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SISSEJUHATUS 
 

 

 

1. PADISE VALLA HETKEOLUKORRAST   

1.1 Asend 

Padise vald paikneb Harju maakonna loodeosas, Tallinnast läänes Soome lahe rannikul. Valla 

keskus asub Padise külas. Kaugus Tallinnast on 45 km, Keilast 20 km, Haapsalust 70 km ja 

Paldiskist 18 km. 

  
 

Padise valla pindala on 366,6 km², mis moodustab 8,5 % Harjumaast ning on suuruselt 22. 

Eestis ja 3. vald Harjumaal. 1. jaanuari 2013 seisuga elas Padise vallas 1810 elanikku. 

 

Läänes ja edelas piirneb Padise vald Lääne maakonnaga, kus naabervaldadeks on vastavalt 

Nõva, Risti ja Oru vald. Kagupiir on ühine Nissi vallaga ja idas on naabriks Vasalemma vald. 

Kirdepiir kulgeb piki Vaselemma jõge, kus naabriks on Keila vald. Põhja poolt piirneb Padise 

vald Keibu ja Paldiski lahega. 51 km pikkusest mererannikust moodustavad puhkealad ca 27 

km.  

Padise vald kui iseseisev haldusüksus moodustati 1891.a. Padise, Vasalemma, Leetse-

Pallaste, Ämari ja Põllküla mõisakogukondade ühendamisel. 1893. aastal liideti veel Risti, 

Hatu ja Laoküla. Hiljem, kuni 1938. aastani, kandis nime Kloostri vald. Padise vald taasloodi 

16. jaanuaril 1992. a. 
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1.2 Ajalooline areng 

Padise kujunes võrdlemisi laialdase ala keskuseks juba muinasajal. On tõenäoline, et Muinas-

Eesti Rävala maakonna Vuomentagana kihelkonna keskus asus siin ning haaras hilisemate 

Keila, Madise, Risti ja osa Nissi kihelkonna alasid. 

Taoliseks arvamuseks annab aluse ka keskmisest rauaajast pärinev linnusekoht. 

Paul Johansen arvab , et Pous, 1257 - Pades, 1266 - Pandis, 1281 - Padis, 1283 - Pathes, ei 

olnud lihtsalt ühe küla nimi, vaid see haaras mitut küla (Paul Johansen. Estlandsliste des Liber 

Census Daniae. Kopenhagen 1933, lk. 541) 

Kas keskne asula asus just hilisema kloostri kohal või kuskil lähikonnas, on raske kindlaks 

teha, samuti ka nime tekkimist: kas sai koht nime aluspinnas leiduva pae järgi või andis nime 

selle paikkonna tollane suurim küla - Paeküla? Igatahes andsid mungad Padise nime ka 

rajatud kloostrile. 

  

 

  

Kloostri tegutsemise ajal oli Padise suurte maavalduste keskuseks, haarates kohalike külade 

kõrval maid Jõelähtme, Jüri ja Harju-Jaani kihelkondades ning 14.-15. sajandil isegi Uusimaal 

Soomes.  

Kohalike valduste hulka kuulus juba kuningas Valdemari aegadest (1202-1240) Suur-Pakri 

saar. Kui Padise abt Nicolaus 1345 aastal saare kasutamisõiguse viiele rootslasele müüs, oli 

üheks tingimuseks, et klooster ja selle eestlastest talupojad säilitaksid oma kalastamis - ja 

karjatamisõigused saarel. See näitab, et saar oli enne müüki Padise eestlastest talupoegade 

ühiselt kasutatav maavaldus.  
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Liivi sõja järel moodustasid Padise alad Rootsi kuninga kroonile kuuluva haldusüksuse - 

niinimetatud linnuselääni, mis koosnes viiest eesti - ja kolmest rootsi vakusest, 1595. aastal 

koostatud nimistu asub Tallinna Linnaarhiivis.  

Eesti vakused:  

1. Padise vakus-külad: Padise, Määra, Metslõugu;  

2. Änglema vakus-külad: Hatu, Änglema, Vilivalla;  

3. Vasalemma vakus-külad: Aruküla, Vasalemma, Ämari;  

4. Külasalu vakus (Risti) - külad: Külasalu, Kalametsa, Kõmmaste;  

5. Maeru vakus-külad: Väike-Maeru, Suur-Maeru, Uueveski;  

 

Rootsi vakused:  

1. Kurkse vakus-külad: Suur- ja Väike Kurkse, Pedase, Vihterpalu;  

2. Suur-Pakri vakus.  

3. Ranna vakus-külad: Karilepa, Väemla, Ilmasoo, Langaküla;  

 

Nimetatud alad kuulusid Harju - Risti ja Harju - Madise (14. sajandi keskpaigani Lodenrodhe) 

kiriku kihelkonda. 1622 aastast omandas Padise, Vihterpalu ja Vasalemma mõisad von 

Rammide suguvõsa. 1628 aastast kuulus Suur - Pakri kõrval ka Väike - Pakri Padise Kloostri 

mõisa külge kuni 1919 aastani.  

Põhjasõja järel jagunes paikkond reaks mõisavaldadeks.  

15. novembril 1890  liideti Vasalemma, Leetse-Pallase, Ämari, Põllküla, Kloostri, Risti, Hatu 

ja Laoküla mõisavallad üheks Padise vallaks.  

Eesti Vabariigi esimestest aastatest kuni 1939 aastani kandis vald Kloostri valla nime.  

1939 aastal moodustati Kloostri ja Keila valda kuulunud aladest Padise vald. Vald likvideeriti 

1950 aastal, kui moodustus Keila rajoon. 

Padise vald taastati 16. jaanuaril 1992.  

 

1.3 Rahvastik 

1.3.1 Rahvaarv, sooline- ja vanuskoosseis 

 

Padise valla rahvaarv on viimase kümnendi olnud langustrendis. Muutused rahvastiku soolis-

vanuselises koosseisus erinevad mõnevõrra Eesti keskmistest näitajatest (vt ka joonis 1 Padise 

valla rahvastiku püramiid). Rahvastikunäitajad Padise vallas ei võimalda prognoosida 

lähitulevikus elanike arvu kasvu. Lõhe Eesti keskmiste näitajatega võrreldes on eriti märgatav 

aktiivses tööeas olevate naiste ja meeste hulgas vanuses 25 - 39, eas, mil sagedamini luuakse 
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pere ja valitakse püsiv elukoht. Samuti on laste sündimus viimasel kümnel aastal olnud 

madalam Eesti keskmisest. 

 

Tabel 1   Padise valla rahvaarv, sünnid-surmad, ränne  
                   (Allikas:  Statistikaamet; * Rahvastikuregister) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Rahvaarv 1801 1785 1757 1725 1791* 

Elussünnid 17 16 18 19 23* 

Surmad 27 29 19 22 15* 

Sisseränne 48 59 41 48 63* 

Väljaränne 56 74 73 93 71* 

 

 

Joonis 1  
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1.4 Asustus 
 

Asustus on koondunud eelkõige suuremate liiklusteede lähedusse ja ranna äärde. Asustus 

vallas on iidne, millele viitab juba keskmisest rauaajast pärinev linnusepaik Kloostri jõe 

parempoolsel kõrgel kaldaneemikul. Tihedamalt asustatud aladeks vallas on Padise küla 

piirkond valla äärmises idaosas ja Harju-Risti piirkond valla keskosas, kus on maanteede 

sõlmpunkt. Suhteliselt tihe on asustus ka valla lääneosa rannikul. Asustuseta on ulatuslik 

soode ja metsade ala valla lääne-edela osas. Elanikkonnast üle poole on koondunud nelja 

külla – Padise, Harju-Risti, Pae ja Kasepere külla. 

1.4.1 Kandid ja külad 

 
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga on maakond jagatud kantideks. Padise valda 

iseloomustavad maalised keskuskandid, maaline kant ja ääremaa kant, neist esimesed 

vastavalt Padise ja Harju-Risti. Padisega on seotud maaline Madise kant ja Harju-Ristiga 

ääremaa kant Vihterpalu. Padise ja Harju-Risti on esmatasandi keskusteks, kusjuures  Padise 

valla keskusena on teise tasandi keskuseks kõikidele valla elanikele. 

Teise tasandi keskuse all mõeldakse suuremat asulat, mis on enamasti tõmbekeskuseks mitme 

esmatasandi keskuse tagamaa elanikele. Seal paiknevad tavaliselt põhikool, kauplus(ed), 

sidejaoskond, enamasti ka esmatasandi meditsiiniabi.  
 

Tabel 2  Kandid ja nende mõjupiirkonnad seisuga 01.01.2012 

 
 Kandid Asulad Asulate rahvaarv Kandi rahvaarv 

I Padise kant Padise küla 375 721 

  Audevälja küla  80  

  Kasepere küla 123   

  Kobru küla 13  

  Laane küla 24   

  Metslõugu küla 41  

  Määra küla 65  

Ia Madise kant Madise küla  81 182 

  Karilepa küla 41  

  Langa küla 17  

  Suurküla 43  

II Harju-Risti Harju-Risti küla 346 676 

  Altküla 49   

  Hatu küla  54  

  Kurkse küla 27   

  Kõmmaste küla  69  

  Pae küla 99  

  Vilivalla küla 32  

IIa Vihterpalu kant Vihterpalu küla 54 211 

  Alliklepa küla  23  

  Keibu küla 52   

  Pedase küla 17  

  Vintse küla 26  

  Anglema küla   39  
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Tallinna läheduse ja tugeva mõju tõttu on nõrgaks III astme keskuseks piirkonnale Keila linn, 

mis pakub episoodilisi teenuseid.  

 

IV astme keskuseks on vaieldamatult Tallinna linn kui keskus kogu Eesti jaoks. 

 

Padise vallas on 24 küla: Alliklepa, Altküla, Audevälja, Harju-Risti, Hatu, Karilepa, 

Kasepere, Keibu, Kobru, Kurkse, Kõmmaste, Laane, Langa, Madise, Metslõugu, Määra, 

Padise, Pae, Pedase, Suurküla, Vihterpalu, Vilivalla, Vintse ja Änglema. 

Vanimateks küladeks  on Hatu, Kõmmaste, Pae ja Padise küla. Neid on  mainitud 

esmakordselt aastal 1241. Metslõugu küla kohta on teateid 1266. aastast. Rannakülad tulevad 

kirjalikesse ajalooallikatesse hiljem. Nii on Keibu küla mainitud esmakordselt 1284. aastal.  

1.5 Looduskeskkond  

 

Padise vald asub Põhja-Eesti lavamaal. Valla rannikut uhuvad Keibu ja Pakri (Paldiski) lahe 

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

väikest laidu. Rannikul esineb häid liivarandu. Neemede  ümbrused on kivised. Lahesoppides 

laiuvad ulatuslikud roostikud. 

 

Meri 

Rannikumeri on suhteliselt madal. Pakri saari mandrist eraldav väin Kurksi salm e. Kurk, mis 

on 4 miili pikk ja 1½ miili lai, on hästi madal. Veesügavus keset Kurku ulatub vaid ühe 

meetrini. Vihterpalu jõe kohal ulatub veesügavus üle 3 meetri. Ristna neeme kohal ulatub 10 

meetri sügavusjoon ¼ - 1 miilini rannast. Keibu lahe pikkus ja laius on umbes 2 miili. Keibu 

küla kohal ulatub merre ligi 1 miili pikkune kitsas kivikari. 

 

Rand on Madise kohal kõrge ja kruusane. Edaspidi muutub rand madalamaks ja soisemaks. 

