiaaltoetust ravimite ja abivahendite 

ostmiseks, tasulise teenuse kompenseerimiseks ning tervist taastavaks tegevuseks. Valla 

eelarvest kaetakse puudega lapse toidukulu koolis ja lasteaias, lasteaia kohatasu, ühe vaba aja 

tegevuse ja koolisõidu kulu. 

 

Puudega lapsele tagatakse vajadusel tugiisiku teenus lasteaias ja koolis. 

 

Lahendamist vajab puudega inimestele ligipääsu loomine Saku Päevakeskuse ja Saku 

Tervisekeskuse teisele korrusele, postkontorisse ja valla koolidesse. 

 

31.12.2017 seisuga elab Saku vallas 2711 alla 19-aastast last. 

 

Laste hoolekande eesmärgiks on tagada laste õigused ja heaolu, parandada pere toimetulekut 

ning tagada lastele turvaline ja arengut toetav keskkond. Lastega peredele osutatakse 

hoolekandeteenuseid ja makstakse toetusi, osutatakse abi abivajavale lapsele ning 

korraldatakse asendushooldus perekonnast eraldatud lastele.   

 

Tabel 13 Lastega perede sotsiaalhoolekanne 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Eestkostepered 5 4 3 3 3 

Riskipered/menetlused* 56 51 56 92 93 

Alaealiste komisjoni 

suunatud lapsed 

11 16 8 7 4 

* 2016. aastast muutus statistika kogumine. Kui eelnevatel aastatel loendati riskiperesid, siis 2016. aastast 

loendatakse menetlusi ja juhtumeid, mis tähendab, et ühe pere kohta võib olla mitu menetlust.  
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Toimetulekuraskustega isikutel, sh töötutel, on võimalik taotleda valla eelarvest makstavaid 

sotsiaaltoetusi ning riigi eelarvest makstavat toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust. 

 

Toimetulekutoetust saavate perede arv on olnud viimastel aastatel stabiilne. 2017. aastal 

maksti toimetulekutoetust 24 perele ja vajaduspõhist peretoetust 22 perele. 

 

Saku valla eelarvest makstakse kolme liiki sotsiaaltoetusi: 

1) toimetuleku soodustamiseks makstavad sissetulekust sõltuvad toetused; 

2) puudega lapse ja puudega või töövõime kaotusega isiku toetused; 

3) sissetulekust mittesõltuvad toetused. 

 

Saku vallal on 27 sotsiaaleluruumi, kuhu 2017. aastal oli majutatud 38 inimest. Eluruumid on 

amortiseerunud ning planeerimisel on kaasaegsete eluruumide ehitamine. 

 

Saku Päevakeskuse eesmärgiks on valla sotsiaalsete erivajadustega isikutele ja peredele 

sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks. Päevakeskuse 

kasutuses on ruumid, mis on heas seisukorras. Sotsiaalteenuste osutamiseks ja kvaliteedi 

parendamiseks on tekkinud vajadus lisaruumide järele. 

Aasta jooksul on Saku Päevakeskuse poolt teenindatud hinnanguliselt 300–350 klienti, 

regulaarselt külastab keskust 150 inimest. 

 

Saku Päevakeskus osutab koduteenust, tugiisikuteenust lastele, sotsiaalnõustamist ja 

-transporti ning erihoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise 

teenus, töötamise toetamise teenus). Lisaks neile teenustele on keskuses võimalik kasutada 

tugiteenuseid – pesu pesemise ja kuivatamise teenust, pesemisteenust ja toidu vahendamise 

teenust. 

 

Lisaks eelnimetatud teenustele osutatakse päevakeskuses päevategevuse teenust sotsiaalsetele 

riskirühmadele (toetust vajavatele tööealistele ja eakatele), viiakse läbi erinevaid ühistegevusi 

ja tervisedenduslikke üritusi, korraldatakse väljasõite, külastatakse messe ning osaletakse 

kultuuriüritustel. 

 

2.7.1. Tervishoid 

Saku vallas osutab esmatasandi arstiabi Saku Tervisekeskus, mis asub vallale kuuluvas 

hoones ning kus töötab seitse perearsti kuue nimistuga. Tervisekeskus kasutab ruume tasuta, 

lisaks toetab vald kommunaalkulude katmist. 

 

Samas hoones osutatakse hambaravi- ja füsioteraapiateenust. Puuetega inimesed saavad 

regulaarselt abivahendeid osta AS Inkotuba vahendusel. Vajadus on rehabilitatsiooniteenuste 

järele. 

Sotsiaalhoolekandega tegelevad spetsialistid organiseerivad ja vahendavad tervisedenduslikke 

tegevusi peamiselt sotsiaalhoolekande valdkonna sihtrühmas olevatele vallaelanikele. 

 

Olemasoleva tervisekeskuse hoone peamiseks probleemiks on tervishoiuteenuse pakkumiseks 

ebasobiv ruumiprogramm, kõnealuse hoone ruumid on tervisekeskuse tarbeks kohandatud 

sotsiaalteenuseid osutavast hoonest. 

2.8. Turvalisus 

Turvalisuse all mõistame seisundit, mil vallaelanikud tunnevad end kaitstult ja neile on 

tagatud ohutu elukeskkond, tõenäosus sattuda ohuolukorda on viidud miinimumini, vallal on 

vastav võimekus reageerida ohule või leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju. 
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Turvalisuse tagamiseks ei piisa riiklikust politseist ja päästest, vaja on kogukondlikku 

algatust. Vabatahtlikud päästeseltsid korraldavad iga-aastaselt ennetusüritusi ja koolitusi 

õpilastele valla lasteaedades, koolides ning koostöös valla sotsiaalhoolekandeteenistusega 

konsultatsioone ja ülevaatusi kümnetes kodudes tuleohutuse tagamiseks. 

 

Suurema osa Saku valla kuritegevusest moodustavad varavastased kuriteod. Kui 

isikuvastaseid kuritegusid panevad toime enamasti kogukonnas elavad inimesed, siis vargused 

on suurelt jaolt seotud mujalt piirkondadest pärit isikute tegevusega. Vargusi on toime pandud 

firmade territooriumitelt ning ehitusobjektidelt (soojakutest). 

 

Saku vallas on registreeritud väärtegude arv võrreldes möödunud aastaga vähenenud. 

Väärtegude osakaalu vähenemine mõjutab positiivselt piirkonna turvalisust. Inimesed on 

teadlikumad ja tähelepanelikumad. Siiski on avalikus ruumis häirivat ja kohati ohtlikku 

käitumist (nt alkoholitarbimine parkides ja ühistranspordipeatuses). Samuti on murekohaks 

lähisuhtevägivald. 

 

Lisaks varavastastele süütegudele on avaliku korra rikkumisi ja narkoväärtegusid. 

Registreeritud on inimkannatanutega liiklusõnnetusi. Peamiselt põhjustasid liiklusõnnetusi 

ebaõige sõidukiiruse valimine, alkoholi- ja narkojoobes juhtimine ning terviserike. 

Liiklusrikkumiste osakaalu mõjutavad Saku valla territooriumi läbivad suuremad trassid. 

Suvisel ajal kerkivad probleemid seoses Männikul asuva karjääriga. 

 

Tabel 14 Registreeritud kuriteod aastatel 2014–2017 

Kuriteo liik 

2014 2015 2016 

2017  

(10 kuud) 

Isikuvastased kuriteod (kehaline 

väärkohtlemine, ähvardamine, vägistamine 

jms) 18 23 19 

 

12 

Varavastased kuriteod (vargus, kelmus jms)  108 83 51 36 

Liikluskuriteod (mootorsõiduki juhtimine 

joobeseisundis jms) 25 30 26 

 

18 

Muud (avaliku korra rikkumine, looma julm 

kohtlemine, dokumendi võltsimine jms) 14 9 15 

 

11 
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

Turvalisuse tagamiseks on Saku vallas: 

- rajatud kergliiklusteid 49,5 km; 

- rajatud tuletõrjevee hüdrantide võrk Saku alevikus; 

- rajatud/rajamisel tuletõrjevee hüdrandid uusasumites; 

- loodud kogukonna kaasamiseks 15 naabrivalvesektorit; 

- paigaldatud 14 turvakaamerat; 

- sõlmitud koostööleping politseiga abipolitseinike tegevuse toetamiseks; 

- loodud alaliste valvekordadega vabatahtlik päästekomando MTÜ Saku Priitahtlikud 

Pritsimehed ja MTÜ Tõdva Vabatahtlik Pääste ning on sõlmitud lepingud, mille kohaselt 

toetatakse seltside tegevust 1 euroga iga vallaelaniku kohta. MTÜ Saku Priitahtlikud 

Pritsimehed tegutseb Saku vallale kuuluvates ruumides. 
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2.9. Ettevõtlus 

Saku valla ettevõtluse arengut toetavaks teguriks on soodne geograafiline asend Tallinna linna 

läheduses. Tänu heale ühistranspordi ühendusele valla keskusest Tallinna on võimalik 

vallaelanikel tööl käia pealinnas. 

 

Tegevusvaldkondadest tulenevalt on ettevõtlustegevus vallas väga mitmekesine. Tuntud 

ettevõtted Saku vallas on Saku Õlletehas AS, Saku Läte OÜ, Samat AS, Nurmiko AS, 

Mountain Loghome OÜ, Timbeco Woodhouse OÜ jt. 

 

Arenevateks ettevõtluspiirkondadeks on Tänassilma Tehnopark ja Jälgimäe. Piirkond sobib 

ladudele ning logistika ja kaubaveoga tegelevatele ettevõtetele, seal asuvad Fazer Food OÜ 

Teenindusköök, BDP Eesti OÜ, DSV Transport AS, Veho Eesti AS jpt. 

 

Turismi ning sellega seotud teenuseid pakkuvad majutus- ja toitlustusasutused on Hotell 

Peoleo, Hotell Getliin, Saku Mõis, Saku Pruulikoda ja Mootorrattamuuseumi puhkemaja. 

Vabaaja veetmise teenuseid pakuvad Vembu-Tembumaa, Männiku Safarikeskus, Kajamaa 

viburada, Jõekääru tall, Kivi-Lillemäe talu, Kregleni tall, Esko talu, Metsanurme külakeskus, 

Üksnurme Rehe küün ning Kurtna Sündmuskeskus. 

 

Vallas puudub ärihoone, mis soodustaks ettevõtete koondumist ning mille tulemusena võiks 

elavneda äritegevus. Pärast AS Saku Maja uue kontorihoone valmimist kohandatakse 

Juubelitammede tee 6 asuv hoone väikeettevõtjatele teenuse pakkumise rendipindadeks. 

Rendipinnad väikeettevõtjatele kavandatakse Saku Vallavalitsuse uude hoonesse 

Juubelitammede tee 15. 
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3. SAKU VALLA VISIOON 2025 
 

Saku valla tunnuslause “Läbi rohelise akna” on ühtlasi ka valla visiooniks. 

 

Rohelisest aknast välja vaadates näeme kaunist loodus- ja elukeskkonda - kaitstud metsi ja 

loodusväärtusi, heakorrastatud asulaid, otstarbekat teedevõrku, hästitoimivat haldust ning 

keskkonnasõbralikku ettevõtlust. 

 

Rohelisest aknast sisse vaadates näeme rahulolevaid, kodukohast lugupidavaid, tervislike 

eluviisidega Saku valla elanikke. 

 

4. VALDKONDADE ARENGUEESMÄRGID JA TEGEVUSED 

2012–2025  
 

4.1. Loodus- ja elukeskkond  

Saku vallas on tagatud hea elukeskkond koostöös elanike ja arendajatega. Inimesed hoolivad 

oma ümbrusest ja tahavad elada tervislikus elukeskkonnas. Vallaelanike keskkonnateadlikkus, 

loodusvarade säästlik tarbimine ja pärandkultuuri väärtustamine on taganud puhta ja 

mitmekesise looduse ning piirkondliku omapära säilimise. Saku alevikku ümbritsevate 

rohealade ja metsade maksimaalne säilitamine, et kohalikule kogukonnale olulised väärtused 

ja vajalikud funktsioonid (liikumisvõimalused looduses, jõulinnakud, terviserajad, 

lemmiklooma alad jms).    

 

Eesmärk 1. Avalikku (üldkasutatavat) ruumi on säilitatud ja tekitatud juurde. 

Mõõdikud: Ammendatud karjäärid on rekultiveeritud puhkealadeks. Saku aleviku promenaad 

on valmis. Külakeskused on hästi toimivad. Igas külas on vähemalt üks mängu- ja spordiplats. 

Lemmikloomadele on rajatud jalutus- ja harjutusväljak. Männiku piirkonnas on korrastatud 

puhkealad (rannapuhkus, piknikualad, vee- ja motosport). 