Eriti madal on rand Kloostri jõe suudmealal, kus valitseb roostik. Rannik Kurksest kuni 

Ristna ninani läheb peaaegu lääne suunas, tehes väikesi soppe ja kääre rannajoonde. Neemede 

rannad on kõrged ja väljapaistvad. Suur-Pakri saare edela otsas suubub merre Vihterpalu jõgi, 

millest idas Pedase (Pedassoo) neeme läänerannal asub hea liivarand. Samuti Kolviku 

(Kolviigi) neeme ja Ristna nina vahel Alliklepa küla rannas. Ristna ninalt pöördub rand 

lõunasse moodustades Keibu lahe. Rand Ristna neemest Keibu külani on kivine, lahesopis 

liivane. Siin asuvad valla kaunimad ja ulatuslikumad liivarannad. 

 

Pinnamood 
Enamik vallast, kesk- ja idaosa, jääb Põhja-Eesti lavamaale. Siin on iseloomulikuks avarad 

paetasandikud, kus pinnakate paksem, laiuvad moreentasandikud. Viljakamad mullad on 

võetud põldudeks ja enamus valla põllumaid asuvadki siin. Madalamates kohtades paiknevad 

rohumaad ja sood. Jõgede ääres esinevad kohati rohurikkad aasad. Luhaniitudest on 

märkimist leidnud Hatu luht Hatu külas ja Kloostri jõe suudmeala (Eesti ranna- ja luhaniidud, 

1996). 

 

Valla lääneosa jääb Lääne-Eesti madaliku madalale äärealale, mida iseloomustab Soome 

laheni ulatuv hõredasti asustatud suurte soode, rabade ja nõmmede ala. Vihterpalu-Nõva 

metsade piirkonda iseloomustavad ühelt poolt rannamoodustistel, vallseljakutel ja 

mereliivadel levivad nõmme - ning palumetsad, millele lisandub ka päris tüüpilisi nõmmi, 

teiselt poolt on tinginud siinsed väheliikuvad veed soostumisprotsesside laia levimist tasastel 

aladel. Seega on rohkesti erinevas arenguastmes olevaid soostunud ja soometsade mitmeid 

tüüpe. Siin laiub ulatuslik Suursoo, millest üle poole ulatub Lääne maakonda. Soos valla piiril 
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asub valla suurim siseveekogu Tänavjärv. Ainulaadne keset raba ja sood asuv liivakallastega 

järv on ida - lääne suunas piklik ja võrdlemisi suur (136,9 ha). 

Järve keskmine sügavus on vaid 1,8 meetrit ja suurim sügavus 2,5 meetrit. Tänavjärv on oma 

tüübilt ainulaadne. Vee nõrga puhverdusvõime tõttu on ta bioloogilisest tasakaalust kergesti 

väljaviidav (Mäemets, 1977,1989). Selle omapärase looduskompleksi kaitseks on siia rajatud 

Suursoo maastikukaitseala.  

 

Vihterpalu Maissoo kandis asub jugapuu väheseid leiukohti Eesti mandriosas. Keibu lahe 

ääres asub taimekaitseala, mis ulatub valla piiridest välja ja hõlmab ka Nõva valda Lääne 

maakonnas.Viimatimoodustati 2005 aastal Keibu-Ristna hoiuala peamiselt püsitaimestikuga 

kivirandade, püsitaimestikuga liivarandade ja rohunditerikaste kuusikute kaitseks pindalaga 

64,3 ha.   

 

Puisniitudest on leidnud märkimist Korevi puisniit Keila - Haapsalu maantee ääres ja Jõute 

puisniit Metslõugu külas, Hatu Hunnikumägi Vihterpalu jõe vasakul kaldal Hatu külas, 

Liisküla - Suurküla puisniit ning Kasepere, Likekõrve ja Riidika niidud, mis otsapidi Nissi 

valda ulatuvad. Neist suurimaks ja paremini säilinumaks on Hatu Hunnikumägi.  

1.5.1 Loodusvarad 

 

Valla territooriumil esineb maavaradest lubjakivi, turvast, savi ja kruus - liiva. Omapärase 

perspektiivse maavara moodustavad Eestis senini kasutamata diktüoneema kildad. Valla 

põhjaosas lasuvad nad 80 m ja lõunaosas kuni 200 m sügavusel. Kihi paksus ulatub 7 

meetrini. Kilda varud ulatuvad 3,1 miljardi tonnini. Andmed maavarade kohta pärinevad 

Keskkonnaregistri andmebaasist 

seisuga 01.02.2013.  

1.5.1.1 Lubjakivi 

 

Lubjakivi varud asuvad valla idaosas. Kasuliku kihi moodustavad rakvere, oandu ja keila 

lademe lubjakivid. Ehituskivina on kasutamist leidnud Vasalemma kihistu lubjakivid. 

Lubjakivi on kasutatud lubja tootmiseks ja ehitusmaterjalina. Kivi on küllalt laialdaselt ka 

eksporditud. Uuringute tulemusena on välja eraldatud perspektiivne Paeküla-Kõmmaste 

ehituskivi leiukoht, mille kasuliku kihi moodustavad oandu lademe lubjakivid. 1990. aaastal 

uuriti Määra leiukohta Padise kloostri restaureerimiseks vajaliku ehituskivi saamiseks 

(Raudsepp, Vingissaar 1990). Käesoleval ajal on Määra paekarjäär kasutuses. 

 

1.5.1.2 Turvas 

 

Valla peamised turbavarud paiknevad Suursoos. Soo on tekkinud madalaveelise järve 

soostumisel, millele viitab järvemuda kihtide esinemine turba all. Soole on eesvooluks 

Vihterpalu jõgi. Enamik Suursoost on looduslikus seisundis. Osa varudest asuvad kaitsealal. 

Metsamajanduslikel eesmärkidel on kuivendatud soo loodeosa. Ängelma rabas toodeti 66 

hektaril freesturvast. Tänaseks on freesväli rekultiveeritud.  

 

1.5.1.3  Savi 

 

Tootmiseks sobival hulgal leidub savi valla äärmises idaosas ja need on seotud jääjärveliste 

viirsavidega. Välja on eraldatud kaks leiukohta Laane ja Suurküla külades. 
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1.5.1.4 Kruus ja liiv 

 

Kruusa ja liiva varud vallas on märkimisväärsed,  millest uuritud varud moodustavad ca 2 

miljonit m
3 

. Valla kaguosas levivad glatsiofluviaalsed kruusad ja liivad. Valla lääne - ja 

põhjaosas paiknevad merelised kruusad ja liivad. 

Kruusad - liivad sobivad teede ehituseks ja täitematerjaliks. Ooside kvaliteetsemad kruusad 

sobivad ehitustöödeks. Kruusa- ja liivavarude edasine kaevandamine planeeritakse 

teostatavate geoloogiliste uuringute abil, uute võimalike maardlate kasutuselevõtt aga valla 

uue üldplaneeringuga. 

1.5.1.5 Põhja- ja pinnavesi 

 

Põhjavesi esineb pinnakattes ja aluspõhjakivimeis. Põhjavee ülemine horisont on nõrgalt 

kaitstud. 

 

Kvaternaari veekompleks on levinud kogu valla territooriumil, välja arvatud alvarite alad 

valla idaosas, kus pinnakatte paksus alla 1 meetri. Ordoviitsiumi põhjaveekompleks on 

kasutatav kogu vallas. Lasumissügavus on 1-3 meetrist mere ääres kuni 180 meetrini valla 

lõunaosas. Kambrium-vendi veekompleks levib kogu valla territooriumil. Veekompleksi 

lasumissügavus maapinnast 90 meetrist põhjas kuni 250 meetrini lõunas. Vesi on surveline.  

 

Järvede poolest on vald vaene. Järvi on 3, suurimaks järveks on Suursoos asuv Tänavjärv, 

lisaks nimetatule Soeotsa Mustjärv ehk Pilljärv ja Järvetaga Mustjärv.  

 

Valla vooluveestik koosneb Soome lahe vesikonda kuuluvast 20. suuremast jõest, ojast ja 

kraavist. Pikemalt valda läbivateks jõgedeks on Vihterpalu ja Kloostri jõgi. Piki Vasalemma 

jõge kulgeb valla kirdepiir. Valla jõed ja ojad on toodud järgnevas tabelis. 

 
Tabel 3  Valla jõed ja ojad  

Jõe nr Jõe nimi 

 

Kogupikkus 

km 

Valgala km
2
 Suubub 

992 Vasalemma jõgi 46 406 Pakri lahte 

1006 Karilepa oja  19,8 Pakri lahte 

1007 Piskjõe pkr.  0,8 Karilepa ojja 

1008 Kloostri jõgi 32 120 Pakri lahte 

1012 Raudemetsa pkr.  3,6 Kloostri jõkke 

1013 Seljamäe oja  9,5 Kloostri jõkke 

1014 Vesisoo pkr.  1,4 Kloostri jõkke 

1015 Saeveski pkr. 5 34,6 Pakri lahte 

1016 Määra pkr.  179 Saeveski peakraavi 

1017 Vihterpalu jõgi 45 474 Kurkse väina 

1025 Kaldamäe oja 12 31,7 Vihterpalu jõkke 

1021 Piirsalu jõgi 22 160 Vihterpalu jõkke 

1027 Pennu oja 10 25,9 Piirsalu jõkke 

1028 Metslõugu pkr. 11 33,5 Vihterpalu jõkke 

1029 Soo-otsa pkr.  23,6 Vihterpalu jõkke 

1030 Hatu pkr.  15,8 Vihterpalu jõkke 

1031 Risti-Hatu pkr.  23,6 Vihterpalu jõkke 

1032 Vedama oja 6 38,8 Vihterpalu jõkke 

1033 Änglema oja  16,6 Vedama ojja 

1034 Keibu pkr.  17,2 Keibu lahte 

1035 Lepaoja  17,8 Keibu lahte 
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Kaks jõge on tunnistatud kalamajanduslikult tähtsaks ja on kantud lõhilaste kudemis- ja 

elupaikade nimistusse. Need on Vasalemma jõgi Vanaveski tammist suudmeni ja Vihterpalu 

jõgi Tallinn - Riguldi maanteesillast suudmeni. 

1.5.2  Kaitsealad 

 

Ulatuslikumaks kaitsealaks vallas on Läänemaa Suursoo maastikukaitseala. Kaitseala on 

loodud Läänemaa Suursoo soostiku ja sealsete kaitsealuste looma- ja taimeliikide kaitseks. 

Kaitseala ulatub üle maakonnapiiri Läänemaa naabervaldadesse. Teiseks kaitsealaks, mis jääb 

samuti osaliselt valla piiridesse, on Nõva maastikukaitseala, mis on loodud rannikumaastiku 

ja kaitsealuste taimeliikide säilitamiseks. 

 

1.5.3  Valla maakasutus ja maareformi tulemused   
 

31.12.2011.a. seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 3 725 katastriüksust pindalaga 34 

953,7 ha, mis moodustab 95,4% omavalitsuse maafondist 36 655,3 ha. Sellest 2011.a. 

registreeriti 332 katastriüksust pindalaga 6 012,0 ha (so 17,2% registreeritud maast).  

Registreeritud maa jaotub: 

Tagastatav maa 

31.12.2011.a. seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga 12 351,7 ha, 

so 35,3%  kogu  maakatastris registreeritud  maast. Sellest 2011.a. registreeriti 39,2 ha. 

Ostueesõigusega erastatav maa 

31.12.2011.a. seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 3 525,8 

ha, so 10,1% kogu  maakatastris registreeritud maast. Sellest 2011.a. registreeriti 17,1 ha. 

Enampakkumisega erastatav maa 

31.12.2011.a. seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 

254,0 ha, so 0,7% kogu maakatastris  registreeritud maast.  

Vaba põllumajandusmaa erastamine 

31.12.2011.a. seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 1 327,4 ha, so 3,8% kogu 

maakatastris registreeritud maast. Sellest 2011.a. registreeriti 3,7 ha. 

Vaba metsamaa erastamine 

31.12.2011.a. seisuga oli vaba metsamaad erastatud 423,3 ha, so 1,2% kogu maakatastris 

registreeritud maast.   