 

Tegevused 

1.1. Vääna jõe promenaadi ja puhkeala väljaarendamine. 

1.2. Koerte harjutus- ja jalutusväljakute rajamine koostöös mittetulundusühendustega. 

1.3. Piirkondlike (küla) keskuste tekkimise soodustamine, sealhulgas mängu- ja 

spordiplatside, skate park jne rajamine koostöös mittetulundusühendustega. 

1.4. Saku alevikus Ülase tänava terviseradade taastamine. 

1.5. Männiku piirkonna puhkeala (rannapuhkus, piknikualad, vee- ja motosport) arendamiseks 

planeeringute koostamine. 

1.6. Kõrnumäe karjääri korrastamine puhkealaks. 

1.7. Valdeku karjääri kujundamine avalikuks supluskohaks. 

1.8. Külade ja alevike avaliku ruumi korrastamine koostöös mittetulundusühendustega. 

1.9. Saku aleviku keskusala kujundamine heaks avalikuks ruumiks. 

1.10. Saku skate park laiendamine ja mänguala väljaehitamine erinevatele vanusegruppidele. 

1.11. Kiisa Vabaajakeskuse vabaaja-ala väljaehitamine.  

1.12. Saku kelgu-suusamäe edasiarendamine. 

1.13. Turukaubanduse korraldamine kodumaise toiduga kauplemise soodustamiseks. 

1.14. Andmeside jaotusvõrgu ehitamine. 

1.15. Saku kiriku arendamine koostöös SA-ga Saku Kiriku Ehitus ja EELK-ga Saku Toomase 

Kogudus. 
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1.16. Kiisa aleviku keskusala väljakujundamine, sealhulgas eluasemed, avalikud teenused, 

puhkealad, lasteaed. 

1.17. Kiisa parkmetsa (Laulu tn ja Viljandi mnt vahelisel alal) väljakujundamine sillutatud 

teedega, mis sisaldab väikelaste mänguväljakut (liivakasti, turnimispuid, pinke jne). 

1.18. Kiisal Keila jõega seotud ala korrastamine, ujumisala tekitamine ja puhkeala 

väljaarendamine koostöös mittetulundusühendustega.  

 

Eesmärk 2. Valla territoorium on heakorrastatud ning toimib jäätmete liigiti kogumine. 

Mõõdikud: Kogu valla territooriumil on loodud võimalused jäätmete liigiti kogumiseks ja ära 

andmiseks. Vallas on piisavalt jäätmekogumiskohti. Hooldatavate haljasalade mahtu ei 

vähendata. 

 

Tegevused 

2.1. Kiisa alevikku jäätmepunkti rajamine. 

2.2. Saku alevikku jäätmejaama rajamine. 

2.3. Valla haljastusjäätmete komposteerimisväljaku rajamine.  

2.4. Kurtna tiikide heakorrastamine. 

2.5. Toetusmehhanismi väljatöötamine avaliku ruumi kaunistamiseks koostöös erasektoriga. 

 

Eesmärk 3. Säilitatud on miljööväärtuslikud alad, mõisapargid ja parkmetsad. 

Mõõdikud: Miljööväärtuslike alade hulk ei ole vähenenud. 

 

Tegevused  

3.1. Mõisaparkide ja parkmetsade kaitsmine ja korrastamine. 

3.2. Saku mõisapargi kompleksi korrastamine, jõe- ja suvemaja rekonstrueerimine. 

3.3. Saku mõisapargi sildade ehitamine. 

 

Eesmärk 4. Veekogud ja põhjavesi on heas seisundis. 

Mõõdikud: Väikeasulate veemajandusprojekt on teostunud. Veekogud on puhastatud. 

 

Tegevused 

4.1. Valla väikeasulate veemajandusprojektide teostamine vastavalt ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni arendamise kavale.  

4.2. Endiste aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamise toetamine ja 

hajaasustuse programmi rakendamine. 

4.3. Jõgede keskkonnaseisundi parandamine. Vääna jõe puhastamine valla piires raudteesillast 

kuni ringteeni. 

 

Eesmärk 5. Saku vald on mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega atraktiivne 

turismisihtkoht. 

Mõõdikud: Turismiteenuste pakkujaid tuleb juurde. Objektid on tähistatud ja kergesti 

leitavad. 

 

Tegevused: 

5.1. Valla kui atraktiivse turismisihtkoha ühisturundamine koostöös kohalike ettevõtjatega. 

5.2. Saku kui õllekultuuri pealinna kuvandi edasiarendamine ja maine tõstmine koostöös Saku 

Õlletehasega. 

 

4.2. Infrastruktuur ja kommunaalmajandus 

Tehniline infrastruktuur ja transpordisüsteem on maa-tüüpi elukeskkonnale kohane ning 

vastab säästva arengu nõuetele. 
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Eesmärk 1. Valla kohalike teede teehoole on nõuetekohaselt korraldatud. 

Mõõdikud: Valla teehoiukavas kirjeldatud ülesanded on täidetud. 

 

Tegevused: 

Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale. 

 

Eesmärk 2. Suurematesse asulatesse, asulate vahele ja Tallinna linnani on rajatud 

kergliiklusteede võrgustik. Tähtsamad kergliiklusteed on valgustatud säästlikkuse 

põhimõtteid arvestades. 

Mõõdikud: Valda on ehitatud 56 km kergliiklusteid. 

 

Tegevus: 

Rajatavad kergliiklusteed kajastuvad Saku valla üldplaneeringu kaardil 2 „Teed ja 

tehnovõrgud“ ning Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu joonisel 2 „Teed ja 

liikluskorraldus“. 

 

Kergliiklustee rajamine: 

- Kanama tee (riigimaantee T 11343) äärde; 

- Kasemetsa tee (riigimaantee T 11242) äärde;  

- Kirdalu-Kiisa riigimaantee (T 11152) äärde; 

- Kiisa-Maidla riigimaantee (T 11244) äärde; 

- Laane ja Taevakaare tänavaid ühendav  jalgrada; 

- Mõisavahe tee (kohalik tee T 7180321) äärde; 

- Männiku Tooma tee (T 7180330) äärde; 

- Rahula küla Kanama tee äärse kergliiklusteega ühendav kergliiklustee; 

- Rahula-Saku riigimaantee (T 11345) äärde lõigul Saku-Üksnurme mõis; 

- Roobuka raudteejaamast Terakese teeni; 

- Saku-Lokuti tee (kohalik tee Hao tee T 7180281 ja Saunasilla tee T 7180282) äärde; 

- Saku-Tõdva riigimaantee (T 11342) äärde; 

- Saue linna suunduvale Tallinn-Saku-Laagri riigimaanteele; 

- Tallinn-Rapla-Türi riigimaantee (T 15) äärde; 

- Tallinn-Saku-Laagri riigimaantee äärde lõigul Murimäe tee kuni Kanama tee; 

- Tammemäe ja Männi tee ühendamiseks Saku alevikuga; 

- Tiigi tänava kergliiklustee pikendamine jõuväljakuni/staadionini või raudteeäärse teeni. 

 

Eesmärk 3. Tiheasustusaladele on rajatud energiasäästlik tänavavalgustusvõrgustik. 

Mõõdikud: Amortiseerunud ja ebaefektiivsed tänavavalgustuspunktid on asendatud uutega. 

Ohtlikud kohad on valgustatud. 

 

Tegevus: 

Tiheasustusaladele ja ohtlikele kohtadele energiasäästliku valgustuse rajamine, 

välisvalgustusvõrgu rekonstrueerimine. 

 

Eesmärk 4. Valla halduses olev ühistranspordi infrastruktuur võimaldab pakkuda 

reisijate vajadusi arvestatavat ühistransporditeenust ning vallasisene ühistransport 

toimib reisijate vajadusest lähtuvalt. 

Mõõdikud: Ühistranspordiliinide arv. Reisijate arv vallasiseses ühistranspordis, busside 

täituvus. 

 

Tegevused: 

4.1. Ühistranspordi infrastruktuuri väljaarendamine (terminalid, bussi- ja rongipeatused, 

ootepaviljonid, infotahvlid). 

http://www.sakuvald.ee/documents/379795/588312/2+teed+ja+tehno+uldplaneering.pdf/e379c153-f0b7-43fc-840b-ad4b3af118df
http://www.sakuvald.ee/documents/379795/588312/2+teed+ja+tehno+uldplaneering.pdf/e379c153-f0b7-43fc-840b-ad4b3af118df
http://www.sakuvald.ee/documents/379795/588312/Joonis+2+Teed+ja+liiklus.pdf/b0f18e74-63ed-4d08-b963-aaeaf7e781ce
http://www.sakuvald.ee/documents/379795/588312/Joonis+2+Teed+ja+liiklus.pdf/b0f18e74-63ed-4d08-b963-aaeaf7e781ce
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4.2. Ühistranspordi kasutamise soodustamine. Raudteejaamade juurde autoparklate, 

jalgrattahoidlate ja -parklate rajamine. 

4.3. Vallasisese ühistranspordivajaduse väljaselgitamine ja sellest lähtuvalt uute liinide 

käivitamine. 

4.4. Roobuka raudteejaama ülekäigu ehitamine koos vajalike teede ja taristuga. 

4.5. Saku vallast lähtuva ja saabuva ühistranspordi sujuvuse tagamiseks väljaspool valla 

territooriumi teiste omavalitsustega koostöö tegemine. 

 

Eesmärk 5. Energiamajanduses on kasutusele võetud säästlikud lahendused, 

soodustatud on taastuvate energiakandjate kasutamist. 

Mõõdikud: Vastavalt direktiivile 2010/31 EU ehitatakse uusi ja renoveeritakse vanu 

funktsiooni järgi avaliku kasutusega hooneid alates 2019. aastast ning kõiki muid hooneid 

alates 2021. aastast ainult liginullenergia hoonetena.  

 

Tegevused:  

5.1. Energiasäästu meetmete rakendamine, energeetilise sõltumatuse ja taastuvenergia 

kasutamise soodustamine: 

- tänavavalgustusvõrgu energiasäästu põhimõttel ehitamine ja rekonstrueerimine; 

- avalikel objektidel alternatiivsete küttevõimaluste kasutamise kavandamine; 

- hoonete energiatõhususkavast ning uuendatud hoonete energiatõhususe direktiivi Eesti-

poolsest ülevõtmisest tulenevate eesmärkide sisseviimine valla üldplaneeringusse; 

- Teaduse 1 hoone energiatõhusaks rekonstrueerimine. 

5.2. Saku aleviku katlamajade taastuvkütusele üleviimise ja koostootmise otstarbekuse 

uurimine ja võimalusel sellele üleviimine. 

5.3. Tammemäe operatiivteenistuste keskuse hoone üleviimine maaküttele. 

5.4. Kajamaa kooli hoone üleviimine maaküttele. 

 

4.3. Haridus 

Saku vallas on terviklikult toimiv haridussüsteem, mis võimaldab omandada kvaliteetset 

alus-, põhi-, kesk- ja huviharidust ning mida iseloomustab mitmekesine, avatud, ajakohane, 

loovust soosiv ja individuaalseid vajadusi arvestav õpikeskkond. Valla haridussüsteem toetab 

laste ja noorte kasvamist ja arenemist teadlikeks, väärtusi hindavateks, ettevõtlikeks ja 

loovateks, kodukohast hoolivateks, avatud meeltega endaga hakkama saavateks 

maailmakodanikeks. Valla haridusasutuste võrk on hästi toimiv, kõigile kättesaadav, 

jätkusuutlik ja majanduslikult efektiivselt korraldatud. Võrku kujundatakse ühtsete 

põhimõtete järgi, soodustatakse asutuste omavahelist koostööd ja kogukonna ühistunnet. 

Võrgustiku areng käib kaasas rahvastikuarengutest tuleneva nõudlusega lasteaia- ja 

koolikohtadele ning huvihariduse omandamise soovidega. Haridusasutustes töötab 

kvalifitseeritud ja kõrge motivatsiooniga õpetajaskond, kellel on võimalus soodsas 

arengukeskkonnas tegelda iga lapsega. 

 

Eesmärk 1. Saku vallas tagatakse kõigile elanike registris olevatele soovijatele (vanuses 

1,5–7 a) lasteaiakohad ja antakse nõuetele vastavat alusharidust. 

Mõõdikud: Saku valla lapsed saavad soovitud ajal koha valla lasteaias. Puuduvad 

lasteaiakohad 1,5-3 aastastele lastele on asendatud lapsehoiuteenuse võimalusega. 