Munitsipaalmaa 

31.12.2011.a. seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 18,5 ha, so. 0,1% kogu 

maakatastris registreeritud  maast. Sellest 2011.a. registreeriti 4,3 ha. 

Riigimaa 

31.12.2011.a. seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 17 053,0 ha, so 

48,8% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2011.a. registreeriti 5 947,7 ha. 
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Tabel 4  Maaüksuste jaotumine sihtotstarvete alusel Padise vallas (seisuga 31.12.2011) 

Sihtotstarve Arv  Pind  ( ha) 

    

Elamumaa (E)(001) 901 754,3 

Ärimaa (Ä)(002) 21 18,6 

Tootmismaa (T)(003) 67 73,4 

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 2 13,4 

Veekogude maa (V)(006) 1 1,7 

Transpordimaa (L)(007) 202 202,2 

Riigikaitsemaa (R)(009) 16 35,2 

Kaitsealune maa (H)(010) 6 442,8 

Mäetööstusmaa (Mt)(014) 6 25,4 

Ühiskondlike ehitiste maa 

(Üh)(016) 4 7,0 

Üldkasutatav maa (Üm)(017) 11 10,9 

Maatulundusmaa (M)(011) 2 488 33 368,8 

Padise vald kokku 3 725 34 953,7 

 

 

1.5.4  Puhke- ja rohealad. 

Padise valla pindalast üle poole on kaetud looduslike kooslustega, sh looduslikke rohumaid on 

2704, 4 ha ja metsamaad 19 913, 8 ha. 

Padise valla olulisemad puhkealad paiknevad mererannikul. 40 km pikkusest mererannikust 

moodustavad puhkealad 26,6 km. Tuntumad supluskohad vallas on Keibu ja Alliklepa rannad. 

Rannik on olnud populaarne suvilate ja suvekodude rajamise kohaks, mis on küll osaliselt 

piiranud mereranniku ja kaunite loodusmaastike avalikku kasutamist-arendamist, kuid on 

olnud vastavuses Padise valla arengukava 2000-2010 eesmärkidega. Lisaks mererandadele on 

olulise tähtsusega puhkepiirkonnad Padise puhkeala (klooster-mõis-linnamägi koos 

ümbritseva metsa ja kloostri jõega) ning Vihterpalu metsad ja rabad koos Tänavjärvega. 

 

1.6  Sotsiaalne infrastruktuur 

1.6.1  Haridus  

B. G. Forselius asutas 1683. aastal Eesti esimesed talurahvakoolid Harju-Madisel ja Harju-

Ristil. Vallas töötab täna lasteaed ja kaks põhikooli.  

 

1.6.1.1  Alusharidus 

2012. aastal on Padise vallas 1 munitsipaallasteaed, mis tegutseb kahes asukohas: 01.09.2012 

seisuga töötab Padisel 3 rühma 47 lapsega ja Harju-Ristil 2 rühma 26 lapsega. 

Naaberomavalitsustest käib Padise lasteaias 4 last. 

Padise lasteaiahoones on reservis ruumid veel ühe rühma avamiseks, Harju-Ristil 

korterelamus paiknevates ruumides hetkel laienemisvõimalus puudub, edasine areng võiks 

toimuda koostöös Risti põhikooliga.    
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Padise vallas on viimastel aastatel sündinud aastas keskmiselt 17 last, mis tähendab, et 

nõudlus lasteaiakohtade osas on hetkel kaetud, arvestamata vajadusi, mis tekivad valda elama 

asunutel.  

Lasteaias töötab 9 rühmaõpetajat, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja 5 õpetaja abi.  

1.6.1.2   Põhi- ja gümnaasiumiharidus 

Tabel 5  Lähiaastate prognoos 1. klassi minevate laste osas 2012 – 2019                                    
( Allikas Padise Vallavalitsus) 

Aasta Lapsi 1. klassi 

2012               13 

2013               19 

2014                 9 

2015               13 

2016               15 

2017               17 

2018               12 
 

Padise vallas tegutseb kaks põhikooli: Padise Põhikool ja Risti Põhikool.  

 

Padise Põhikool,  mis on projekteeritud 320 - kohalisena, asub Padise külas ja on ehitatud 

1982. aastal. Koolis õpib 71 õpilast ja töötab 12 õpetajat. Koolil on oma söökla, 

normaalmõõtmetega võimla koos jõusaali ja saunakompleksiga. Kooli pidulike ürituste 

läbiviimiseks kasutatakse lähedalasuvat Padise rahvamaja saali.  

Risti Põhikool asub Harju-Risti külas 2009 aastal rekonstrueeritud ja uued juurdeehitused 

saanud hoones. Koolis õpib 61 õpilast, töötab 9 õpetajat. Koolil on oma söökla ja võimla koos 

olmeruumidega. Koolihoone juurdeehitises asub Harju-Risti raamatukogu.   

Gümnaasiumihariduse omandamise võimalus on Padise valla noortel Tallinna, Keila ja 

Haapsalu koolides, peamiselt suundutakse Tallinna gümnaasiumidesse.  

 

1.6.2   Kultuur  

1.6.2.1 Raamatukogud 

 

Padise vallas töötab kaks raamatukogu, mõlemad paiknevad põhikoolide hoonetes ja toimivad 

koos  kooliraamatukogudega. 

 

Padise raamatukogu asub Padise külas Padise põhikooli hoones, mis on ehitatud 1982 aastal 

ja 2003 aasta rekonstrueerimise käigus saanud esimesele korrusele avarad ruumid. Lugejaid 

on üle 250 ja neid teenindab üks töötaja. Raamatufondi suurus on üle 12 000 ühiku. 

 

Harju-Risti raamatukogu asub Harju-Risti külas Risti põhikooli rekonstrueeritud hoones. 

Raamatufondi suuruseks on ca 11 000 ühikut. Raamatukogus töötab üks töötaja, kelle 

teenindada on üle 300 lugeja. 
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1.6.2.2  Sportimisvõimalused 

 

Padise Põhikooli juures paikneb spordihoone, kus on täismõõtmetega spordisaal koos 

olmeruumidega, Padise külla on rajatud kunstmurukattega „Miniarena“ pallimänguväljak, 

arendamisel on Padise suusarajad koos kohtade ja vahenditega spetsiaaltreeninguks. 

Suusaradade 1 km lõik on valgustatud. 

Risti Põhikooli juures Harju-Risti külasüdames paikneb spordisaal mõõtmetega 25 x 12 

meetrit koos olmeruumidega, välitingimustes aga asfalteeritud pallimänguväljak. Kõmmaste 

külla on rajatud külaseltsi eestvõttel „Miniarena“ tüüpi palliväljak ning Pae külla kohalike 

noorte eestvõttel krossirada.  

Traditsiooniliste spordiüritustena toimuvad vallas talispordipäevad, jüriöö mängud, hoogu 

kogub iga-aastane Padise – Harju-Risti suusamaraton.  

 

1.6.2.3  Huviharidus  

 

Huviharidusega saavad noored tegeleda peamiselt koolide juures tegutsevates ringides. 

Padise põhikooli juures tegutsevad kodundus, näitering, jalgpall, rahvatants, puutöö, käsitöö, 

käsipall, loodusring, mudilaskoor, lauluring, kunstiring ja näitering.  

Risti põhikoolis jalgpall, klaveriõpetus, käsipall ja loodusring. 

Padise vallas on üks rahvamaja, milles tegutsevad taidlus - ja huviringid koos liikmete arvuga 

on toodud tabelis 6:  
 

Tabel 6   Padise rahvamajas tegutsevad taidlus - ja huviringid seisuga 01.01.2013 

 

Rahvamaja 

(klubi) 

Asukoht (küla) Taidlus- / huvialaring Liikmete arv 

Padise Padise Naisrahvatantsurühm   13 

Padise Padise Segakoor   27 

Padise Padise Naisansambel   13 

Padise Padise Puhkpilliorkester   11 

Padise  Padise Kandlering   15 

Padise Padise Jooga     9 

Padise Padise Käsitööring     8 

Padise  Padise Muusikaring   15 

Padise Padise Laste rahvatantsurühm   18 

1.6.2.4   Ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuurimälestised 

 

Tähtsamateks arhitektuurimälestisteks vallas on Padise kloostri varemed koos vallikraaviga. 

Kloostrihoonete kompleks on koondatud nelinurkse õue ümber. Põhjatiiva hõivab täielikult 

kirik - ilus ühelööviline ruum. Sissepääs sulushoonestusse ehitati hiljem läbi läänetiivas 

paikneva väravatorni. Viimase ehitusena püstitati läänepoolse sissekäigu ette 

eeshoovikompleks. 1622 aastal klooster läänistati ja ehitati ümber eluruumideks (Padise 

muistised, 1999). Tähelepanu väärivad Padise, Vihterpalu ja Hatu mõisad, Harju-Madise ja 

Harju-Risti kirikud ning Audeväljas asuv Möldre tuuleveski. Arheoloogiamälestistest vajavad 

märkimist mitmed II aastatuhandest pärinevad asulakohad ning Padise linnamägi ehk 

Vanalinnamägi. Kloostri jõe kaldal paiknevast muinaslinnast on leitud kunagiste 7.- 8. 

sajandist pärinevate kaitserajatiste ja 12.- 13. sajandist pärinevate palkkonstruktsioonide jälgi. 

(Padise muistised, 1999). Tähtsamaks ajaloomälestiseks vallas on Eesti rahvuskooli rajaja B 

.G. Forseliuse sünnikoht Madise külas. 
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1.6.2.5  Kirik 

Harju-Madise kirik kuulub EELK Harju-Madise kogudusele. 

Praegune kirikuhoone on pärit 1764 a ja asub paesel kõrgendikul poole kilomeetri kaugusel 

merest, oletatavasti 13. sajandil ehitatud puukiriku kohal. (Padise muistised, 1999). Harju-

Madise kirik on olnud üks vähestest kirikutest, mida on kasutatud ja kasutatakse ka kaasajal 

tuletornina. Harju-Madise kogudusele kuuluvad kiriku vahetus läheduses paiknevad endise 

pastoraadi varemed, mida kogudus viimastel aastatel on korrastanud. 

 

Risti kirik kuulub EELK Risti kogudusele. Esimene kirik ehitati Harju-Ristile algselt Padise 

kloostri kabelina 13. saj lõpul, kiriku ehitus lõpetati 15.sajandi esimesel poolel (Eesti 

Arhitektuur, 1997.) Arhitektuuriliseks vaatamisväärsuseks on Risti kiriku ainulaadne 

poolringikujuline torn.  

Risti kirikus teostatakse järjepidevalt restaureerimis- ja konserveerimistöid, mille käigus on 

esile tulnud hiliskeskaegsed seinamaalingud ja hästi säilinud keskaegne põrand.  

 

1.6.2.6  Kalmistud 

 

Valla kahe kiriku juures asuvad käesoleval ajal kasutatavad kalmistud: 

Harju - Risti kalmistu   1,3 ha.  

Harju - Madise kalmistu 3,2 ha 

Lisaks eelpoolnimetatutele on valla territooriumil neli muinsuskaitse all olevat vana 

kalmistut: Vilivalla, Harju - Risti, Harju - Madise ja Harju - Risti õigeusu kalmistu.   

1.6.3   Kodanikeühendused 

 

Kodanikud ja kodanikeühendused on olulised partnerid kogukonna ja piirkonna arendamisel. 

Padisel on 2011. aasta seisuga registreeritud 31 mittetulundusühendust , 8 seltsingut ja 1 

sihtasutus. Viimasel paaril aastal on MTÜ-de arv märgatavalt kasvanud, kuid osa 

mittetulundusühinguid on mitteaktiivsed.  
 

Tabel 7  Kodanikeühendused Padise vallas sesuga 01.01.2012 
Mittetulundusühingud Reg nr Asutamise aeg Asukoht 

1.  

 

Padise Jahimeeste Selts 80096468 11.05.1999 Harju-Risti küla, Padise vald, Harjumaa 

2.  

 

Padise Rahvaspordiklubi   80099691 02.06.1999 Padise Põhikool, Padise küla, Padise vald, Harjumaa 

3.  Kloostri- Aruküla Vallakooli selts 80137026 02.01.2001 Kallaste talu, Padise vald, Harjumaa, 76001 

4. Audevälja Arenduskeskus   80182831 31.01.2003 Audevälja küla, Padise vald, Harjumaa, 76005 

5. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti 

Kogudus  

80209151 10.08.2004 Harju-Risti küla, Padise vald, Harjumaa, 76002 

6. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
Harju-Madise Kogudus   

80210616 30.08.2004 Madise küla, Padise vald, Harjumaa, 76023 

7. Laane maaparandusühistu   80215915 06.01.2005 Otimäe, Padise vald, Harjumaa, 76001 

8. Määra maaparandusühistu  80215967 10.01.2005 Otimäe, Padise vald, Harjumaa, 76001 

9. Mittetulundusühing Sepa   80222370 12.05.2005 Sepa talu, Vilivalla küla, Padise vald, Harjumaa, 76020  

10. Mittetulundusühing Lääne-Harju 

Spordiklubi   

80226391 26.08.2005 Mõnumäe, Audevälja küla, Padise vald, Harjumaa, 76005 

11. Mittetulundusühing Äigarid  80246362 28.12.2006 Padise küla, Padise vald, Harjumaa, 76001 
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12. Korteriühistu  
Harju-Risti 7 

80252951 19.06.2007 Harju-Risti 7, Harju-Risti küla, Padise vald, Harjumaa, 76002 

13. Ratsaklubi Ratsuritäht   80261766 21.01.2008 Kasepere küla, Padise vald, Harjumaa, 76007 

14. Mittetulundusühing Talisman 80264351 18.03.2008 Koogi talu, Kõmmaste küla, Padise vald, Harjumaa, 76016 

15. Saeveski Maaparandusühistu   80264824 07.04.2008 Otimäe, Padise küla, Padise vald, Harjumaa, 76001 

16. Mittetulundusühing Kõmmaste  80268082 17.04.2008 Alu talu, Kõmmaste küla, Padise vald, Harjumaa, 76016 

17. MTÜ Padise Päästeselts   80273692 10.10.2008 Altküla küla, Padise vald, Harjumaa, 76012 

18. Madise Külaselts   80282745 03.03.2009 Kiriku-Kõrtsu talu, Madise küla, Padise vald, Harjumaa, 

76023 

19. Mittetulundusühing Vintse Rannaküla 80283265 18.03.2009 Tõnise talu, Vintse küla, Padise vald, Harjumaa, 76021 

20. Mittetulundusühing Puuna Külaarendus 80288297 14.05.2009 Änglema küla, Padise vald, Harjumaa, 76022 

21. Eesti Maavarade Ühing   80289026 08.06.2009 Koolimaja, Audevälja küla, Padise vald, Harjumaa, 76005 

22. Matkaselli Matkaklubi   80296486 12.10.2009 Mardijõe, Kasepere küla, Padise vald, Harjumaa, 76007 

23. Pae Külaselts  80297907 25.11.2009 Pae Kauplus, Pae küla, Padise vald, Harjumaa, 76015 

24. Harju-Risti Külaselts   80302873 05.02.2010 Harju-Risti 7-1, Harju-Risti küla, Padise vald, Harjumaa, 

76002 

25. Padise Segakoor   80304915 15.03.2010 Padise rahvamaja, Padise küla, Padise vald, Harjumaa, 76001 

26. Altküla Maaparandusühistu  80307155 12.04.2010 Otimäe, Padise küla, Padise vald, Harjumaa, 76001 

27. Marga Kraavi Maaparandusühistu   80307480 16.04.2010 Kase talu Maisso, Keibu küla, Padise vald, Harjumaa, 76019 

28. Raudemetsa Maaparandusühistu   80307474 16.04.2010 Otimäe, Padise küla, Padise vald, Harjumaa, 76001 

29. Kloostrimetsa Arendamise Ühing  80315255 21.09.2010 Kloostrimetsa, Padise küla, Padise vald, Harjumaa, 76001 

30. Mittetulundusühing Kurkse Arendus  80316355 07.10.2010 Kurkse sadam, Kurkse küla, Padise vald, Harjumaa, 76017 

31. Mittetulundusühing Kofer   80322321 28.01.2011 Kassiku talu, Kasepere küla, Padise vald, Harjumaa, 76007 

Seltsingud 

1. Ajaloo Uurimise Seltsing   Hatu küla 

2. Harju-Madise Koduloo-ja 

Suguvõsauurijate Seltsing 

  Madise küla 

3. Harju-Madise muinsuskaitse seltsing   Madise küla 

4. Hatu Soo-otsa seltsing   Hatu küla 

5. Kibru küla seltsing   Vintse küla 

6. Mõnumäe seltsing   Audevälja küla 

7. Padise Ajaloo Seltsing   Padise küla 

8. Seltsing “Padise kannel”   Padise küla 

Sihtasutused 

1. Padise Muuseumi Sihtasutus 90005863 10.04.2000 Padise küla, Padise vald, Harjumaa, 76001 

  

 

Vanimateks ühendusteks on aastal 1869 loodud Padise Segakoor ja 1881 asutatud 

puhkpilliorkester, mis tegutsevad praeguseni.  
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1.7  Elanike toimetulek, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

1.7.1  Arstiabi teenuse kättesaadavus ja kvaliteet 

Pereastiteenust osutatakse Padisel ja Harju-Ristil, teenuse osutaja on AS Medicum. 

Omavalitsus toetab perearstipraksist tasuta ruumide ja kommunaalkulude tasumisega. 

Patsiendil on võimalus teha kohapeal esmased terviseuuringud. Padise Perearstikeskuses 

osutatakse ka hambaraviteenust. 

Eriarstiabi osutatakse Tallinna erinevates kliinikutes ja haiglates. Eakatele ja puuetega 

inimestele on probleemiks teenusele jõudmine, mistõttu üha enam vajatakse transporditeenust, 

isikliku abistaja või tugiisiku teenust. 

Hooldus- ja taastusravi lähim võimalus on Keilas. Hooldusravi osutab SA PJV Hooldusravi 

Keila osakond. Lisaks on kasutatud Lihula Hooldushaigla ja Diakoonia Haigla 

hooldusteenust.Taastusravi osutab AS Keila Taastusravikeskus.  

Alates aprillist 2011 on Padise valla elanikel võimalus kasutada koduõe teenuseid, mida 

pakub Alba Õendusteenused OÜ.  Lähim apteek asub Vasalemma vallas Rummu alevikus. 

1.7.2  Sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavus  

 

Padise vallas on toimiv sotsiaalhoolekandesüsteem, hoolekannet teostatakse läbi rahaliste 

toetuste ja vastavate teenuste arendamise. Vallavalitsuses on tööl sotsiaalnõunik ja 

avahooldustöötaja. Valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks ja kõrvaldamiseks määrab 

ja maksab omavalitsus riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetusi, korraldab alaealiste ja piiratud 

teovõimega isikute eestkostet, aitab kaasa erivajadustega ja puuetega inimeste arengule, 

korraldab sotsiaalteenuste osutamist ja muu abi andmist. Hoolekandesüsteem on korraldatud 

sihrgrupipõhiselt. Suurimad sihtrgrupid on lapsed ja lastega pered, eakad, puuetega inimesed 

ja töötud. Teenuseid osutatakse valla töötajate kaudu, samuti eraõiguslikelt ettevõtetelt ja 

kolmandalt sektorilt teenuste ostmise kaudu. 

 

Osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid: 

 Sotsiaalnõustamine, kui esmane ja põhiline teenus kõigile sihtgruppidele  

 Avahooldusteenused:     

o Koduteenused eakatele, puuetega isikutele 

o Transporditeenus eakatele ja liikumis- ning nägemispuudega isikutele, 

puuetega lastele 

o Isikliku abistaja teenus liikumispuudega inimesele 

o Tugiisikuteenus puudega lapsega perele 

o Abivahendite kättetoimetamine, paigaldamine, nõustamine puuetega inimestele 

o Pesu pesemine ja dušši kasutamine - teenus koduhoolduse klientidele 

 Eluasemeteenus vähekindlustatud peredele  

 Hooldamine perekonnas- vanemliku hoolitsuste laste asendushoolduse teenus 

 Tugiiskuteenus puudega lapsega perele  

http://www.albaoendus.ee/
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 Hooldamine hoolekandeasutuses- ööpäevaringset kõrvalabi, juhendamist või 

järelvalvet  vajavatele isikutele 

 Omastehooldajate nõustamine ja toetamine 

Töötutele on loodud võimalus osaleda valla heakorratöödel eesmärgiga neid aktiveerida, 

säilitada tööharjumust, sotsiaalset suhtlemist ja parandada toimetulekut. 

Külades, kus puudub ühistranspordi võimalus, on korraldatud kord nädalas bussiring 

võimaldamaks elanikel pääseda keskustesse külastamaks postiasutust, raamatukogusid, 

kauplusi ja vallavalitsust.  

Teenuste osutamiseks on avahooldustöötaja kasutuses 5-kohaline sõidusauto, kuhu mahuvad 

ka ratastool ja muud abivahendid. Transporditeenust on võimalus osta eraettevõttelt, kellel on  

ratastoolis transporditavate klientide jaoks kohandatud väikebuss. 

Majanduslanagusest tingitud töötuse suurenemine tõi kaasa ka toimetulekutoetuste saajate 

arvu kasvu, seisuga 01.09.2012 oli toimetulekutoetuse saajaid vallas 36, 2012 aasta 

keskmisena 47. 

 

Tabel 8 Toimetulekutoetused Padise vallas aastatel 2008-2012  

 2008 2009 2010 2011 08.2012 

Toimetulekutoetus 8308,5 15541,5 

  

33006,1 

  

44053,9 

  

30000 

  

 

1.7.3  Tööturu situatsioon 

 

Demograafiline tööturu surve indeksi
1
 väärtus on sarnases trendis nii Harju maakonna kui 

Eesti keskmisega, varasemate aastate keskmisest pisut parema väärtuse eelis on viimastel 

aastatel kadunud. Tööturu surve indeksi 1-st väiksem indeks prognoosib tööjõupuuduse 

tekkimise võimalust. Indeks on mõneti ebatäpne, sest tööjõu pakkumist mõjutab ka 

piirkonnast välja- ja sisseränne, mida on keeruline ette näha. Optimistlikuks prognoosiks 

sisserände osas Padise valda argumendid puuduvad. 

 

Tabel  9   Demograafiline tööturu surve indeks 2003-2011 Padise vallas.  

Allikas: 

Statistikaamet 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kogu Eesti 1,09 1,03 0,96 0,09 0,88 0,84 0,81 0,79 0,77 

Harjumaa 0,98 0,93 0,89 0,85 0,84 0,81 0,79 0,79 0,78 

Padise vald 1,45 1,17 1,03 0,95 0,90 0,89 0,86 0,79 0,77 

 

                                                           
1
 Demograafiline tööturusurveindeks näitab 5–14-aastaste ja 55–64-aastaste suhet ehk järgmisel kümnendil 

tööturule sisenevate ja tööturult lahkuvate inimeste suhet. Kui selle näitaja väärtus on üle 1, on tööturule 
sisenejaid rohkem kui lahkujaid. 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6%C3%B6j%C3%B5upuudus&action=edit&redlink=1
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1.7.4  Registreeritud töötus 

Registreeritud töötute arvu muutus on sarnane Harjumaa ja Eesti trendidega, olles mõjutatud 

majanduskeskkonna muutustest viimastel aastatel. Majanduslanguse perioodil kasvas töötus 

hüppeliselt ja on 2011. aastal taas oluliselt vähenenud. Majanduskriisi käigus vähenes kogu 

Eesti tööhõive määr 2010. aastaks vanusegrupis 20-64 aastat ligi 10% võrra 66,7 protsendini, 

mis on madalam ka EL27 (68,6%) ja euroala (68,4%) keskmisest. Praeguseks on tööhõive 

määr nii Eestis keskmiselt kui ka Padisel taas tõusma hakanud. 