 

Tegevused: 

1.1. Vajadusel täiendavate rühmaruumide rajamine ja sisustamine  vallale kuuluvas hoones. 

1.2. Saku Lasteaia Päikesekild maja täielik rekonstrueerimine. 

1.3. Saku valla lasteaedades rühmade tasakaalustatud, analüüsitud ja lasteaedade 

õppekavadest lähtuv avamine. 
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1.4. Laste arenguliste erivajaduste märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks 

võimaluste loomine. 

1.5. Lasteaedade taristute ja hoonete hooldamine. 

1.6. Tänassilma piirkonda lasteaia rajamine koostöös naaberomavalitsusega. 

 

Eesmärk 2. Saku vallas elavatel koolikohustuslikel õpilastel on põhihariduse 

omandamise võimalus oma valla koolides, tulevikku vaatava ja uuel õpikäsitusel 

põhineva õppekavaga, kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas ning tasemel ja 

motiveeritud õpetajatega. 

Mõõdikud: Kõigile Saku valla koolikohustuslikele õpilastele on tagatud põhihariduse 

omandamise võimalus Saku valla koolides. Kõigil Saku valla koolidel on nõuetele vastavad 

õppekavad. Saku valla koolid ja rajatised vastavad õigusaktide nõuetele. 

 

Tegevused: 

2.1. Saku Gümnaasiumi gümnaasiumiosa viimine Saku Valla Majja. 

2.2. Uue põhikooli rajamine Saku aleviku Spordikompleksi kinnistule (Traani tee ja Teaduse 

tänava vaheline ala, 71801:005:0471).  

2.3. Kajamaa koolihoone õppekavanõuetega vastavusse viimine. 

2.4. Kurtna koolihoone hooldustööde teostamine, õueala mitmekesistamine. 

2.5. Koolide õppekava täitmiseks turvalisuse, tervisekaitse ja õppekavanõuetele vastava 

õppekeskkonna olemasolu tagamine, õppekeskkonna kaasajastamine. 

2.6. Saku valla koolides 1-9. klassi õpilastele tasuta koolilõuna pakkumine. 

 

Eesmärk 3. Saku valla õpilastele on tagatud võimalus omandada statsionaarses õppes 

üldkeskharidus kas Saku Gümnaasiumis või mujal koolides. 

Mõõdikud: Saku Gümnaasium tagab üldkeskhariduse omandamise võimaluse. 

Tegevused: 

3.1. Saku Gümnaasiumi võimekuse tagamine erinevate õppesuundade ja valikainete 

arendamisel. 

3.2. Koostöö arendamine sõpruskoolide, vilistlaste, ettevõtjate ja kõrgkoolidega 

konkurentsivõimelise hariduse andmiseks. 

3.3. Saku valla kooliealistele lastele tasuta vallasisese transpordi tagamine. 

 

Eesmärk 4. Saku valla hariduslike erivajadustega (HEV) lastele on tagatud vajalikud 

tugiteenused ja/või võimalus käia lapse võimetele ja vajadusele vastava õppekavaga 

haridusasutuses. 

Mõõdikud: Kõigis haridusasutustes on tööl tugiteenuste spetsialistid. Kajamaa Koolis on 

tagatud võimalus õppida põhihariduse riikliku ja lihtsustatud õppekava alusel kuni 50 

õpilasele. Kõikidele HEV lastele, kes vajavad spetsiifilist õppekorraldust ja tugiteenuseid, on 

tagatud eriõppe kättesaadavus. Kaasava hariduse põhimõtted on tagatud. 

 

Tegevused: 

Saku valla haridusasutustes erivajadusliku õppe korraldamine, õpiabi süsteemi kujundamine, 

vajadusel tõhustatud ja eritoe rakendamine. Tugisüsteemide arendamine. 

 

Eesmärk 5. Saku valla lastele on tagatud võimalus muusikaalase huvihariduse 

omandamiseks Saku Muusikakoolis. 

Mõõdikud: Saku Muusikakoolis on erinevatel erialadel võimalus õppida kuni 185 õpilasel, 

sealhulgas eelklassi õppuritel. Õppevahendid on uuendatud, õppetegevuseks vajalik inventar 

(audio- ja videotehnika) on tänapäevane. Õppeprotsess on paindlik ja täieneb pidevalt, 

sisaldades vastavalt võimalustele uute erialade avamist, õppelaagreid, meistrikursusi ja 

suvekoole. 
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Tegevus: 

Saku Muusikakooli tegevuse kaasajastamine. 

4.4. Kultuur, sport ja noorsootöö 

4.4.1. Kultuur 

Saku vald on kultuuritraditsioone, ajaloolist pärandit hoidev, haritud elanikkonnaga vald, kus 

on tagatud võimalused kultuuri loomiseks ja tarbimiseks. Vallaelanike ühtekuuluvustunde ja 

identiteedi hoidmiseks korraldatakse vallas ühisettevõtmisi. Koostöö tulemusena on vallale 

iseloomulikud jätkusuutlikud maineüritused, festivalid, kultuurisündmused ning asjatundlik ja 

aktiivne publik. Traditsioone säilitav ning kultuuriloomet toetav ja arendav keskkond pakub 

laialdasi võimalusi elanikkonnale kultuuriga tegelemiseks. Rikkalik ning hästi esitatud 

kultuuri-, arhitektuuri- ja ajaloopärand ning kaunis looduskeskkond toetavad Saku valla kui 

õllekultuuri pealinna mainet. 

 

Eesmärk 1. Saku valla elanikel on võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks. 

Mõõdikud: Valla kultuuriasutustes töötavad erinevaid tegevusvõimalusi pakkuvad ringid. 

Valla kultuuriasutused üürivad mitmekülgseks huvitegevusteks ruume. Kiisal töötab 

kaasaegne Vabaajakeskus. Saku valla õueüritusteks on ehitatud vabaõhulava. 

Saku valla hallatavates asutustes tegutsevad huvitegevuse ja vaba aja sisustamise ringid on 

täiskasvanutele tasulised ning lastele- ja noortele rakendatakse soodushinda. 

 

Tegevused: 

1.1. Saku vallas erineva huvitegevuse soodustamine. 

1.2. Saku valla mittetulunduslike tegevuste toetamine. 

1.3. Paindliku ja vajadusi arvestava hinnapoliitika kujundamine huvitegevuse valdkonnas. 

1.4. Saku valda vabaõhulava planeerimine, projekteerimine ja ehitamine koostöös 

mittetulundusühendustega. 

1.5. Kiisa Rahvamaja ja Saku Huvikeskuse ühendamine. 

 

Eesmärk 2. Rahvakultuuriga tegelemine on toetatud ja soositud. 

Mõõdikud: Saku valla kultuuriasutustes tegutsevad rahvakultuuri edendavad kollektiivid. 

Rahvakultuuriringid on osalejatele tasuta. 

 

Tegevus: 

Rahvakultuuri valdkonnas toetatakse  rahvatantsu, koorilaulu, rahvusliku käsitöö, pärimus- ja 

rahvamuusika, folkloori, puhkpilli ja näitekunsti tegevust. 

 

Eesmärk 3. Heal tasemel raamatukoguteenus on kättesaadav igale vallakodanikule. 

Mõõdikud: Saku Vallaraamatukogu osutab teenust Sakus, Kiisal, Kurtnas ja Kajamaal. 

Raamatukogu teenus vastab rahvaraamatukogu seadusele ja teistele raamatukogu tööd 

puudutavatele õigusaktidele. 

 

Tegevused: 

3.1. Saku vallas raamatukogu teenuse kättesaadavuse tagamine teeninduspunktides. 

3.2. Saku valla raamatukogu teenuste arendamine, sh e-raamatukogu arendamine.  

 

Eesmärk 4. Saku valla ajalugu on väärtustatud ja seda säilitatakse. 

Mõõdikud: Saku valla koduloolise informatsiooni kogumine, säilitamine ja esitlemine on 

korraldatud. 

 

Tegevused: 
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4.1. Saku valla ajalugu kajastava informatsiooni kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks 

tegemine. 

4.2. Saku valla ajaloo kirjaliku talletamise toetamine. 

4.3. Elanikkonnale suunatud valla ajalugu tutvustavates projektides osalemine. 

4.4. Vallaelanike kaasamine ajaloo talletamisse. 

 

Eesmärk 5. Avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöös on elanikele loodud 

mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks. 

Mõõdikud: Saku valla külades on kaasaegsed võimalused vaba aja sisustamiseks 

külakeskustes või seltsitubades. Mittetulundusliku tegevuse toetamine toetusfondist. 

 

Tegevus: 

Avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostööna toimuvad erinevad üritused ja vaba aja veetmise 

projektid. 

4.4.2. Sport 

Saku vald on turvaline, spordisõbralik, valikuvõimalusi pakkuv, aktiivne ja hästi korraldatud 

sporditegevusega. Soositud on sportlik eluviis ja liikumine. Saku valla lapsed ja noored, 

harrastus- ning saavutussportlased on aktiivsed sportimiseks loodud rajatiste kasutajad. Saku 

spordielu toetub elukohalähedastele, kaasaegsetele sportimisvõimalustele, tugevatele 

klubidele ja kõrge kvalifikatsiooniga treeneritele, põlvkondi siduvale harrastus- ning 

saavutusspordi vastastikku toetavale arengule. Saku valla sporditegevuse korraldamise ja selle 

vallapoolse rahalise toetamise peaeesmärk on võimaldada paljudel Saku valla lastel ja noortel 

tegeleda spordiga põhimõttel „Terve Saku spordib“. Välja on kujunenud eelisarendatavad 

spordialad ja traditsioonilised spordiprojektid, mida toetatakse valla eelarvest. 

Eelisarendatavate spordialade jätkusuutlikkuse tagamiseks ja toetamiseks on Saku Valla 

Spordikeskuses avatud treeningrühmad jalgpallis 150-le ning korvpallis ja võistlustantsus   

50-le harrastajale. Spordikeskuse koosseisus on kuus eelisarendatavate spordialade treenerit 

kokku üheksa treeningrühma treenimiseks. 

 

Eelisarendatavate spordialade mittetulundusühingutele antakse vastavalt kehtestatud korrale 

mittetulundusliku tegevuse toetusfondist tegevustoetust ning vallavalitsuse hallatav asutus 

annab vallavalitsuse määratud mahus täiskasvanute ühe mees- ja ühe naiskonna treeningute 

läbiviimiseks vallavara üürile soodushinnaga. 
 

Jätkusuutlikud ja positiivse mainega spordiklubid on konkurentsivõimelised koostööpartnerid 

laste- ja noorte- ning harrastusspordi ja saavutusspordi edendajana Saku vallas. Saku vallas on 

elurõõmus inimene, terve pere ja toetav kogukond. 

 

Eesmärk 1. Saku vallas on edendatud ja korraldatud rahvasporditegevus valla elanike 

vaimse ja füüsilise vormi saavutamiseks ja hoidmiseks ning sportlike eluviiside 

propageerimise edendamiseks. 

Mõõdikud: Läbi on viidud rahvaspordi projekte, kuhu on kaasatud võimalikult palju valla 

elanikke. Valla elanikele on loodud kaasaegne keskkond sportlikuks tegevuseks nii sise- kui 

välistingimustes. Spordirajatiste kasutamine on koordineeritud ja tagatud on olemasolevate 

spordirajatiste suurem hõivatus. Spordirajatised on välja ehitatud ja renoveeritud. 

Vallakodanikul on ülevaade kõikidest spordialadest, mida on võimalik harrastada Saku vallas. 

Lastel ja noortel on kujunenud liikumisharjumus. 

 

Tegevused:  

1.1. Saku valda uue spordihoone ehitamine. 

1.2. Saku tenniseväljakute tribüünide rekonstrueerimine koostöös erasektoriga. 

1.3. Saku koolistaadioni kunstmuruväljaku ja tartaanväljaku remont. 
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1.4. Saku Valla Spordikeskuse hoone remontimine. 

1.5. Koostöös erasektoriga Saku valda vabaõhu-jõusaali, maahokiväljaku, moto-, ekstreem- ja 

seiklusspordirajatiste planeerimine ja arendamine. 

1.6. Avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöös erinevates tervisedenduslikes projektides 

osalemine ja ürituste korraldamine sportlike eluviiside ja liikumisharrastamise 

edendamiseks. 

1.7. Lastele ja noortele suunatud spordiprojektide läbiviimise toetamine mittetulundusliku 

tegevuse toetusfondist. 

1.8. Koostöös organisatsioonidega erinevate projektide läbiviimine, kasutades selleks kõiki 

spordirajatisi. 

1.9. Sportlaste tunnustamine nende erakordsete sportlikke saavutuste eest. 

1.10. Saku Valla Spordikeskuse ujula ja spordisaalide laiendamine. 

1.11. Rattapargi e. bikepark rajamine Saku 2,7km suusaraja mäe küljele. 

1.12. Suusasilla rajamine üle Vääna jõe, et ühendada 2,3km raja mägede osa valgustatud 

suusarajaga.  

1.13. Koostöös toetajatega 2,3km suusaraja valgustuse rajamine. 

1.14. Kunstlume tootmise võimaluste loomine ja rajamasina soetamine. 

1.15. Raudteeäärse rekreatsiooniala arendamine. 

 

Eesmärk 2. Soositud on vallas tegutsevad elujõulised spordiklubid, mis tegelevad 

eelkõige laste ja noortega, liikumisharrastuste kujundamisega. 

Mõõdikud: Vallas tegutsevad erinevad elujõulised spordiklubid. Spordiklubide tegevust 

toetatakse valla eelarvest. Spordikeskuses on avatud eelisarendatavate spordialade 

treeningrühmad lastele ja noortele. 

 

Tegevused:  

2.1. Erinevate spordiklubide tutvustamine vallakodanikele. 

2.2. Saku vallas tegutsevate spordiklubide tegevust toetatakse mittetulundusliku tegevuse 

toetusfondist. 

2.3. Saku Vallavolikogu otsusega määratletakse vallas eelisarendatavad spordialad ning 

klubid, kes tegelevad peamiselt laste ja noorte treeningtegevusega kvalifitseeritud 

treeneri juhendamisel ning kelle treeningtegevusest võtab osa rohkearvuliselt 

harrastajaid. 

2.4. Eelisarendatavate spordialade jätkusuutlikkuse tagamiseks avatakse Saku Valla 

Spordikeskuses vastavate alade treeningrühmad Saku Vallavalitsuse määratud mahus. 

 

Eesmärk 3. Toetatud on vallaelanike sportlikku eneseteostust. 

Mõõdikud: Laste- ja noorte sportlikke saavutusi on toetatud ja tunnustatud. Loodud on 

tingimused sportlike saavutuste edendamiseks. 

 

Tegevus: 

Noorte ja üksiksportlaste saavutusspordi toetamine mittetulundusliku tegevuse toetusfondist. 

4.4.3. Noorsootöö 

Igas külas on noorte jaoks olemas kogunemiskohad asjakohase sisustuse ning pädevate 

juhendajatega. Noored on kaasatud ja neil on soov osaleda otsustes, mis nende elu ja 

ühiskonda puudutavad. Aktiivselt osaletakse vabatahtlikus tegevuses. 

 

Eesmärk 1. Saku valla elu edendamisel osalevad noored aktiivselt. 

Mõõdikud: Noorte algatusi on toetatud ja ellu viidud. 

 

Tegevus: 

Noorte algatuste toetamine. 
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Eesmärk 2. Saku Valla Noortekeskuse töö hõlmab kogu valla noori, on noortele 

huvipakkuv ja pidevalt arenev. 

Mõõdikud: Saku Valla Noortekeskus osaleb erinevates üleriiklikes ja rahvusvahelistes 

projektides. 

 

Tegevused: 

2.1. Saku Valla Noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine ja laiendamine Saku alevikus.  

2.2. Noorsootöö paremaks korraldamiseks küsitluste läbiviimine erinevate huvigruppide 

ootuste ja soovide väljaselgitamiseks. 

2.3. NEET-noorte (Not in Education, Employment or Training ehk mittetöötavate ja 

mitteõppivate noorte) kaasamine noorsootöö projektidesse. 

2.4. Saku Valla Noortekeskuse koostöö Saku valla küladega mobiilse noorsootöö raames. 

2.5. Saku valla noorte osalemine rahvusvahelistes noorteprojektides. 

 

Eesmärk 3. Noorsootöö korraldamisse on kaasatud vallavalitsuse hallatavad asutused, 

mittetulundusühendused ja vabatahtlikud. 

Mõõdikud: Saku Valla Noortekeskuses toimib vabatahtlike noorteaktiiv, kes on kaasatud 

noortekeskuse korraldatavate ülevallaliste projektide läbiviimisesse. Saku Valla Noortekeskus 

teeb mitmekülgset koostööd valla hallatavate asutuste, mittetulundusühenduste ja 

vabatahtlikega. Igal aastal korraldatakse erinevatele sihtrühmadele vabaaja ja 

töökasvatuslikke laagreid. Saku vallas on soositud ja toetatud noorte töökasvatus. Toimib 

koostöö asutuste ja ettevõtetega noorte tööharjumuste kujundamisel. 

 

Tegevused: 

3.1. Saku valla noortele töökasvatuse edendamiseks erinevate võimaluste loomine (töömalev, 

koostöö kohalike ettevõtetega). 

3.2. Saku Valla Noortekeskuses erinoorsootöö arendamine, kaasates kohalikku võrgustikku. 

3.3. Noorte ja vabatahtlike tunnustamine. 

 

4.5. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

Saku valla sotsiaalhoolekande valdkonnas on tagatud elanikele sotsiaalne kaitse ja kaasatus 

ning võrdsed võimalused inimväärseks eluks, olles suunatud ennetustegevusele ning pakkudes 

vajaduspõhiseid teenuseid ja toetusi. Toimib koostöö erinevate võrgustikupartnerite vahel, 

kindlustades lastele ja noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, toetades eakate, puuetega 

isikute ning toimetulekuraskustes isikute ja perede igapäevaeluga toimetulekut 

harjumuspärases keskkonnas. Saku valla tervisedenduses soodustatakse tervislike eluviiside, 

tervist toetava keskkonna kujundamist ning esmatasandi  arstiabiteenus on kättesaadav. 

 

Eesmärk 1.Vallas on toimiv hoolekandevõrgustik. 

Mõõdikud: Sotsiaalhoolekande valdkonnas toimib koostöö avaliku, era- ja kolmanda sektori 

ning koolide ja lasteaedade tugisüsteemide vahel. Hoolekandevõrgustiku infovahetus toimib. 

 

Tegevused: 

1.1. Regulaarne info vahetamine koolide, lasteaedade tugisüsteemidega. Vajadusel koolituste 

ja infopäevade korraldamine hallatavate asutuste personalile erinevatel teemadel 

sotsiaalvaldkonnas. 

1.2. Koostöö jätkamine külavanemate, -seltside, teiste mittetulundusühenduste ja erasektoriga 

sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisel. 

1.3. Koostöö jätkamine Saku Tervisekeskusega. 

1.4. Koostöö jätkamine ja arendamine teiste institutsioonidega (politsei, haiglate 

sotsiaaltöötajad, rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid, teised omavalitsused jm). 
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Eesmärk 2. Sotsiaalhoolekandealane info on vallaelanikele kättesaadav ja 

sotsiaalhoolekande sihtgruppidele suunatud ennetustöö tulemuslik. 

Mõõdikud: Riskirühmade andmebaasi olemasolu ja neile suunatud tegevused. Jagatud info 

kodulehel, valla lehes, trükistes. Korraldatud koolitused, infopäevad ja laagrid. 

Koolikohustuse mittetäitjate laste arv on vähenenud. 

 

Tegevused: 

2.1. Sotsiaalkoolekande info edastamine erinevates kanalites. 

2.2. Potentsiaalsete abivajajate väljaselgitamiseks info vahetamine ühistute, 

mittetulundusühenduste ja vallas tegutsevate ettevõtetega. 

2.3. Riskikäitumisega lastele koolituste korraldamine ja laagrites osalemise toetamine. 

2.4. Alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks koostöö politseiga. 

2.5. Üksinda elavate eakate väljaselgitamine ning vajalike sotsiaalteenuste pakkumine. 

2.6. Laste õigusi ja heaolu tagavate programmide väljatöötamine ja elluviimine lapsi 

ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks. 

 

Eesmärk 3. Puuetega inimestele on tagatud võrdsed võimalused teenuste saamiseks ja 

ühiskonnaelus osalemiseks.  

Mõõdikud: Loodud on juurdepääs avalikesse asutustesse. Alus- ja põhiharidus on 

kättesaadavad kõikidele puuetega inimestele. 

 

Tegevused:  

3.1. Avalikesse asutustesse juurdepääsutingimuste tagamine eakatele ja puuetega inimestele. 

3.2. Saku Päevakeskuses pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks sobivate täiendavate 

ruumide leidmine. 

3.3. Sotsiaaleluruumide ehitamine. 

3.4. Kogukonnapõhise majutusüksuse kavandamine välisrahastuse toel, kus 

erihoolekandeteenustel olevad täisealised isikud saavad soovi korral elada eraldi oma 

perekonnast, omades vajalikku toetust iseseisvaks ja sõltumatuks kujunemisel. 

 

Eesmärk 4. Toimetulekuraskustes olevatele isikutele on tagatud esmavajadused ning 

turvalistus. 

Mõõdikud: Toimetulekuraskustes olevate isikute arv on vähenenud. 

 

Tegevused: 

4.1. Eakate ja puuetega inimeste avahooldussüsteemi arendamine. 

4.2. Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine. 

4.3. Päevakeskuse teenuste arendamine puuetega inimestele, eakatele ja lastega peredele. 

4.4. Töötute tööturule naasmisele kaasa aitamine, töötute ja ettevõtjate vahelise kontakti 

loomine. 

 

Eesmärk 5. Eakatele on tagatud võimalused teenuste saamiseks ja ühiskonnaelus 

osalemiseks. 

Mõõdikud: Eakate omaalgatust on toetatud mittetulundusliku tegevuse toetusfondist. 

Päevakeskuse teenused on kättesaadavad väljaspool Saku alevikku. 

 

Tegevused:  

5.1. Eakate omaalgatuse toetamine valla erinevates piirkondades. 

5.2. Päevakeskuse teenuste osutamine väljaspool Saku alevikku. 

5.3. Erasektori toetamine hoolekandeasutuse rajamisel. 

 

Eesmärk 6. Laste sotsiaalne turvalisus ning lastega perede toimetulek on tagatud. 
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Mõõdikud: Abivajavatele lastega peredele pakutakse pere toetavaid teenuseid ning 

makstakse toetusi. 

 

Tegevused: 

6.1. Teenuste arendamine ja jätkamine puuetega lastele ja abivajavatele lastega peredele. 

6.2. Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine. 

6.3. Lastekaitse ja perede nõustamine laste sotsiaalse turvalisuse tagamisel. 

 

Eesmärk 7. Valla elanikele on tagatud esmatasandi arstiabiteenus. 

Mõõdikud: Puuetega isikutele on tagatud transport teenusele. 

 

Tegevused: 

7.1. Rehabilitatsiooniteenuste arendamine koostöös era- ja mittetulundussektoriga. 

7.2. Tervishoiuteenuse osutamiseks uue tervisekeskuse hoone ehitamine. 

 

Eesmärk 8. Valla elanikel on kõrge teadlikkus tervisedendusest. 

Mõõdikud: Läbiviidud tervisedenduse projektid, korraldatud koolitused, infopäevad jms. 

 

Tegevused: 

8.1. Valla tervisedenduslike tegevuste ja projektide elluviimine koostöös 

mittetulundusühenduste ja teiste omavalitsustega, sh maakondlikes ja teistes 

tervisedenduslikes programmides osalemine. 

8.2. Toimiva tervisedenduse võrgustiku loomine ja koordineerimine vallas, 

võrgustikukoolituste läbiviimine ja kõigi osapoolte koostöö soodustamine. 

 

4.6. Turvalisus 

Eesmärk 1. Saku valla avalik ruum on turvaline. 

Mõõdikud: Saku valla elanik tunneb ennast kaitstult, tagatud on ohutu elukeskkond. 

Vähemalt üks tuletõrje veevõtukoht on aastas korrastatud. Valla eelarvest toetatakse MTÜ-d 

Saku Priitahtlikud Pritsimehed ja MTÜ-d Tõdva Vabatahtlik Pääste. 

 

Tegevused: 

1.1. Turvakaamerate paigaldamine avalikesse kogunemiskohtadesse ja kõrgendatud riskiga 

piirkondadesse. 

1.2. Abipolitseinike kaasamine avaliku korra tagamiseks. Naabrivalve, turvafirma ja 

politseiga lepinguline koostöö avalikus ruumis toimuva jälgimiseks ja korra tagamiseks. 

1.3. MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed ja MTÜ Tõdva Vabatahtlik Pääste päästealase 

tegevuse toetamine. 

1.4. Tuletõrje veevõtukohtade (vähemalt ühe aastas) korrastamine, nende nõutavasse 

seisundisse viimine. 

1.5. Varutoitegeneraatorite soetamine. 

1.6. Toetada kogukondade algatusi varguste, korrarikkumiste, tule- ja veeõnnetuste ning 

vägivalla ennetustöös. 
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5. EELARVESTRATEEGIA 2018–2022 

5.1. Sissejuhatus 

Eelarvestrateegia on finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta, mis on koostatud Saku 

valla arengukavas 2012–2025 sätestatud tegevuste elluviimiseks. Valla eelarvestrateegia 

koostamise lähtealuseks on Rahandusministeeriumi majandusprognoosid. 