 

Tabel  10  Registreeritud töötute arv Padise vallas 2005-2011.  

Allikas: Statistikaamet 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kokku 

inimesi 

6 5 6 17 63 84 66 

 

Ka 2012. aasta vältel on registreeritud töötute arv järjest vähenenud, 2012. aasta 30. juuni 

seisuga oli Padise vallas registreeritud töötute arv 25.  

 

1.7.5  Keskmine brutotulu 

Keskmine brutotulu (tulu saaja kohta) on Padisel läbi aastate olnud pisut kõrgem Eesti 

keskmisest, mis näitab Padise tööealise elanikkonna võimalusi töötada keskmisest kõrgemini 

tasustatud töökohtadel ning seeläbi loob eeldused nende paremaks toimetulekuks. 

 
Joonis 2 Keskmine brutotulu palgatöötaja kohta Padise vallas ja Eestis keskmiselt 2003-2011.   
Allikas: Statistikaamet 

 

 

1.8 Turvalisus  
 

Padise vallas asub tähtsamatest päästestruktuuridest konstaablipunkt Padise vallamajas. 

Lähim päästekomando asub Paldiski linnas, kiirabi Talinnas. Meditsiinilist abi on võimalik 

saada perearstilt, kes võtab patsiente vastu Harju-Ristil ja Padisel omavalitsusele kuuluvates 

ruumides. 

Tegutseb MTÜ Padise Päästeselts, mille tegevus tuleb enam siduda kohaliku kogukonnaga. 
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Tabel 11 Päästeteenistustes registreeritud tulekahjud  2007-2011. 
Allikas: Statistikaamet 

2007 2008 2009 2010 2011

Kogu Eesti 10400 10052 8421 6439 6321

Harju maakond 4439 4282 3506 2304 2527

Padise vald 17 12 8 4 7  

Tähtis osa elanike turvalisuse tagamisel on ka infrastruktuuril: liikluskorraldus, valgustus, 

teede korrashoid ja hooldus ning selles osas olukorda pidevalt jälgitakse.  

Oluline osa on elanike kaasamisel turvalisuse tagamisse, teavitades neid võimalikest ohtudest, 

samuti pakkudes teavet ja koolitusi ning tehes kogukonnaga koostööd avamuste kogmisel ja 

lahenduste väljatöötamisel. Suur potentsiaal on valla territooriumil naabrivalve arendamisel. 

 

1.9 Tehniline infrastruktuur 

1.9.1  Teed, ligipääs 

Padise vallas asuvate avalike teede kogupikkus on 420 km, millest riigiteed moodustavad 120 

km, valla- ja erateed 300 km. Riigiteedest läbib Padise valda Keila-Haapsalu tugimaantee nr 

17 ning 12 kõrvalteed. Tugimaantee Harjumaa piiridesse jäävast osast on mustkattega 25,7 

km ja asfaltbetoonkattega 6,3 km. Riigimaanteede hooldust teostab Padise valla territooriumil 

AS Nordecon. Riigimaanteedest annab ülevaate tabel nr 7. 
 

Tabel 12  Riigimaanteed ja katte liiigid Padise vallas 

Tee nr Tee nimetus Katendi liik ja seisukord 

17 Keila-Haapsalu Asfaltbetoon ja mustkate, seisund hea 

11174 Paldiski-Padise Asfaltbetoon, seisund väga hea 

11175 Viruküla- Padise Kruusakate, rekonstrueerimisel 

11176 Padise-Kurkse- Harju-Risti Kruusakate, vajab rekonstrueerimist 

11177 Kurkse tee Kruusakate, vajab rekonstrueerimist 

11199 Põllküla-Madise Mustkate, seisund rahuldav 

11230 Harju-Risti - Riguldi -Võntküla Mustkate, asfaltbetoon, seisund hea 

11231 Kõmmaste-Hatu Mustkate, kruusakate, seisund hea 

11232 Vihterpalu tee Mustkate, seisund hea 

11233 Keibu-Alliklepa Mustkate, seisund hea 

11234 Harju-Risti-Paeküla Kruusakate, vajab rekonstrueerimist 

11235 Harju-Risti tee Kruusakate, vajab rekonstrueerimist 

11475 Madise kiriku tee Mustkate, seisund rahuldav 

 

Keibu ja Alliklepa külades on mustkatte alla viidud elamutevahelised teelõigud 

kogupikkusega 4,5 km. Enamik kohalikest maanteedest on kruusakattega ning vajavad 

rekonstrueerimist.  

Käesolevaks hetkeks on koostatud Padise valla teederegister, selle alusel korraldab kohalike 

teede hooldust Padise Vallavalitsus. Padise valla teederegistriga saab tutvuda valla kodulehel. 
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1.9.2  Elektrivõrk ja tänavavalgustus 

Valda läbib Rummu-Nõva 110 kV ülekandeliin. Jaotusvõrgu moodustavad 10 kV õhuliinid ja 

enamuses madalpinge s.o 0,4 kV õhuliinid. Valla elektrivarustuse toitealajaamad paiknevad 

Padisel 110/35/10 kV ja Suurkülas 35/10 kV. 

Elektrivarustussüsteemid on rekonstrueeritud Vihterpalu, Vintse, Kasepere, Keibu, Metslõugu 

ja Alliklepa külade piirkondades, tööd madalpingevõrkude uuendamiseks jätkuvad, suund on 

maakaabelliinide rajamisele. Elektrisüsteem kuulub Elektrilevi OÜ-le. 

Tänavavalgustus on rajatud Padise vallas Harju-Risti ja Padise kergliiklusteedel ning 

külakeskustes, valgustatud on tähtsamad ajaloomälestised. Uued lahendused on suunatud 

eelkõige energia kokkuhoiule.  

1.9.3   Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid 

Padise valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine toimub vastava arengukava alusel 

(Padise valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2010-2022). Arengukavas 

nähakse ette veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide täielik rekonstrueerimine valla 

ühisveevärgialadel. 

Elanikkond tarbib valdavalt põhjavett kuni 25 m sügavustest puurkaevudest ja osaliselt ka 

salvkaevudest sügavusega 3-7 m. Kompaktselt hoonestatud aladel tarbitakse vett 45-180 m 

sügavustest puurkaevudest kambrium-ordoviitsiumi või kambrium-vendi veehorisondist. 

Puuduseks on kohati suur rauasisaldus joogivees. Valla lääneosas täheldatakse ka suurt 

väävelvesiniku sisaldust kambrium-ordoviitsumi veehorisondi kaevudes. Vallas puudub täpne 

ülevaade tarbitavate veekoguste kohta väljaspool Padise ja Harju-Risti külasid. Viimase 

kolme aasta jooksul on Padise vald osalenud Hajajasustuse veeprogrammis, mille abil on 

joogiveevarustuse probleemid lahendanud 20 perekonda - majapidamist. 

Kanalisatsioon ja veevarustus on välja ehitatud Padise külas. 1995. aastal rekonstrueeriti 

puhastusseade ja osa torustikust Harju-Risti külas. Ühisveevärgi torustiku pikkus Padise külas 

on 1300 m ja ühiskanalisatsiooni torustiku pikkus on 2200 m. Ühisveevärgi torustiku pikkus 

Harju-Risti külas on 824 m ja ühiskanalisatsiooni torustiku pikkus 3900 m. 

1.9.4  Kaugküte ja soojamajandus 

Kaugküte on vallas kasutusel Padise küla keskuses korterelamute, teenindus, olme- ja 

sotsiaalobjektide piirkonnas. Padise katlamaja ehitati 1972. aastal ja rekonstrueeriti 1994. 

aastal. Kütusena kasutatakse puitu. Padisel asuvat katlamaja ja kaugküttevõrku haldab OÜ 

Padise Soojus.  

2009 aastal koostati Padise küla soojavarustuse arengukava ja selle alusel 2010 Padise küla 

kaugküttetorustiku rekonstrueerimise eelprojekt. Hetkel on projekt menetluses investeeringute 

saamiseks.  

Harju-Ristil mindi 1996. aastal üle lokaalsetele keskküttesüsteemidele katlamaja 

tehnosüsteemide amortiseerumise tõttu. Katlad töötavad peamiselt kütteõlil, elamutes, kus 

vastav võimalus, kasutatakse kütmiseks puukütteahjusid.   

1.9.5  Jäätmemajandus 

Korraldatud jäätmeveoga on Padise vallas hõlmatud segaolmejäätmed, paber ja kartong, 

pakendid ja klaas. 

Ohtlike jäätmete kogumisringe korraldatakse vähemalt kord aastas, vajadusel kaks korda 

aastas, vajadus ohtlike jäätmete kogumiseks on aasta aastalt vähenenud, kuna valdav enamus 

jäätmevaldajaist on suuregabariidilised jäätmed saanud ära anda. 
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Jäätmeveoks kogu valla territooriumil on läbi viidud riigihankemenetlus ning sõlmitud leping 

aktsiaseltsiga Rag´n-Sells. Koostatud on jäätmevaldajate register ning kehtestatud 

jäätmehoolduseeskiri ja jäätmeveo kord. Kohalike omavalitsuste koostöös on loomisel 

mittetulundusühing Harjumaa Ühisteenuste Keskus, kellele lähitulevikus antakse volitused 

jäätmemajanduse korraldamiseks. 

1.9.6  Sadamad 

 

Vallas on kaks tegutsevat sadamat. 

Ristna sadam. Eraisikule kuuluv sadam asub Ristna ninal Keibu külas. Sadam rajati 

kalurikolhoos “Lääne Kalur” kalasadamana. Sadama rajatised ja ehitised vajavad 

rekonstrueerimist.  

Kurkse sadam. Asub Kurkse külas ja kuulub osaühingule Kurkse KV. Sadamas on 70 

paadikohta. Veesügavus sadamas 1 meeter. Perspektiivne külalissadam. Käesolevaks ajaks on 

valminud projektid olemasolevate sadamarajatiste ja -hoonete rekonstrueerimiseks ning osa 

töid on ka teostatud.  

Detailplaneeringutega on väikesadamate arendus kavandatud Keibu küla ajaloolisele 

randumiskohale ning Alliklepa külla Pertaninale. Sadamakohtadest annab ülevaate järgnev 

tabel: 

 

Tabel  13   Sadamad 

Allikas: Padise vallavalitsus 

Sadama nimetus Omandi liik Seisund 

Kurkse sadam erasadam 70 paadikohta, rajatised rekonstrueerimisel 

Ristna sadam erasadam kalatraalerite sadam, soov muuta 

puhkesadamaks 

Alliklepa sadam erasadam detailplaneering kehtestatud, väike muul 

rajatud 

Keibu 

väikesadam 

avaliku  kasutusega 

erasadam 

detailplaneering kehtestatud, kuni 10 

paadikohta 

Vintse paadikanal avalikus kasutuses rekonstrueeritud paadikanal ja paadikuur 

1.9.7  Ühistransport 

 

Bussiliiklus nii vallakeskuse kui valla äärealade ja Keila - Tallinna vahel on viimastel aastatel 

vähenenud ning ei rahulda elanike reisivajadusi. Harjumaal ühistransporti korraldav Harjumaa 

Ühistranspordikeskus on algatanud projekti „Ühistransporditeenuse parandamine Lääne-

Harjumaal ja Läänemaal“, mille käigus tehakse uuringuid ja püütakse leida lahendusi olukorra 

normaliseerimiseks. Padise vallas on kohalikust eelarvest tasustatavaid õpilasliine 117 km 

päevas ja külade ning keskuste vahelisi elanikke teenindavaid liine 182 km nädalas. 