Eelarvestrateegia on koostatud tekkepõhiselt. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seadusele on eelarve osad järgmised: 

 põhitegevuse tulud, 

 põhitegevuse kulud, 

 investeerimistegevus, 

 finantseerimistegevus, 

 likviidsete varade muutus. 

 

Strateegias esitatakse: 

 Saku valla ja AS Saku Maja majandusliku olukorra analüüs ja arengu prognoos 

eelarvestrateegia perioodiks; 

 valla eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks 

prognoositavad põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeeringud koos 

finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade 

muutus; 

 põhitegevuse tulem ja arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja 

netovõlakoormuse arvutamiseks; 

 eelneva, käesoleva ja järgneva nelja majandusaasta netovõlakoormus. 

 

Eelarvestrateegia on koostatud lähtudes vajadusest, et arengukavas kirjeldatud tegevused 

oleksid kooskõlas Saku valla eelarveliste vahenditega. Lähtutud on tulude prognoosist, 

laenuvõimekusest, tegevuskuludest ja investeeringute vajadusest. Andmed on toodud 

tegevusvaldkondade lõikes ja tegevusvaldkondade siseselt asutuste ja tegevuste lõikes. 

 

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja 

investeeringute kavandamisel. 

 

Valla eelarvestrateegiat uuendatakse iga aasta koos arengukava ülevaatamisega, täpsustades 

kolme eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid neljandaks aastaks. Arengukava seire 

käigus vaadatakse üle eesmärkide täitmine ning seatakse uued eesmärgid järgnevaks 

eelarvestrateegia perioodiks võttes arvesse valdkondade arengukavad ning laekunud 

ettepanekud. Vallavalitsuse kinnitatud vormil esitatakse hiljemalt 1. märtsiks andmed 

arengukava valdkondlike arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise kohta ning 

järgneva nelja aasta kavandatud investeeringute ja tegevuste rahalised arvestused. 

Vallavanema määratud isikud koguvad seire vormi täitmiseks andmed hallatavatelt asutustelt.  
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5.2. Ülevaade majanduskeskkonnast ja riigi eelarvepoliitikast 

Alljärgnevate ülevaadete koostamisel on kasutatud Riigi eelarvestrateegiat 2019–2022, 

Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti veebilehtedel avaldatud informatsiooni ning 2017. 

aasta Saku valla majandusaasta aruannet. 

5.2.1. Ülevaade majanduskeskkonnast 

2017. aastal oli Eesti majanduskasv viie aasta kiireim. Majanduskasv põhines peamiselt 

sisenõudlusel, kuid ka ekspordi kasv jätkus. Enamikku valdkondi haaravasse kasvu panustasid 

enim ehituse, info ja side valdkond ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Eesti 

sisemajanduse koguprodukt suurenes 2017. aastal 4,9%-ni. 2017. aastal toimunud 

majanduskasvu kiirenemine Eestis oli laiapõhjaline, palgatulu ja kasumid kasvasid praktiliselt 

kõigis valdkondades, töötus vähenes ja tööjõupuudus paratamatult süvenes. 

Majanduskasv jääb ka 2018. aastal tugevaks, kuid 2019.–2020. aastatel ootame kasvu 

aeglustumist. Kasvu peaks neil aastail rohkem toetama töötlev tööstus ning ekspordile 

orienteeritud teenindusvaldkonnad. Kuid tugev nõudlus toob kaasa investeerimisaktiivsuse ja 

tarbimisvõime suurenemise, mis avaldub kaubanduse, ehituse ja teiste peamiselt 

sisenõudlusest sõltuvate valdkondade kasvus. Rahandusministeeriumi hinnangute kohaselt on 

Eesti majanduse kasvupotentsiaal lähiaastatel vahemikus 3,2-3,5%. 

Tööealise elanikkonna vähenemist on seni kompenseerinud kasvav huvi tööturul osaleda, mis 

võimaldab hõivet kasvatata veel kuni 2019. aastani. Edaspidi Eesti tööturu sisemised ressursid 

ammenduvad ning hõivatute arv hakkab tasapisi langema. Keskmise palga kasv jääb 2018. 

aastal 7% ja keskpikas perspektiivis alla 6%, kuid hinnatõus võtab sellest 2018. aastal 3 ja 

edaspidi üle 2 % ära. 

5.2.2. Ülevaade riigi eelarvepoliitikast 

Valitsus otsustas 2019. aastaks viia valitsussektori eelarve struktuursesse tasakaalu. See 

tähendab eelarvepositsiooni parandamist 0,25 % võrra sisemajanduse koguproduktist (SKP), 

võrreldes 2018. aasta riigieelarves ette nähtuga. Eelarve püsib tasakaalus ka 2020. ja 2021. 

aastal. Aastaks 2022 jõuab valitsussektori eelarve väikesesse ülejääki 0,1 % SKPst. Valitsuse 

eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. 

 

Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks võtta kasutusele tegevuspõhine eelarve aastal 2020. 

See on osa riigireformist, mille tulemusena on kavas saavutada mõjusam ja tõhusam 

riigiülesannete täitmine, kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine, valitsussektori kulutuste ja 

töötajate arvu vähenemine ning valitsussektori paindlikum ja vähem bürokraatlikum 

töökorraldus. 

 

Arengueesmärke ja rahastamisotsuseid tuleb hoolega valida, et tagada avalike teenuste 

kvaliteet ja kättesaadavus. Tõenäoliselt ei ole riigil lähiajal võimalik eraldada olulises mahus 

täiendavaid ressursse avalike teenuste osutamiseks, mistõttu seisab valitsus silmitsi 

ülesandega tõhustada avalike teenuste osutamist. Teenuse osutamise efektiivsuse tõstmiseks 

on vajalik selle maksumust mõõta, mis omakorda eeldab ressursside sidumist tegevusinfoga 

ning tegevuste väljundite ja tulemuste senisest paremat jälgimist ja hindamist. 

 

Tegevuspõhisele eelarvele üleminekuks tuleb täita kolm tingimust: 

 Eelarve koostatakse programmide lõikes; 

 100% kuludest on seotud teenustega; 

 Valitsemisala asutused on võtnud teenuste hinnastamiseks kasutusele traditsioonilise 

või tegevuspõhise kuluarvestuse. 
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Valitsus maksumuudatusi ei kavanda. Majandusarengu väljavaated on positiivsed. 

Maksukoormus püsib stabiilselt 34 % lähedal SKPst, jõudes 2022. aastaks 34,2 %-le SKPst. 

2017. aasta maksukoormus oli madalam majanduse kiire kasvu tõttu. Aastatel 2019–2022 

vähendavad maksukoormust maksuvaba tulu reform, loobumine 2019. aasta algusesse 

kavandatud alkoholiaktsiisi määrade tõusust ja tööandja uus võimalus maksuvabalt hüvitada 

kulud töötaja terviseedendusele 100 euro ulatuses kvartalis. 

5.3. Ülevaade Saku valla konsolideerimisgrupist 

5.3.1. Konsolideerimisgrupi struktuur 

Saku valla eelarvelisel finantseerimisel on 13 asutust: 

 Saku Vallavalitsus kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu; 

 Saku Vallavalitsuse hallatavad asutused: Saku Valla Spordikeskus, Saku Valla 

Noortekeskus, Saku Vallaraamatukogu, Saku Huvikeskus, Kiisa Rahvamaja, Saku 

Lasteaed Päikesekild, Saku Lasteaed Terake, Kurtna Kool (lasteaed-põhikool), Kajamaa 

Kool (põhikool), Saku Gümnaasium, Saku Muusikakool ja Saku Päevakeskus. 

Saku valla konsolideerumisgruppi kuulub tütarettevõte AS Saku Maja, milles Saku vallal on 

100%-line osalus. 

5.3.2. Saku valla ja AS Saku Maja majandusliku olukorra analüüs ja arengu 

prognoos 

Konservatiivne eelarvepoliitika on hoidnud Saku valla finantsiliselt heal järjel. Eesmärgiks on 

langetada eelarvepoliitilised otsused eelarvestrateegia koostamise käigus ning arvestada 

kõikide rahastamisallikatega (lisaks maksutuludele ka toetuseid jms). 

Valla poolt pakutavate avalike teenuste maht ja võimalused sõltuvad kõige enam tulumaksu 

laekumisest. 

 

2013. aastal suurenes elanike arv võrreldes 2012. aastaga 0,16% ehk lisandus 15 elanikku, 

tulumaksu laekumine suurenes 6,4% ehk 419 510 eurot. 

2014. aastal suurenes elanike arv võrreldes 2013. aastaga 0,93% ehk lisandus 82 elanikku, 

tulumaksu laekumine suurenes 9,97% ehk 698 740 eurot. 

2015. aastal suurenes elanike arv võrreldes 2014. aastaga 1,1% ehk lisandus 100 elanikku, 

tulumaksu laekumine suurenes 7,04% ehk 542 871 eurot. 

2016. aastal suurenes elanike arv võrreldes 2015. aastaga 2,2% ehk lisandus 208 elanikku, 

tulumaksu laekumine suurenes 7,5% ehk 619 174 eurot. 

2017. aastal suurenes elanike arv võrreldes 2016. aastaga 2,8% ehk lisandus 273 elanikku, 

tulumaksu laekumine suurenes 7,6% ehk 672 017 eurot. 

Tulumaksu kasvuks 2018. aastal on planeeritud võrreldes 2017. aasta laekumisega 7,7% ja 

2019.–2022. aastatel 6,5%. 

Saku valla põhitegevuse tulem kasvab kavandatud tulumaksu laekumise kasvu ning kaupade 

ja teenuste müügist laekuva tulu arvelt. 

AS Saku Maja finantsseisundit mõjutavad 2018. aastal eelkõige Keila jõe RKA veeprojekt, 

Teaduse 1 hoone ja Tehnika katlamaja rekonstrueerimine. Veemajanduse tulud suurenevad 

lisanduvate liitujate arvel ning kulud vähenevad reovee ärajuhtimise mahu muutusest 

tulenevalt. Võrguteenuse ja elektrimüügi osas on oluline roll avatud elektriturul, mis on 

oluliselt suurendanud võrguettevõtja kohustusi, andes samas juurde võimaluse teenida 

elektrienergia vahendamise eest kasumit.  

AS Saku Maja teenuste hinnakujundust mõjutavad oluliselt Konkurentsiameti otsused ning 

metoodikad. Järgnevatel perioodidel on plaanis suunata investeeringud Keila jõe RKA 

väljaehitamisele ning Teaduse 1 rekonstrueerimisele. Strateegiaperioodi tulude ja kulude 

arvestamisel on kõik eelpooltoodud mõjud arvesse võetud. 

 



 

 

5.4. Saku valla konsolideerimisgrupi eelarvestrateegia 2018–2022 

5.4.1. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud eelarvestrateegia 

 

Konsolideeritud 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse tulud kokku 17 998 981 19 429 609 20 698 122 21 178 864 22 158 183 23 096 597 

Põhitegevuse kulud kokku 14 120 603 16 470 274 17 315 812 18 070 244 18 764 035 19 274 667 

sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed  35 838 31 965 27 440 4 708 2 149 0 

Põhitegevustulem 3 878 378 2 959 335 3 382 309 3 108 620 3 394 148 3 821 929 

Investeerimistegevus kokku -4 381 606 -4 678 881 -11 434 910 -2 763 244 -2 848 357 -5 626 650 

Eelarve tulem -503 228 -1 719 546 -8 052 601 345 376 545 791 -1 804 721 

Finantseerimistegevus -361 383 1 533 124 8 339 414 2 919 -193 149 1 694 991 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 72 483 445 612 875 399 1 145 716 1 414 095 1 212 464 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) 937 094 632 034 588 586 797 421 1 061 453 1 322 194 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 1 016 417 754 635 956 165 1 223 476 1 491 855 1 290 224 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 5 549 309 7 038 156 15 350 129 15 348 341 15 153 043 16 848 034 

Netovõlakoormus (eurodes) 4 532 892 6 283 521 14 393 964 14 124 865 13 661 188 15 557 810 

Netovõlakoormus (%) 25,18% 32,34% 69,54% 66,69% 61,65% 67,36% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 17 998 981 17 947 801 20 458 497 18 679 966 20 377 781 22 931 577 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 100,00% 92,37% 98,84% 88,20% 91,97% 99,29% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 13 466 089 11 664 280 6 064 533 4 555 101 6 716 593 7 373 767 

 

 



 

 

5.4.2. AS Saku Maja eelarvestrateegia 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse tulud kokku 3 566 093 3 533 307 3 687 019 3 855 331 3 964 400 3 964 400 

sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 471 035 510 352 510 352 510 352 510 352 510 352 

Põhitegevuse kulud kokku 2 978 683 2 951 212 2 981 484 3 056 021 3 146 021 3 146 021 

sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega 2 679 3 281 3 281 3 281 3 281 3 281 

Põhitegevustulem 587 410 582 095 705 535 799 310 818 379 818 379 

Investeerimistegevus kokku -994 875 -1 966 242 -1 368 888 -1 465 045 -886 719 -760 010 

Eelarve tulem -407 465 -1 384 147 -663 353 -665 735 -68 340 58 369 

Finantseerimistegevus -82 716 1 375 622 893 888 960 045 361 719 -235 000 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -516 243 -33 525 204 536 267 311 268 379 -201 631 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) -26 062 -25 000 -25 999 -26 999 -25 000 -25 000 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 707 394 673 869 878 405 1 145 716 1 414 095 1 212 464 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 282 931 1 658 553 2 552 441 3 512 486 3 874 205 3 639 205 

Netovõlakoormus (eurodes) -424 463 984 684 1 674 036 2 366 770 2 460 110 2 426 741 

Netovõlakoormus (%) -11,90% 27,87% 45,40% 61,39% 62,06% 61,21% 

 

 

5.4.3. Saku valla eelarvestrateegia 

Eelarvestrateegias kajastatud eesmärgid tulenevad läbi viidud arengukava seirest. 

Põhitegevuse tulemi suuruseks on 12,9–15,2% põhitegevuse tuludest. 

Investeeringud ja laenukoormused on arvestatud lubatud netovõlakoormuse piires. 

Põhitegevuse kuludest on keskmiselt planeeritud haridusele 61,9%, vaba aja, kultuuri ja spordi kulud moodustavad 11,0%, üldvalitsemiskulude 

osakaal on 11,0%, sotsiaalhoolekande kulud moodustavad 4,3%. 

 

 



 

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse tulud kokku 14 906 602 16 409 935 17 524 736 17 837 166 18 707 416 19 645 830 

Maksutulud 10 025 301 10 948 040 11 633 273 12 363 045 13 140 253 13 967 980 

sh tulumaks 9 618 732 10 542 040 11 227 273 11 957 045 12 734 253 13 561 980 

sh maamaks 391 815 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 

sh muud maksutulud 14 754 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 042 561 1 074 100 1 115 595 1 148 202 1 160 681 1 199 591 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 870 369 3 565 675 3 644 178 3 767 979 3 899 542 4 022 319 

sh  toetusfond 2 661 210 3 526 600 3 594 501 3 728 904 3 860 467 3 983 244 

sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 209 159 39 075 49 677 39 075 39 075 39 075 

Muud tegevustulud 968 371 822 120 1 131 690 557 940 506 940 455 940 

Põhitegevuse kulud kokku 11 615 634 14 032 695 14 847 961 15 527 856 16 131 647 16 642 279 

Antavad toetused tegevuskuludeks 298 622 458 776 360 702 360 302 361 402 362 002 

Muud tegevuskulud 11 317 012 13 573 919 14 487 259 15 167 554 15 770 245 16 280 277 

sh personalikulud 7 040 334 8 416 539 9 035 403 9 596 164 10 070 700 10 578 717 

sh majandamiskulud 3 749 189 5 064 980 5 361 536 5 489 230 5 617 385 5 611 240 

sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed  35 838 31 965 27 440 4 708 2 149 0 

sh muud kulud 527 488 92 400 90 320 82 160 82 160 90 320 

Põhitegevuse tulem 3 290 968 2 377 240 2 676 774 2 309 310 2 575 769 3 003 550 

Investeerimistegevus kokku -3 386 731 -2 712 639 -10 066 022 -1 298 199 -1 961 638 -4 866 640 

Põhivara müük (+) 69 000 69 000 100 000 100 000 0 0 

Põhivara soetus (-) -5 158 259 -4 842 925 -11 532 146 -2 069 000 -1 680 476 -4 534 524 

sh projektide omaosalus -3 418 537 -3 654 063 -9 911 654 -1 157 181 -1 680 476 -4 534 524 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 1 739 722 2 110 626 1 620 492 911 819 0 0 

Finantstulud (+) 133 150 150 150 150 150 

Finantskulud (-) -37 327 -49 490 -254 518 -241 168 -281 312 -332 266 

Eelarve tulem -95 763 -335 399 -7 389 248 1 011 111 614 131 -1 863 090 



 

 

Finantseerimistegevus -278 667 157 502 7 445 526 -957 126 -554 868 1 929 991 

Kohustuste võtmine (+) 600 000 1 122 423 8 500 000 950 000 1 450 000 3 500 000 

Kohustuste tasumine (-) -878 667 -964 921 -1 054 474 -1 907 126 -2 004 868 -1 570 009 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -634 911 -228 257 -3 006 0 0 0 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a 

korral) (+ suurenemine /- vähenemine) -260 481 -50 360 -59 284 -53 985 -59 263 -66 901 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 309 023 80 766 77 760 77 760 77 760 77 760 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 5 266 378 5 379 603 12 797 688 11 835 855 11 278 838 13 208 829 

sh kohustused, mis  ei kajastu finantseerimistegevuses 78 574 34 297 6 856 2 149 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 4 957 355 5 298 837 12 719 928 11 758 095 11 201 078 13 131 069 

Netovõlakoormus (%) 33,26% 32,29% 72,58% 65,92% 59,88% 66,84% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 14 906 602 14 455 231 16 225 287 13 884 106 15 467 507 18 021 303 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 100,00% 88,09% 92,59% 77,84% 82,68% 91,73% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 9 949 247 9 156 394 3 505 359 2 126 011 4 266 429 4 890 234 

Põhitegevuse tulude muutus 14,98% 10,09% 6,79% 1,78% 4,88% 5,02% 

Põhitegevuse kulude muutus 8,38% 20,81% 5,81% 4,58% 3,89% 3,17% 

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,28 1,17 1,18 1,15 1,16 1,18 
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5.5. Saku valla põhitegevuse tulude prognoos 

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele planeeritakse 

põhitegevuse tulude eelarveosasse maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad 

toetused ja muud tegevustulud. Selles eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks saadavat 

sihtfinantseerimist, tulu põhivara, osaluste ning muude aktsiate ja osade müügist ning 

finantstulusid. Aastatel 2018–2022 kasvavad Saku valla tulud igal aastal keskmiselt 5,5%. 

Tulude kasv tuleneb peamiselt maksutulude kasvust. 2020. aastal mõjutab tulude kasvu 

spordikeskuse ehituskuludelt arvestatud sisendkäibemaks. 

Aastatel 2019–2022 prognoositakse tulumaksu laekumise kasvuks 6,5% aastas. Kavandamisel 

on aluseks võetud Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos ning asjaolu, et 

füüsilise isiku maksustavast tulust laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule 

omavalitsusele 11,84%. Maksumaksja elukohana kalendriaastal arvestatakse sama 

kalendriaasta 1. jaanuari seisuga registrisse kantud elukohta. 2017. aastal suurenes 

maksumaksjate arv 2,1% ehk lisandus 99 maksumaksjat. 

 

Tulude prognoosimisel on arvestatud järgmisi põhimõtteid: 

 Seoses valla maksumaksjate arvu ja keskmise palga kasvuga on planeeritud tulumaksu 

laekumise kasv eelarvestrateegia perioodil 6,5% aastas. 

 Maamaksuseaduse alusel võib kohalik omavalitsus kehtestada üldiseks maksumääraks 

0,1 – 2,5% maa maksustamishinnast. Üldine maamaksumäär on alates 1. jaanuarist 2017 

2,5% maa maksustamishinnast ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva 

haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0% maa maksustamishinnast 

aastas. 

 Lasteaedade kohatasu tulu on suurendatud alates 2018. aastast seoses lasteaiakohtade 

lisandumisega tulenevalt lasteaia Päikesekild rühmabloki juurdeehituse valmimisega ning 

kohatasu suurenemisega 45 eurolt 50 eurole alates 1. jaanuarist 2018. Samas on arvesse 

võetud, et kõik rühmad ei ole komplekteeritud maksimaalse piirini. 

 Haridusasutuste toiduraha tulu suureneb alates 2019. aastast, kuna alates 1. septembrist 

2018. aastal pärast teenusepakkuja lepingu lõppemist hakkab Saku Gümnaasiumis vald ise 

koolitoitu valmistama ja pakkuma. Kõikide 1.–9. klassi õpilaste koolilõuna maksumusest 

valmistoidu hinna ja riigi toetuse vahe kaetakse valla vahenditest. 10.–12. klassi õpilaste 

koolilõuna maksumusest valmistoidu hinna ja riigi toetuse vahe katab lapsevanem. 

 Kultuuriasutuste omatulu kasvuks on kavandatud alates 2019. aastast 5% aastas kogu 

eelarvestrateegia perioodil. 

 Alates 2018. aastast on kavandatud Saku Valla Spordikeskuse tulude kasv 10–20% aastas. 

Arvestuse aluseks on võetud 2017. aasta tegelik laekumine ning 2020. aastaks valmiva uue 

spordihoone laiemad kasutusvõimalused. Uue hoone rajamisel on arvestatud, et lisanduvad 

hoone ülalpidamise kulud kaetakse olulises osas spordikeskuse omatulude arvelt. 

 Riigi poolt eraldatava toetusfondi üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus suureneb 

keskmiselt 5%. Alates 2015. aastast on toetusfondi hulgas kohalike teede hoiuks eraldatav 

toetus. Hariduskulude toetuse prognoosimisel on arvestatud, et kavandatavad tulud katavad 

kavandatud kulusid (üldhariduskoolide õpetajate palgakulu). Hariduskulude toetus 

jaotatakse vallapõhiselt. 

 Maavara kaevandamisest saadava tulu planeerimisel on arvesse võetud 2017. aasta 

tegelikku laekumist ning käimasolevaid ning eelarvestrateegia perioodil alustatavaid teede 

rekonstrueerimisi ja ehitusi. Sellest tulenevalt on kavandatud saadavat tulu 2019.–2020. 

aastatel 500 000 eurot ning 2021.–2022. aastatel 450 000 ja 400 000 eurot. 

 2019.–2020. aastate eelarvesse on kavandatud seoses uue spordihoone ehitusega 

sisendkäibemaksu tulu vastavalt 187 500 ja 437 500 eurot. 
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Järgnevas tabelis on esitatud Saku valla eelmise aasta tegelikud ning käesoleva aasta ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositud põhitegevuse tulud. 

 

Tabel 15 Põhitegevuse tulud 2017–2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse tulud 

kokku 14 906 602 16 409 935 17 524 736 17 837 166 18 707 416 19 645 830 

Maksutulud 10 025 301 10 948 040 11 633 273 12 363 045 13 140 253 13 967 980 

sh tulumaks 9 618 732 10 542 040 11 227 273 11 957 045 12 734 253 13 561 980 

sh maamaks 391 815 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 

sh muud maksutulud 14 754 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

Tulud kaupade ja 

teenuste müügist 1 042 561 1 074 100 1 115 595 1 148 202 1 160 681 1 199 591 

Saadavad toetused 

tegevuskuludeks 2 870 369 3 565 675 3 644 178 3 767 979 3 899 542 4 022 319 

sh  toetusfond 2 661 210 3 526 600 3 594 501 3 728 904 3 860 467 3 983 244 

sh muud saadud toetused 

tegevuskuludeks 209 159 39 075 49 677 39 075 39 075 39 075 

Muud tegevustulud 968 371 822 120 1 131 690 557 940 506 940 455 940 

 

5.6. Saku valla põhitegevuse kulude prognoos 

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele planeeritakse 

põhitegevuse kulude eelarveosasse antavad toetused ja muud tegevuskulud. Selles eelarveosas 

ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning 

muude aktsiate ja osade soetust ning finantskulusid. 

 

Kõikides valla asutustes on majandamiskulud kavandatud nende kokkuhoiu vajadust silmas 

pidades. Eelarvestrateegias kajastatavate uute tegevuste alustamisel tuleb vajadusel arvestada: 

 valdkondade siseselt prioriteetide ümberseadmisega; 

 valdkondade siseselt eelarveliste vahendite kasutamise paindlikkusega ja 

vajadusepõhisusega; 

 kokkuhoiu võimalustega ja säästliku majandamisega. 

 

Eelarvestrateegia perioodil kasvavad kulud keskmiselt 5,6%, sellest tulenevalt võimaldab 

tulubaas investeeringuid ka omavahendite arvelt. 