Viimaseid teenindab 15-kohaline väikebuss.   

1.9.8  Telefoniside ja internet 

 

Üldkasutatavat telefoniside võrku haldab Elion Ettevõtted AS . Kõikidele abonomentidele on 

tagatud automaatne väljumine kaugsidevõrku. Padise telefonikeskjaamani on rajatud optiline 

sidekaabel, mis võimaldab klientidele lisaks telefoniteenusele pakkuda ka internetühendust ja 

digi-TV teenust. 

Harju-Ristile on paigaldatud digitaalne telefonijaam, mis võimaldab sarnaseid lahendusi. 

Suurel osal valla territooriumist on telefoniside lahendatud raadiotelefonidega (RAS 1000).  

Mobiilsides toimib GSM võrk kogu valla osas. Teenusepakkujateks on EMT, Elisa ja Tele 2. 
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Padise valda on rajatud Eesti Lairiba Sihtasutuse poolt optilise sidekaabli põhivõrk, mis 

lähemas tulevikus tagab kiire internetiühenduse kõigile soovijatele. Hetkel on võrguga 

liidetud koolid, raamatukogud ja vallamaja. 

 

1.9.9 Sideteenused 

 

Valda on käesolevaks ajaks alles jäänud 1 postkontor, mis töötab osalise tööajaga Padisel.  

 

1.10  Ruumiline planeerimine 
 

Viimase kümne aasta jooksul on planeerimistegevus olnud suunatud eelkõige 

üksikelamukruntide ettevalmistamisele, mis vastab 2000 aasta arengukavas püstitatud 

eesmärgile. Allpool esitatud tabelist nähtub, et hetkeseisuga on läbi detailplaneeringute 

moodustatud 388 üksikelamukrunti ning pooltel nendest toimub käesoleval ajal ehitustegevus. 

 
Tabel 14  Detailplaneeringutega ettevalmistatud ehitusõigused Padise vallas 

Küla Detailplaneering  Elamukrunte   Ärimaa/  

tootmismaa 

Üldmaa/sotsiaalmaa 

Alliklepa  Luige 4   

Perbi-Nurmeja Perbi-

Heinamaa  

2   

Lagle 4   

Algi 1   

Päärbi ja Pertanina 23                             1  

Supelranna ja Luite 10  1 

Kolmetükiaia 5   

Panga ja Aiaääre 19  1 

Kolvikunina kordoni 1   

Kolvikunina kordoni 5   

Vana-Rigose 4   

Kardongi ja Rigose 4   

Kibrukivi 2   

Tulihobuse 2   

Vanatoa I 1   

Alliklepa küla kokku 87 1 2 

Altküla Koidu  1  

Audevälja     

Harju-Risti     

Hatu     

Karilepa     

Kasepere Kallaste 3   

Keibu Keibu küla osaline dp 16   

Nuki 2   

Rannakivi 2   

Maissoo 2   

Järve II 1   

Kiviranna 3   

Keibu küla kokku 29   

Kobru      

Kurkse Kõrkjaranna 3   

Mäe I ja II 3   
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Pihlapiiri 1   

Veere 5   

Väikse-Lahe 16   

Kurkse küla kokku 28   

Kõmmaste     

Laane     

Langa Liivaranna 1   

Männa 1   

Suur-Langa jt 59 1 1 

Langa küla kokku 61 1 1 

Madise Alttoa 11 1  

Kalve 6   

Massi ja Rehemetsa-Põllu  57 1  

Kiriku-Kõrtsu 8   

Uuetoa 9  1 

Madise küla kokku 91 2 1 

 

 

Metslõugu     

Määra     

Padise      

Pae     

Pedase Jõgise 1   

Merekalda ja Merekalda II 1 1 1 

Merekalda III ja Lahe II 15  1 

Rannametsa 1   

Pedase küla kokku 18 1 2 

    

Suurküla     

Vihterpalu Puuna 4 1  

Vihurimäe  1 1 

Tamme, Tamme IV,  V , 

VI 

30   

Tamme II 2   

Tamme III 1   

Vihterpalu küla kokku 37 2 1 

Vilivalla     

Vintse Mäe 3   

Pääva 5   

Rannamäe 1   

Tiusse 6  1 

Tõnisetoa 12  1 

Vintse küla kokku 27  2 

Änglema Puuna 7 1  

Vallas kokku 388 9 9 

1.11 Ehitustegevus 
 

Ehitustegevus hoogustus valla territooriumil hüppeliselt 2008 aastal, misjärel toimus 

rahunemine ja majandusolude toimel vähenemine aastal 2011. Tegevusest annab ülevaate 

järgnev tabel. 
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Tabel  15  Projekteerimistingimuste, kirjalike nõusolekute, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine 

Padise vallas  aastatel 2005-2012 
( Allikas: Ehitisregister ) 

 

Aasta                                             Väljastatud  Väljastatud 

kasutuslube 

 
projekteerimistingimusi  kirjalikke 

nõusolekuid 

ehituslube 

2005 22 8 24 10 

2006 31 9 33 9 

2007 63 9 41 16 

2008 66 9 62 36 

2009 37 15 43 29 

2010 53 19 42 22 

2011 35 24 30 27 

2012    43 20 30 27 

 

1.12  Majanduslik aktiivsus ja ettevõtlus 
 

2011. aastal on Padise vallas registreeritud tegevuskohaga 148 majanduslikult aktiivset 

majandusüksust. Ettevõtete ja füüsilisest iikust ettevõtjate arv on viimastel aastatel olnud 

kasvav. Ettevõtete tegevusvaldkonnast EMTAK koodi järgi on esikohal põllumajandus, 

metsamajandus ja kalapüük 37 mjandusüksusega, hulgi- ja jaekaubandusvaldkonnas 

tegutsevaid üksuseid on 15, ehitusvaldkonna majandusüksuseid 10, esindatud ka mitmed 

muud tegevusvaldkonnad. Järgnevas tabelis esitatakse Padise vallas tegutsevad juriidilised 

isikud õigusliku vormi alusel. 

 

Tabel 16 Statistilisse profiili kuuluvad üksused Padise vallas õigusliku vormi alusel 2007-

2011.  

Allikas: Statistikaamet.  

 

1.13 Kohaliku omavalitsuse võimekus ja juhtimine 
 

Kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkust ja võimekust on Siseministeeriumi tellimusel 

hinnatud mitmete kriteeriumide alusel, mille tulemusena on määratletud KOV võimekuse 

indeks. Padise vald on kohaliku elu korraldamise ja sotsiaalmajanduslike näitajate põhjal 

võrdluses teiste alla 5000 elanikuga KOV üksustega stabiilselt olnud heade tulemustega, 

kuuludes esikümnesse, sh perioodi 2008-2011 näitajate puhul üheksandal positsioonil ja alla 

2000 elanikuga üksuste hulgas koguni esikohal. 2011 aastal pälvis Padise vald läbipaistvaima 

veebilehega omavalitsuse tiitli. 

Aasta Kokku 

Füüsilisest 

isikust 

ettevõtja 

Täis-

ühing 

Usal-

dus- 

ühing 

Osa-

ühing 

Aktsia

selts 

Mittetulun-

dusühing 

Siht-

asutus 

Kohaliku 

omavalit-

suse 

üksus 

2007 110 31 0 0 56 4 11 1 7 

2008 114 30 0 0 57 4 15 1 7 

2009 133 36 0 1 62 3 23 1 7 

2010 150 40 1 0 67 3 31 1 7 

2011 148 34 1 0 72 2 31 1 7 
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Tabel 17  KOV võimekuse TOP 10 alla 5000 elanikuga KOVüksustes, 2008 – 2011 

Allikas: KOV üksuste võimekuse indeks, 2012, Geomedia 

Koht   KOV üksus Järgupunktid     Koht 

üldpingereas 

  1 OTEPÄÄ VALD 68,4 18 

  2 PÕLTSAMAA LINN 67,2 21 

  3 KIILI VALD 66,1 27 

  4 TÕRVA LINN 65,3 28 

  5 JÕGEVA VALD 64,4 30 

  6 SÕMERU VALD 64,1 31 

  7 RAASIKU VALD 63,7 33 

  8 TOILA VALD  63,4 34 

  9 PADISE VALD 62,8 36 

10 

 

EMMASTE VALD 

 

61,6 

 

39 

 

 

 

Tabel 18  KOVvõimekuse TOP 10 alla 2000 elanikuga KOVüksustes, 2008 - 2011 

Allikas: KOV üksuste võimekuse indeks, 2012, Geomedia 

Koht KOV üksus Järgupunktid 

 

Koht üldpingereas 

 

1 PADISE VALD 62,8 36 

2 EMMASTE VALD 61,6 39 

3 IMAVERE VALD 61,4 41 

4 NOAROOTSI VALD  60,0 47 

5 KIHNU VALD 59,8 50 

6 ALBU VALD  59,4 52 

7 VIHULA VALD 59,2 53 

8 KÕUE VALD 59,1 54 

9 PAIDE  VALD 58,4 59 

10 KAIU  VALD 58,3 60 

 

Kohaliku omavalitsuse juhtimise olulised instrumendid on üldplaneering, arengukava ja 

eelarve strateegia ning nendega kooskõlas vastu võetav aastaeelarve. Üldplaneering on 

kehtestatud, kuid perspektiivis vajab ülevaatamist. Arengukava ja käesoleval aastal 

esmakordselt koostatud eelarvestrateegia vaadatakse üle kord aastas ning dokumendid 

aktualiseeritakse vastavalt muutunud välis- ja sisekeskkonnale kooskõlas arenguvisiooni ning 

pikaajaliste eesmärkidega.  

 

Padise valla hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu 2011. aastal on: 

 Padise Põhikool 

 Risti Põhikool 

 Padise valla lasteaed 

 Padise raamatukogu 

 Harju-Risti raamatukogu 

 Padise rahvamaja 

 

 

https://padise.kovtp.ee/et/koolid
https://padise.kovtp.ee/et/koolid
https://padise.kovtp.ee/et/lasteaiad
https://padise.kovtp.ee/et/raamatukogud
https://padise.kovtp.ee/et/raamatukogud
https://padise.kovtp.ee/et/rahva-ja-kulamajad
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Padise valla osalusega ( 100 %) äriühingud  

OÜ Padise Soojus – sooja - ja veemajandus 

OÜ Padise Grupp – restaureerimine, üldehitus ja toitlustamine  

 

Padise vald on Padise Muuseumi Sihtasutuse loojate hulgas ning osaleb järgmiste 

organisatsioonide töös: 

- Eesti Maaomavalitsuste Liit 

- Harjumaa Omavalitsuste Liit 

- MTÜ Harjumaa Ühistranspordi Keskus 

- MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus 

- MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu 

- MTÜ Loode-Eesti Geopark 

Läbi Harjumaa Omavalitsuste Liidu osaletakse sihtasutuste Põhja-Eesti Turism ja Harju 

Ettevõtlus-ja Arenduskeskus tegevuses, toetatakse Haiba lastekodu, sihtasutuste Haraka Kodu 

ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda ning nõuande ja usaldustelefoni „Abilaegas“ 

tegevust. 

Padise valla arengukavas püstitatud eesmärkide elluviimise tagab jätkusuutlik tulupoliitika. 

Peamisteks tuluallikateks on füüsilise isiku tulumaks, maamaks, teenuste müügist ja varadelt 

saadavad tulud. Kõige olulisemaks tululiigiks on  füüsilise isiku tulumaks. 2011. aastal laekus 

kohalikele omavalitsustele 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust, va 

pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult arvestatud tulumaks, mis läheb 

riigieelarvesse.  