 

Kulude prognoosimisel on arvestatud järgmisi põhimõtteid: 

 Kõikide asutuste palgafondide kasvu korrigeeritakse aasta eelarvega vastavalt toetusfondist 

saadavale hariduskulude toetusele, riigi kehtestatavale õpetaja palga alammäärale, 

majandusprognoosile ning valla eelarveliste vahendite olemasolule. 

 2018. aastal ning igal järgneval aastal on kütte- ja elektrikulude kasvuks kavandatud 3%. 

 Alates 2019. aastast on arvestatud kaasava eelarve rakendamiseks 20 000 eurot igal aastal. 

 

01 Üldised valitsussektori teenused 

 Reservfondi suuruseks on arvestatud 80 000 eurot. Vastavalt volikogu 17. märtsi 2016. 

aasta otsusele nr 33 teede seisundinõuetele vastavusse viimiseks SRV Real Estate OÜ-lt 

2016. aastal saadud sihtfinantseering 500 000 eurot on jaotatud igaks aastaks 50 000 eurot. 
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03 Avalik kord 

 Päästealase tegevuse toetuseks on kavandatud 1 euro vallaelaniku kohta. Toetus jagatakse 

võrdselt MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed ning MTÜ Tõdva Vabatahtlik Pääste vahel. 

04 Majandus 

 Endiste aiandusühistute teede valla omandisse võtmisega kaasneb arvestuslikult aastane 

hoolduskulu 200 000 eurot. Hetkel on arvestatud teede järk-järgulise võtmisega vastavalt 

elanike lisandumisega. Osaliselt on täiendavate kuludega arvestatud. 

05 Keskkonnakaitse 

 2019. aastasse on kavandatud Sakku uue jäätmejaama ehitus ning selle valmimisel 

suurenevad keskkonnakaitse kulud igal aastal 56 000 eurot tulenevalt jaama 

ülalpidamisest. 

 Saku aleviku keskusala kujundamiseks heaks avalikuks ruumiks on kavandatud kavandi 

koostamiseks 20 000 eurot 2021. aastaks ning 30 000 eurot 2022. aastaks. 

 Vääna jõe puhastamiseks on kavandatud 2019.–2020. aastatesse kokku 10 000 eurot, 

mõlemal aastal 5 000 eurot. 

07 Tervishoid 

 Alates 2019. aastast, pärast uue tervisekeskuse hoone valmimist ei ole eelarvestrateegiasse 

kavandatud vahendeid OÜ Saku Tervisekeskus kulude katmiseks. 

08 Vaba aeg, kultuur 

 Mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetusfondi suuruseks on kavandatud koos 

eelisarendatavate spordialade klubide tegevustoetusega 75 000 eurot. 

 2019. aastal on arvestatud välijõusaali piirdeaia ja valgustuse rajamise kuludega summas 

5 000 eurot. 

 Saku Valla Spordikeskuse koosseisu on lisatud 2018. aastal 0,6 ning 2019. aastal 0,9 

eelisarendatavate spordialade treeneri ametikohta. 

 Uue spordihoone ülalpidamiskuludeks on alates 1. jaanuarist 2020 arvestatud 25 eurot m
2
 

kohta. Juurdeehitusega kaasneb tööjõukulude kasv 0,8 treeneri ning 3,5 muu personali 

töökoha kulude ulatuses. 

 Saku Valla Noortekeskuse eelarvesse on kavandatud vahendid Jaapani Saku ja Eesti Saku 

noortevahetuse läbiviimiseks. Uute ruumide kohandamiseks on 2019. aasta eelarves ette 

nähtud 15 000 eurot. 

09 Haridus 

 Koolitoidu pakkumiseks kavandatud eelarve suureneb alates 2019. aastast võrreldes 2018. 

aastaga 17%. Alates 1. septembrist 2018. aastal pärast teenusepakkuja lepingu lõppemist 

hakkab Saku Gümnaasiumis vald ise koolitoitu valmistama ja pakkuma. Kõikide 1.–9. 

klassi õpilaste koolilõuna maksumusest valmistoidu hinna ja riigi toetuse vahe kaetakse 

valla vahenditest. 10.–12. klassi õpilaste koolilõuna maksumusest valmistoidu hinna ja 

riigi toetuse vahe katab lapsevanem. Arvestatud on teenuse kallinemisega. 

 2018. aastast suurenesid seoses lasteaiakohtade lisandumisega pärast lasteaia Päikesekild 

ühe nelja rühmaga ploki juurdeehitust lasteaia majanduskulud. Lasteaia hoone vana osa 

korpuste kaupa rekonstrueerimiseks on kavandatud kokku 120 000 eurot 2019.–2021. 

aastatesse. 

 Lasteaia Terake eelarvesse on kavandatud 2021. aastaks õueala mänguvahendite ja 

turvaalade uuendamiseks 33 320 eurot. 

 Teaduse 1 hoonesse kooli ruumide sisustamiseks on 2019. aasta eelarvesse kavandatud 

kokku 385 500 eurot, millest põhivara soetamiseks on kavandatud 250 000 eurot. 

 

Järgnevas tabelis on esitatud Saku valla eelmise aasta tegelikud ning käesoleva aasta ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositud põhitegevuse kulud. 
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Tabel 16 Põhitegevuse kulud 2017–2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse kulud 

kokku 11 615 634 14 032 695 14 847 961 15 527 856 16 131 647 16 642 279 

Antavad toetused 

tegevuskuludeks 298 622 458 776 360 702 360 302 361 402 362 002 

Muud tegevuskulud 11 317 012 13 573 919 14 487 259 15 167 554 15 770 245 16 280 277 

sh personalikulud 7 040 334 8 416 539 9 035 403 9 596 164 10 070 700 10 578 717 

sh majandamiskulud 3 749 189 5 064 980 5 361 536 5 489 230 5 617 385 5 611 240 

sh muud kulud 527 488 92 400 90 320 82 160 82 160 90 320 

 

5.7. Saku valla investeerimistegevuse prognoos 

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele planeeritakse 

investeerimistegevuse eelarveosasse põhivara soetus ja müük, põhivara soetuseks saadav ja 

antav sihtfinantseerimine, osaluste soetus ja müük, muude aktsiate ja osaluste soetus ja müük, 

antavad ning tagasilaekuvad laenud, finantskulud- ja tulud. Investeerimistegevuse eelarves on 

kajastatud ka sihtfinantseerimisega seotud tehingud, mille korral sihtfinantseerimise ülekandja 

kannab raha otse üle tarnijale, kellelt Saku vald saab kaupu või teenuseid. 

 

Strateegiaperioodi investeeringute, finantseerimistehingute ja likviidsete varade muutuse osas 

on järgitud, et otsused oleksid jätkusuutlikud ja kõiki rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad. 

Investeeringute liigitus erineb arengukavas toodud tegevuskava liigitusest, kuna 

eelarvevahendid on jaotatud vastavalt eelarve klassifikaatorile. 

Investeeringute tabelis on toodud investeerimistegevuse eelarveosas kajastatud põhivara 

soetus. Projektipõhistel põhivara soetustel on eraldi välja toodud saadav sihtfinantseering ning 

omafinantseering. 

 

Tabelis 17 ja 18 on esitatud Saku valla eelmise aasta tegelikud ning käesoleva aasta ja 

eelarvestrateegia perioodiks kavandatud investeeringud. 

 

2018.–2022. aastate olulisemad investeeringud on: 

04 Majandus 

 2018. aastaks on teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks kavandatud vahendeid 614 255 

eurot, sellest valla teede ehituseks ja remondiks teehoiukava järgi on 467 255 eurot. 

Projektide elluviimiseks on kavandatud vahendeid 147 000 eurot. 2019.–2022. aastatel on 

teede ehituse eelarve kokku 3 785 000 eurot. 

05 Keskkonnakaitse 

 2019. aasta eelarvesse on kavandatud 300 000 eurot Saku alevikku jäätmejaama 

rajamiseks. Projekti omaosalus on 100 000 eurot ning saadava sihtfinantseeringuna 

põhivara soetamiseks on kajastatud 200 000 eurot. 

 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 

 2019.–2020. aastatel on kavandatud tänavavalgustuse ehituseks ja rekonstrueerimiseks 

1 500 000 eurot, millest saadav sihtfinantseering on 925 000 eurot. 2021.–2022. aastatel on 

tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks kavandatud 400 000 eurot. 

 2018. aasta eelarves on 500 000 eurot ning 2019. aasta eelarves 1 300 000 eurot 

vallavalitsusele uute tööruumide soetamiseks ja 75 000 eurot ruumide sisustamiseks. 
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 2018.–2020. aastatel on eelarvesse kavandatud 2 149 000 eurot Saku alevikku 

sotsiaaleluruumide (üürielamu sotsiaalmajanduslikult vähekindlustatud isikutele) 

ehitamiseks. Projekti omaosaluseks on kavandatud 1 089 681 eurot. 

 2017.–2019. aastatel on eelarves vahendid uue tervisekeskuse ehituseks kogusummas 

1 492 186 eurot. Projekti elluviimiseks saadav sihtfinantseering on 1 147 590 eurot, sh 

apteegiteenuse pakkuja osalus on 182 498 eurot. Valla omaosalus on kavandatud 344 596 

eurot. 

08 Vaba aeg, kultuur 

 2018. aasta eelarvesse on kavandatud 223 556 eurot kunstmurukattega staadioni 

amortiseerunud katte vahetuseks. 

 2018.–2019. aastatel on kavandatud uue spordihoone ehituseks kokku 5 000 000 eurot, 

millest 2018. aastal 500 000 eurot. 

09 Haridus 

 2018.–2019. aastatel on eelarvesse kavandatud 3 366 670 eurot Teaduse 1 hoone 

rekonstrueerimiseks. Hoonesse kavandatakse ruumid Saku Gümnaasiumi 

gümnaasiumiosale. Kooli ruumide sisustamiseks on 2019. aasta eelarvesse kavandatud 

kokku 385 500 eurot, millest põhivara soetamiseks on kavandatud 250 000 eurot. 

 2022. aastal on kavas alustada uue kooli ehitust kogumaksumusega 7 000 000 eurot, 

millest 2 500 000 eurot on kavandatud 2022. aastasse. 

 2019. aasta eelarvesse on lisatud 75 000 eurot Pargi 27 asuva hoone rekonstrueerimiseks 

nelja lasteaiarühma jaoks. 

10 Sotsiaalne kaitse 

 Teaduse 13 hoone rekonstrueerimiseks Saku Päevakeskusele on kavandatud 2019.–2020. 

aastatel 200 000 eurot. 
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Tabel 17 Investeeringud valdkonniti 2017–2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

04 Majandus 1 995 843 614 255 250 000 250 000 1 480 476 1 804 524 

sh toetuse arvelt 608 332 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 387 511 614 255 250 000 250 000 1 480 476 1 804 524 

05 Keskkonnakaitse 0 47 840 530 000 250 000 0 30 000 

sh toetuse arvelt 0 0 300 000 100 000 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 47 840 230 000 150 000 0 30 000 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 229 606 1 971 404 3 657 146 1 818 319 200 000 200 000 

sh toetuse arvelt 0 1 034 606 1 285 492 1 161 138 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 229 606 936 798 2 371 654 657 181 200 000 200 000 

07 Tervishoid 0 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 102 228 723 556 4 500 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 23 556 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 102 228 700 000 4 500 000 0 0 0 

09 Haridus 2 830 582 1 485 870 2 495 000 0 0 2 500 000 

sh toetuse arvelt 1 008 236 130 700 35 000 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 822 346 1 355 170 2 460 000 0 0 2 500 000 

10 Sotsiaalne kaitse 0 0 100 000 100 000 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 100 000 100 000 0 0 

KÕIK KOKKU 5 158 259 4 842 925 11 532 146 2 418 319 1 680 476 4 534 524 

sh toetuse arvelt 1 616 568 1 188 862 1 620 492 1 261 138 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 3 541 691 3 654 063 9 911 654 1 157 181 1 680 476 4 534 524 
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Tabel 18 Investeeringuobjektid 2017–2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

04 Majandus 1 995 843 614 255 250 000 250 000 1 480 476 1 804 524 

Teede ehitus ja rekonstrueerimine 1 995 843 614 255 250 000 250 000 1 480 476 1 804 524 

sh toetuse arvelt 608 332 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 387 511 614 255 250 000 250 000 1 480 476 1 804 524 

05 Keskkonnakaitse 0 47 840 530 000 250 000 0 30 000 

Tõdva puhasti rajamine 0 0 200 000 200 000 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 100 000 100 000 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 100 000 100 000 0 0 

Kiisa alevikku jäätmepunkti ja Saku alevikku jäätmejaama 

rajamine 0 47 840 300 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 200 000 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 47 840 100 000 0 0 0 