 

Padise Vallavolikogu 

Vallavolikogu koosseis on 11-liikmeline. Vallavolikogu töötab täiskoguna, lisaks tegutsevad 

komisjonid . Täiskogu töövorm on istung.  

Vallavolikogu praegune koosseis (2009-2013) on moodustanud neli alalist komisjoni: 

 revisjonikomisjon; 

 maa- ja keskkonnakomisjon; 

 eelarve- ja majanduskomisjon; 

 sotsiaalkomisjon; 

  

Padise Vallavalitsus 

Vallavalitsus on omavalitsusüksuse täitevorgan, täites temale pandud ülesandeid õigusloome, 

majandustegevuse, kontrolli ja elanike kaasamise kaudu. 

Vallavalitsus on aastal 2012 neljaliikmeline, täites järgmisi ametiülesandeid:  

 Vallavanem: üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla 

investeeringute kava, valla eelarve, valla teed ja liikluskorraldus, ehitus, ühisveevärk 

ja kanalisatsioon, muinsuskaitse, valla esindamine. 
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 Abivallavanem: maaküsimused, planeerimine, keskkonnaküsimused, jäätmeveo 

planeerimine. 

 Vallavalitsuse liige: sotsiaalabi-ja teenused, tervishoid, haridus, vaba aja tegevused, 

noorsootöö. 

 Vallavalitsuse liige: valla eelarve, rahandusküsimused, investeeringute kava, 

arengukava. 

Vallavalitsus juhib valla ja hallatavate asutuste tegevust vallavolikogu poolt kehtestatud 

korras. 

 

1.14 Koostöö ja sõprussidemed  

 
Välissuhtlemise eesmärgid on laiapõhjaline ja vastastikkust kasu toov koostöö teiste 

piirkondade ja riikide kohalike omavalitsuste ja muude partneritega ning ühishuvidega 

projektidele rahastamisvõimaluste leidmine. 

Padise vallal on ametlikud sõprussidemed 1994.aastast Soome Vabariigi Raisio linnaga. 

Aktiivne suhtlemine ja koostööprojektid on Rootsi Kuningriigi Kumla kommuuni, Soome 

Vabariigi Enonkoski valla, Vantaa linna, Salo ja Porkkala regioonide omavalitsuste, ettevõtete 

ning inimestega.  

Padise Põhikooli sõpruskool on Tahvio kool Raisio linnas Soome Vabariigis.  Risti Põhikooli 

sõpruskool on Runby kool Upplands Våsby linnas Rootsi Kuningriigis.  

Euroopa Liidu rahastamisel teostati koos sõpruslinna Raisioga 2000.-2001. aastal projekt 

"Padise planeering". EL PHARE programmile on rahastamistaotlused esitatud projektidele 

"Väikeettevõtluse arengu toetamine Loode-Eesti rannikualal" koos Soome Salo piirkonna 

omavalitsuste koolitusliiduga ning "Padise ja Porkkala kaksikregioonide pärandturismi 

arendamine" koos Soome Porkkala piirkonna omavalitsuste turismiettevõtjatega.  

2010-2012 teostati EL Interreg IVa  programmi raames rahvusvahelise koostöö projekt 

„Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel“, milles Padise vald osales juhtivpartnerina. Projekt lõi 

edasised võimalused Padise kloostri restaureerimisele ja huvilistele avamisele. 

Vald kuulub ühena 24 omavalitsusest Harjumaa Omavalitsuste Liitu. 

 

1.15 Finantsiline jätkusuutlikkus 

 

Padise valla eelarve tulude maht 2011. aastal oli 1,772 miljonit eurot. Kulude maht oli 1,771 

miljonit eurot. Lisaks investeeriti 128000 eurot, seda suuremas osas sihtfinantseeringute 

arvelt. Omavalitsuse  

 

konsolideeritud bilansimaht 2011. aasta lõpul oli 3,1 miljonit eurot. Kohustusi on kokku 564 

tuhande euro ulatuses. Kohustuste maht suurenes aastaga 20 000 euro võrra.  

Olulisemad omavalitsuse kululiigid on haridus (46 % eelarvest), vaba aeg ja kultuur (21%) 

valitsussektori teenused (14%) ja sotsiaalne kaitse (8%). 

Padise valla planeeritav eelarve maht 2012. aastal
2
 (põhitegevuse tulud) on 1 790 790 eurot.  

                                                           
2
 Padise valla eelarve vastu võetud  20.12. 2011 

http://www.raisio.fi/
http://www.kumla.se/
http://www.enonkoski.fi/
http://www.vantaa.fi/
http://www.vantaa.fi/
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Oluline on lisaks kulude optimeerimisele vajalik enam tähelepanu pöörata tulude 

suurendamise võimaluste analüüsile. 

2011. aastal laekus Padise valla iga elaniku kohta  513 eurot tulumaksu, mis on  Eesti 

kohalike omavalitsuste hulgas hea 17. tulemus. Eelmise aastaga võrreldes oli kasv 3 %.
3
 

Täpsem ülevaade finantsjuhtimisest on toodud Padise valla eelarvestrateegia dokumendis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Allikas: Äripäev, 10.01.12 
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2. PADISE VALLA ARENGUVISIOON JA STRATEEGILISED 

VALIKUD 

2.1  VISIOON AASTAKS 2025  

 

 Padise vald on areneva kogukonnaga, elanike oskuste ja teadmiste arengut edendav 

ning omaalgatust ja koostööd toetav omavalitsus 

 Padise vallas on atraktiivne, kaasaegne, looduslähedane elu-, ettevõtlus-  ja 

külastuskeskkond, läbimõeldud maakasutus, väljaarendatud taristu ning süsteemne 

arendustegevus. 

 Padise vallas hoitakse siinseid ajaloolisi, kultuurilisi, vaimseid ning looduslikke 

väärtusi. 

 

2.2  PRIORITEETSED TEGEVUSSUUNAD 

 aktiivsele ja läbimõeldud maakasutusele põhinev taristu arendamine atraktiivse ja 

kaasaegse elukeskkona tagamiseks 

 alus- ja põhiharidusteenuse kättesaadavuse tagamine kõigile soovijatele  

 sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamine  

 energiatõhususe arendamine energeetilises kogukonnas 

 valla kultuuripärandi avamine kogukonnale ja külalistele 

 kogukonnatunde, koostöö, traditsioonide ja maalähedase eluviisi arendamine 

 

2.3   SWOT ANALÜÜS 

 

SWOT analüüsi koostamisel toimusid arutelud töögruppides, seejärel koostati valdkonnaülene  

SWOT arenguseminaril osalejate koostööna. Töögruppides ja arenguseminaril koostatud 

SWOT on esitatud arengukava lisas nr 3. 

Juhtrühma poolt koondatud SWOT on toodud allolevas tabelis märksõnadena.  
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Tabel 19  SWOT koondina 

 

TUGEVUSED 

Mitmekesine, puutumatu ja hajusalt asustatud 

looduskeskkond üheskoos pealinna suhtelise 

lähedusega 

Rikas ajaloo- ja kultuuripärand 

Stabiilne juhtimine 

Sümpaatne, toimiv ja toimekas kogukond, mille 

liikmed on võimekad maksumaksjad ning kus üksteist 

teatakse ja tuntakse 

Harju Risti kogudus – puhver sotsiaalvaldkonnas 

Taristu hea olukord (teed-tänavad, jäätmemajandus, 

Harju-Risti kool, rekonstrueeritud võimlad ja 

terviserajad) 

NÕRKUSED 

Nõrk ühtsus- ja kogukonnatunne, ideede ja initsiatiivi 

puudumine, vähene koostöö ja infovahetus nii elanike 

vahel kui vallajuhtide ja elanike vahel 

Mugavnemine, uute ideede vähesus 

Taristu kehv seisukord (vee- ja kanalisatsioonisüsteem 

keskasulates, kaugküttesüsteem Padisel) 

Elanike hoolimatu tervisekäitumine, ülekoormatud 

perearst 

Väike rahvaarv ja suur territoorium, mistõttu väike 

eelarvemaht ja suured kulud 

Vähene ja ühekülgne ettevõtlus, töökohtade nappus 

erinevate oskustega inimestele, teisalt kvalifitseeritud 

tööjõu puudus  

Elamispinna puudumine keskustes 

VÕIMALUSED 

Kortermajade rekonstrueerimine ja elamualade 

arendamine keskasulates (valmis elamumaa 

sihtotstarbega kinnistud) 

Lähipiirkonna tööstus- ja transpordikeskused ning 

tööandjad (Paldiski, Ämari, Keila, Tallinn) 

Terviseedendus ja pereõendusteenuse arendamine  

Traditsioonide ja maalähedase elu arendamine ning 

kultuuriline tegevus 

Omavalistustevaheline ning rahvusvaheline koostöö ja 

välisvahendid 

Koostöö ja kogukonnatunde arendamine 

Mikroettevõtluse arendamine (iseendale tööandjaks 

olemine) 

Uuenduslike turva- ja ohutusmeetmete kasutuselevõtt 

(kaamerad, häirenupud vanuritele jne) ning 

vabatahtliku päästekomando areng (kõrgendatud 

metsatulekahju ohu piirkond) 

OHUD 

Elanike arvu vähenemine, vanuselise koosseisu 

halvenemine, sotsiaalsed probleemid (pikaajaline 

töötus, vaesusrisk), mis mõjutavad negatiivselt ka KOV 

tulubaasi 

Keskasulates vananev taristu 

Ebasoodne riiklik poliitika – läbimõtlemata 

haldusreform, mis võib tuua kaasa ääremaastumise, 

perearstisüsteemi ümberkorraldamine, mis viib arstiabi 

kättesaadavuse halvenemiseni 

Loodusressursi ebaperemehelik kasutamine 

(metsaraie), keskkonda kahjustavad õnnetusjuhtumid 

(metsatulekahjud) ning inimtegevus (Ämari lennuväli, 

potentsiaalne Pakri tuumajaam) 

Valla ääremaastumine ning hajaasustuse tõttu 

keskustest eemalejäävate asumite ääremaastumine valla 

kontekstis 
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3.  KOHALIKU OMAVALITSUSE HALDUSALASSE KUULUVATE 

     VALDKONDADE ARENGUVAJADUSED 
 

3.1   Haridus 

Arengueesmärk 

Hariduse andmine ja noorsootöö on korraldatud uuendusmeelselt, olemasolevaid ressursse 

optimaalselt rakendades, et tagada laste ja noorte mitmekülgne areng. 

 

Strateegia 

Eelkooliealistele lastele tagatakse võimalused kooliküpsuse saavutamiseks, igale 1,5 kuni 7 

aastasele lapsele võimaldatakse soovi korral koht lasteaias. Lasteaed on varustatud 

kvalifitseeritud kaadriga. Risti lasteaiarüma tulevikuväljavaateid analüüsitakse koostöös Risti 

põhikooliga tagamaks pikemas tulevikus vajalik lasteaiakohtade arv. 

Põhihariduse peab õpilane saama omandada kodulähedases koolis. Valla põhikoolide 

koostööd ja koostoimimist analüüsitakse vallavolikogu komisjoni poolt  eesmärgiga 

kujundada tugevad haridusasutused. Põhikoolides on kvalifitseeritud kaader ja hea 

õppevahendite baas. Noorsootöö arendamine toimub põhikoolides tegutsevate huviringide 

baasil, kaasates ja sidudes kolmanda sektori poolt pakutavaid huvitegevusi. 

 

Olulisemad tegevused  

 Formaalhariduse, huvihariduse, noorsootöö ja täiskasvanute koolituse seotud süsteemi 

väljaarendamine 

 Padise põhikooli ja võimla renoveerimise lõpuleviimine 

 Padise lasteaia hoonete renoveerimine 

 

3.2  Kultuur 
 

Arengueesmärk  
Ajalooliste, kultuuriliste ja vaimsete väärtuste hoidmine ning arendamine on lahutamatu osa 

piirkonna identiteedi ning konkurentsivõime arendamisest.  