Saku mõisapargi ja tiigi heakorrastamine 0 0 0 50 000 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 0 50 000 0 0 

Kiisa Vabaajakeskuse taha vaba aja veetmise platsi rajamine 0 0 30 000 0 0 30 000 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 30 000 0 0 30 000 

06 Kommunaalmajandus 229 606 1 971 404 3 657 146 1 469 000 200 000 200 000 

Tihedama asustusega piirkondades energiasäästliku valgustuse 

rajamine, välisvalgustusvõrgu rekonstrueerimise ja arendamise 

kontseptsiooni väljatöötamine 192 970 0 750 000 750 000 200 000 200 000 

sh toetuse arvelt 0 0 462 500 462 500     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 192 970 0 287 500 287 500 200 000 200 000 

Vallavara haldus, vallavalitsuse uute tööruumide soetamine, 

sotsiaaleluruumide rajamine 0 580 000 2 745 000 699 000 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 710 000 349 3190 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 580 000 2 035 000 349 681 0 0 
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Esmatasandi tervisekeskuse rajamine 6 636 1 343 404 142 146 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 1 034 606 112 992 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 6 636 308 798 29 154 0 0 0 

Mänguväljakute rajamine ja rekonstrueerimine 0 48 000 20 000 20 000 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 48 000 20 000 20 000 0 0 

Kiisa alevikku turu rajamine 30 000 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 30 000 0 0 0 0 0 

08 Vaba aeg, kultuur, sport 102 228 723 556 4 500 000 0 0 0 

Spordikeskuse staadioni kunstmurukatte vahetus 0 223 556 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 23 556 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 200 000 0 0 0 0 

Uue spordihoone ehitus 102 228 500 000 4 500 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 102 228 500 000 4 500 000 0 0   

09 Haridus 2 830 582 1 485 870 2 495 000 0 0 2 500 000 

Saku lasteaia Päikesekild maja täielik rekonstrueerimine, Pargi 

27 hoone rekonstrueerimine lasteaia rühmade jaoks 2 732 582 145 500 75 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 1 008 236 130 700 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 724 346 14 800 75 000 0 0 0 

Saku Muusikakooli klaveri soetamine 12 000 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 12 000 0 0 0   0 

Teaduse 1 hoone rekonstrueerimine gümnaasiumi ruumideks, 

sisustus 0 1 266 670 2 350 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 1 266 670 2 350 000 0 0 0 

Uue koolimaja ehitus, algkoolimaja õueala korrastamine 86 000 0 0 0 0 2 500 000 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 86 000 0 0 0 0 2 500 000 



 

 51 

Kajamaa Kooli hoone maaküttele üleviimine 0 73 700 70 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 35 000 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 73 700 35 000 0 0 0 

10 Sotsiaalhoolekanne 0 0 100 000 100 000 0 0 

Teaduse 13 hoone rekonstrueerimine Saku Päevakeskusele 0 0 100 000 100 000 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 100 000 100 000 0 0 

KÕIK KOKKU 5 158 259 4 842 925 11 532 146 2 069 000 1 680 476 4 534 524 

sh toetuse arvelt 1 616 568 1 188 862 1 620 492 911 819 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 3 541 691 3 654 063 9 911 654 1 157 181 1 680 476 4 534 524 
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Järgnevas tabelis on esitatud kavandatud arengukavast tulenevad tegevused, mille jaoks 

võimalusel taotletakse vahendid erinevatest fondidest. Eelarvestrateegiasse lisakulusid ei ole 

kavandatud, projekti omafinantseering kaetakse vahendite olemasolul jooksva aasta eelarvest. 

Vahendite puudumisel projektitaotlust ei esitata. 

 

Tabel 19 Fondidest taotletavad vahendid 2019–2022 

 2019 2020 2021 2022 

04 Majandus     

Kõrnumäe karjääri rekultiveerimine ja 

korrastamine puhkealaks    200 000 

Komposteerimisväljaku rajamine 60 000    

Jõgede keskkonnaseisundi parandamine, 

Vääna jõe puhastamine  20 000   

08 Vaba aeg, kultuur, sport     

Nurme tänava suusamäe arendamine 

(valgustus, lift, kunstlume tehnika) 500 000    

09 Haridus     

Kajamaa Kooli maja õppekavanõuetega 

vastavusse viimiseks rekonstrueerimine  400 000   

 

5.8. Saku valla finantseerimistehingute prognoos 

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele planeeritakse 

finantseerimistegevuse eelarveosasse laenude kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine 

ja täitmine, võlakirjade emiteerimine ja lunastamine ning teenuste kontsessioonikokkulepete 

alusel kohustuste võtmine ja tagasimaksmine. 

 

Eelpooltoodud investeerimistegevuse eelarveosas toodud investeeringud eeldavad lähiaastatel 

finantseerimistehingute mahu suurendamist, sest põhitegevuse tulud ei ole nende katmiseks 

piisavad. Finantseerimistehingute suurust mõjutavad kohaliku omavalitsuse üksuse juhtimise 

seaduses toodud nõuded netovõlakoormuse, põhitegevuse tulemi ja likviidsete varade 

arvutamise metoodika kohta. 

 

Finantseerimistehingute kavandamisel on arvestatud järgmisi põhimõtteid: 

 Raha jääk aasta lõpul on vähemalt 77 760 eurot. 

 Hoida laenukohustused mõistlikul tasemel, et laenu tagasimakse ei suurendaks liiga palju 

püsikulusid järgnevatel perioodidel. Laenude võtmisel on arvestatud 10-aastase 

tagasimaksmise perioodiga. 

 Põhitegevuse tulem katab laenu põhiosa tagasimaksete ja laenu teenindamise kulud. 

 

Järgnevas tabelis on esitatud Saku valla eelmise aasta tegelikud ning käesoleva aasta ja 

eelarvestrateegia perioodiks kavandatud finantseerimistehingud. 

 

Tabel 20 Finantseerimistehingud 2017–2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Finantseerimistegevus  -278 667 157 502 7 445 526 -957 126 -554 868 1 929 991 

Kohustuste võtmine (+) 600 000 1 122 423 8 500 000 950 000 1 450 000 3 500 000 

Kohustuste tasumine (-)  -878 667  -964 921 -1 054 474 -1 907 126 -2 004 868 -1 570 009 
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Kuna Saku vallal on vajadus investeerida suuremas mahus, kui on planeeritav tegevustulude 

ja -kulude ülejääk, saab neid teostada, kaasates laenuraha või võimalusel läbi 

konsolideerimisgrupi siseste vabade rahaliste vahendite ümberpaigutamise (AS Saku Maja 

kaasamine valla väikeasulate veemajandusprojektide teostamisel). 

Kaasates täiendavaid laenuvahendeid, tuleb arvestada, et võlakohustuse määr jääks kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ettenähtud piiridesse. Põhitegevuse tuludena 

käsitletakse maksutulusid, kaupade ja teenuste müügitulu, saadavaid toetusi ja muid 

tegevustulusid. Põhitegevuse tulude eelarveosas ei planeerita põhivara müügitulu, põhivara 

soetuseks saadavat sihtfinantseerimist ega finantstulusid. Põhitegevuse kuludena käsitletakse 

tegevuskulusid ja antavaid toetusi. Põhitegevuse kulude eelarveosas ei planeerita põhivara 

soetuseks saadavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust ega finantskulusid. 

 

Tabelis 21 on esitatud Saku valla eelmise aasta tegelik, käesoleva aasta ja eelarvestrateegia 

perioodi netovõlakoormus. 

 

Tabel 21 Netovõlakoormus 2017–2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põhitegevuse tulem 3 290 968 2 377 240 2 676 774 2 309 310 2 575 769 3 003 550 

Netovõlakoormuse ülemmäär 

(%) 
100,00% 88,09% 92,59% 77,84% 82,68% 91,73% 

Võlakohustused kokku aasta 

lõpu seisuga 
5 266 378 5 379 603 12 797 688 11 835 855 11 278 838 13 208 829 

  sh kohustused, mis ei kajastu 

finantseerimistegevuses 
78 574 34 297 6 856 2 149 0 0 

Netovõlakoormus (%) 33,26% 32,29% 72,58% 65,92% 59,88% 66,84% 

 

Tabelis 22 on esitatud Saku valla eelmise aasta tegelikud ning käesoleva aasta ja 

eelarvestrateegia perioodiks kavandatud laenukohustused. 

 

Tabel 22 Laenukohustused 2017–2022 

31.12.2016 5 387 898 

Investeeringute katteks kavandatud laenu võtmine 600 000 

Võetud laenu tagasimaksmine -878 667 

31.12.2017 5 109 231 

Investeeringute katteks kavandatud laenu võtmine 1 122 423 

Võetud laenu tagasimaksmine -964 921 

31.12.2018 5 266 733 

Investeeringute katteks kavandatud laenu võtmine 8 500 000 

Võetud laenu tagasimaksmine -1 054 474 

31.12.2019 12 712 259 

Investeeringute katteks kavandatud laenu võtmine 950 000 

Võetud laenu tagasimaksmine -1 907 126 

31.12.2020 11 755 133 

Investeeringute katteks kavandatud laenu võtmine 1 450 000     

Võetud laenu tagasimaksmine -2 004 868 

31.12.2021 11 200 265 

Investeeringute katteks kavandatud laenu võtmine 3 500 000 

Võetud laenu tagasimaksmine -1 570 009 

31.12.2022 13 130 256 
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5.9. Saku valla likviidsete varade muutuse prognoos  

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele planeeritakse likviidsete 

varade muutuse eelarveosasse raha ja pangakontode, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või 

osakute, soetatud võlakirjade saldode muutused. Likviidsete varade saldo suurenemine ja 

vähenemine kajastatakse vastavalt kas plussiga või miinusega. 

 

Tabel 23 Likviidsete varade muutus 2017–2022 
 2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

2019 

eelarve 

2020 

eelarve 

2021 

eelarve 

2022 

eelarve 

Raha jääk aasta algul 943 934 309 023 80 766 77 760 77 760 77 760 

Raha jäägi muutus -634 911 -228 257 -3 006 0 0 0 

Raha jääk aasta lõpul 309 023 80 766 77 760 77 760 77 760 77 760 

 

Eelarvestrateegia on tasakaalus. Kui jooksva aasta eelarve koostamisel kujuneb aasta lõpu 

raha jääk suuremaks kui strateegias prognoositud, suunatakse see arengukavas toodud 

eesmärkide elluviimiseks või vähendatakse kavandatud laenuvahendeid. 

Strateegiaperioodile kavandatud investeeringute võimalikust kallinemisest tulenevate kulude 

katmiseks on vajadusel võimalus müüa vallale kuuluvaid kinnistuid (Kiisa alevik Kurtna tee 

2, osa Saku alevikus Nurme tn 27 kinnistust, osa Saku alevikus Kannikese tn 1//3//3a/7//, 

Tallinna mnt 1a kinnistust). Kurtna tee 2 kinnistu võõrandatakse tingimusel, et hoone saab 

tulevikus kaubandus-teenindushooneks. 

 

Kõik eelarvestrateegias toodud arvandmed on prognoositud kulude kokkuhoiu vajadust silmas 

pidades. Arvandmed täpsustatakse aasta eelarves. 
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6. ARENGUKAVA SEIRE JA UUENDAMINE 
 

Valla arengukava elluviimist korraldab vallavalitsus. Arengukava seire läbiviimiseks koostab 

vallavalitsus kord aastas kokkuvõtte arengukava täitmisest. Arengukava täitmise 

kontrollimiseks vaadatakse üle eelmise aasta tegevused ning mõõdikute abil püstitatud 

eesmärgid. Arengukava täitmise kokkuvõte avalikustatakse majandusaasta aruandes. 

 

Teade arengukava muutmise eelnõu avalikustamise kohta pannakse valla veebilehele 

samaaegselt volikogu juunikuu istungi päevakorra ja materjalide avalikustamisega. 

 

Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava 

uuendamise ja koostamise protsessi. Avalik arutelu toimub peale arengukava 1. lugemist 

vallavolikogu poolt. 

 

Ettepanekuid eelnõu muutmiseks või täiendamiseks saab esitada 1. augustini. Arengukava 

kohta tehtud ettepanekud esitab vallavalitsus koos oma seisukohaga volikogule. 

 

Volikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise volikogu määrusega enne, 

kui vallavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta  

15. oktoobriks. 

 

Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul, arvates 

nende vastuvõtmisest volikogu poolt.  

 

Kinnitatud arengukava koos eelarvestrateegiaga avalikustatakse valla veebilehel. 

 

Arengukava uuendamine sh vajadusel uue tervikteksti koostamine algatatakse arengukava 

kehtivuse perioodil volikogu poolt. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Tiit Vahenõmm 

Vallavolikogu esimees 

 

 