 

Strateegia 

Padise valla kultuurielu keskuseks on Padise rahvamaja ning keskseks ajaloo-ja 

arhitektuurimälestiseks Padise klooster. Arengueesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd 

vallas tegutsevate asutuste, ettevõtete ja ühingutega ning arendatakse suhteid rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. Vald toetab Padise ja Harju-Risti raamatukogude arengut eesmärgiga 

arendada neist kaasaegsed infokeskused. Suuremat tähelepanu pööratakse Harju-Madise ja 

Risti kirikutele kui kultuuriobjektidele edendades koostööd haridusvaldkonnas ja 

konsertürituste korraldamisel. Erilist tähelepanu pööratakse eelseisval perioodil omavalitsuse 

omandis oleva Padise kloostri hoonekompleksi edasiseks arendamiseks, mis kulgeb vastavalt 

2010-2012 ellu viidud Interreg IV A projektis „Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel“ 

kavandatule. Suure ajaloo-ja kultuuriväärtusega objekt vajab paremat eksponeerimist ning 

funktsionaalset väljaarendamist muuseumina, kontserdipaigana ja turismi sihtkohana. 

Põhjalik renoveerimine viiakse läbi Padise rahvamajas tagamaks kõigile huviharidusega 

tegelejatele meeldiv tegutsemiskeskkond. Korraldatakse kõigi kultuuri-ja spordirajatiste 

optimaalne kasutamine. 
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Olulisemad tegevused 

 Ajaloo-, pärandkultuuri- ja loodusobjektide konserveerimine, rekonstrueerimine ja 

heakorrastamine läbi investeeringute (sh objektid: Padise klooster, valitsejamaja, 

veski ja vana viinavabriku müürid, vana sepikoda, vana aednikumaja, Vilivalla kabel, 

Harju-Madise kirik, Risti kirik jt) 

 Rahvamaja renoveerimine 

 Haridus-, kultuuri- ja spordirajatiste optimaalse ja efektiivse kasutamise 

koordineerimine 

 Pidevalt aktualiseeritava eletroonilise (kaardirakendusega seotud) andmebaasi loomine 

kultuuripärandist (sh rahvakunstipärand), ajaloo- ja pärandkultuuri objektidest, 

tähistamist ja viidastamist vajavatest objektidest.   

 Valla ja valla külade traditsiooniliste sündmuste kaardistamine, vajadusel 

traditsioonide loomine ja nende elushoidmine läbi erinevate huvigruppide kaasamise 

 Kultuurijuhi/infojuhi ametikoha loomine, kes on vastutav valla kultuurialaste 

funktsioonide täitmise, ajalooliste objektide arendustegevuse koordineerimine, 

kommunikatsiooniplaani koostamine ja selle elluviimiseks erinevate huvigruppide 

mobiliseerimine. 

 Valla ajalehe väljaandmine nii paberil kui veebis vabaühenduste eestvedamisel või 

koostöös valla infolehega 

 Kultuuri- ja spordiürituste toetamine, korraldamine 

 

 

3.3   Sport 
 

Arengueesmärk 

Kõigil valla elanikel on võimalus tegeleda tervisespordiga ning saada tuge võistlusspordi 

harrastamiseks  

Valla spordi– ja liikumisrajatised on heas korras ja aktiivses kasutuses. 

 

Strateegia 

Arengueesmärgi saavutamiseks korrastatakse koolide spordiväljakud, arendatakse ja 

hooldatakse olemasolevaid terviseradu Harju-Ristil ja Padisel, toetatakse terviserajatiste 

rajamist küladesse. Pikemas perspektiivis tegeletakse Harju-Risti ja Padise kergliiklusteede 

ühendamisega vastavalt Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule. 

 

Olulisemad tegevused 

 Terviseradade hooldamine, arendamine,tutvustamine  

 Mängu- ja tegevusväljakute rajamine ja korrastamine haridusasutuste juurde ning 

küladesse 

 Padise kooli võimla soojustamine ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 

 Traditsiooniliste spordiürituste (talispordipäevad, Jüriöö mängud, Padise –Harju-Risti 

suusamaraton) jätkamine ja uute traditsioonide loomine 

 Sportlaste toetamine võistlustel osalemisel 
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3.4  Sotsiaalhoolekanne ja turvalisus 
 

3.4.1  Sotsiaalhoolekanne 

 

Arengueesmärk 1 

Valla elanikele on tagatud mitmekesised vajaduspõhised sotsiaalteenused arenenud 

sotsiaalhoolekandesüsteemiga turvalises vallas. 

 

Strateegia 

Arengueesmärgi saavutamiseks tuleks alustada munitsipaaleluruumide ehitamist, et tagada 

sotsiaaleluruumide piisavus lähtudes erinevate sihtrühmade vajadustest. Analüüsima peab 

hooldekodu rajamise vajalikkust. Tähtis on perede tugiiskuteenuse arendamine, tugiisikute 

leidmine ja koolitamine. 

Teenuse mahu olulisel suurenemisel tuleb mõelda professionaalse transporditeenuse osutaja 

kasutamisele. 

Oluline on füüsilise keskkonna parandamine (kaldteed, liuguksed,käsipuud), puuetega 

inimestele juurdepääsu tagamine avalikele teenustele ja hoonetele (sh vallamaja), sealhulgas 

ka kodu kohandamise teenuse arendamine, eesmärgiga parandada puuetega inimeste 

iseseisvat toimetulekut, suurendada turvalisust ja võimaldada neil elada tavapärases 

keskkkonnas. Tähtis on koduõendusteenuse toetamine ja koostöö teenuse osutajatega ning 

terviseedendusliku ja haigusi ennetava töö tähtsustamine, samuti eneseabi ja vabatahtlikutöö 

soodustamine. 

Eesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd teiste kohalike omavalitsustega (kellel ressurss ja 

spetsialistid) vajaduspõhiste teenuste osutamiseks (puuetega inimeste sotsiaalne ja tööalane 

rehabilitasioon, lastevanemate nõustamine). 

Organiseeritakse koolitusi lapsevanematele positiivse vanemluse arendamiseks ja koolitusi 

lastekaitsevaldkonna arendamine - ennetuse, varajase märkamise ja sekkumise teemadel 

lastega tegelevatele spetsialistidele, tehakse teavitustööd kogukonnaliikmete lastekaitsealase 

teadlikkuse tõstmiseks. 

Erilisel kohal on koostöö turvalisust tagavate asutuste, elanikkonna ja ühenduste vahel. 

 

Olulisemad tegevused 

 

 Professionaalse tugiisikuteenuse loomine. Tugiisikute koolitamine 

 Koduhooldusteenuse arendamine, 1 koduhooldaja ametikoha loomine 

 Transporditeenuse laiendamine, autojuhi rakendamine 

 Psühholoogilise nõustamise teenuse kättesaadavaks tegemine  vastavalt vajadustele 

 Sotsiaaleluruumide teenuse arendamine 

 Hooldekodu vajaduse analüüs    

 Varjupaigateenuse  arendamine, ruumide leidmine 

 Turvalisuse tõstmine, järelvalve tagamine puuetega inimestele- (häirenupp, 

kukkumisandur, vabatahtlik tugiisik) 

 Naabrivalve piirkondade loomine, loomise toetamine 
 

Arengueesmärk 2 

Padise vallas on hooliv, sidus ning koos toimiv, arenenud eneseabi võimekusega kogukond. 
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Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks tihendatakse koostööd kolmanda sektoriga, hinnatakse 

koostööpartnerite võimekust osutada teenuseid vastavalt abivajajate vajadustele. 

Korraldatakse koolitusi lastega peredele ja sotsiaalsete erivajadustega inimestele, toetatakse 

omastehooldust ning kindlustatkse vajadusel asendushooldus. Vajalik on valla terviseprofiili 

koostamine.   

 

Olulisemad tegevused 

 Teenuste delegeerimine kolmandale sektorile vastavalt III sektori võimekusele ja 

teenuste nõudlusele, eesmärgiga tõsta teenuste kvaliteeti , tagada teenuste osutamine 

vastavalt elanike vajadustele 

 Koolitused lastega peredele, sotsiaalsete erivajadustega elanikele eesmärgiga õpetada 

sotsiaalseid oskusi, juurutada positiivset vanemlust, parandada majanduslikku ja 

psühhosotsiaalset toimetulekut 

 Omastehoolduse toetamine, asendushooldaja võimaldamine eesmärgiga vältida 

hooldajate läbipõlemist ja haigestumist 

 Valla terviseprofiili koostamine 

  

3.4.2   Tervishoid 

 

Arengueesmärk 

Padise vallas on hästi toimiv ja kättesaadav esmatasandi tervishoiuteenus. 

 

Strateegia 

Arengueesmärgi saavutamiseks tagatakse perearstipraksisele teenuse osutamiseks vajalikud 

ruumid Harju-Ristil ja Padisel, vajadusel teostatakse vajalikud renoveerimistööd. Toetatakse 

koduõenduse arendamist valla haldusterritooriumil. 

 

Olulisemad tegevused 

 Perearstikeskuse ruumide remont vastavalt vajadusele 

 Koduõenduse arendamine 

 

3.4.3  Turvalisus 

 

Arengueesmärk 

Padise on arenenud sotsiaalhoolekandesüsteemiga turvaline vald 

 

Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd Põhja Prefektuuriga, tagatakse prefektuurile  

piirkonnapolitseiniku tööruumid. Koostatakse hädaolukordades tegutsemise kava. 

Tihendatakse koostööd MTÜ-ga Padise Päästeselts ja soodustatakse kodanikualgatuslikke 

turvaalaseid projekte, sealhulgas naabrivalve piirkondade loomist.  

Tähtis osa elanike turvalisuse tagamisel on ka infrastruktuuril: liikluskorraldus, valgustus, 

teede korrashoid ja hooldus.  

 

Olulisemad tegevused 

   Vabatahtliku päästekomando toetamine ja hoone renoveerimine 

   Naabrivalve piirkondade loomine, loomise toetamine 

   Töötatakse välja hädaolukordades tegutsemise kava 
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3.5  Planeerimine ja maakasutus 
 

Padise valla terriotoriaalne ja ruumiline planeerimine ning kujundamine toimub Padise 

vallavolikogu 2002. aastal kehtestatud Padise valla üldplaneeringu alusel. Lähiaastatel on 

aktuaalne üldplaneeringu ülevaatamine ja uuendamine.   

 

Arengueesmärk 

Vallas on tagatud sihipärane ja valla arengut toetav maakasutus ja ruumiline planeering. 

Strateegia 

Planeerimis- ja arendustegevustes on Padise vallas rõhuasetus elanikkonna elukvaliteedi ja 

rahulolu parendamisel ning elukeskkonna väärtuste hoidmisel, lähtudes valla arengu 

pikaajalistest avalikest huvidest.  

Tähelepanu tuleb pöörata kaitstavate objektide ja alade tingimustele, samuti väärtuslike 

objektide ja alade säilimisele ja eksponeerimisele.   

Padise valla kui elukoha eelisena tuleb läbi planeeringute ja regulatsioonide säilitada 

elukeskkonna looduslähedus ja lähtumine elanike õigustatud ootustest ning vajadustest:  

- Kõigi elupiirkondade hea kontakt olulisi ühendusi võimaldava maanteevõrguga; 

- Puhkealade ja väärtusliku looduskeskkonna säilitamine ning arendamine; 

- Padise vallas elavatele lastele võimalikult kiire ja ohutu kooli  ja lasteaeda jõudmise 

tagamine; 

- Sotsiaalse infrastruktuuri (sh haridus-, kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja hoolekandeasutuste) 

arenguks planeeritakse, säilitatakse ja reserveeritakse sobivad maaüksused; 

- Üldkasutatavad hooned on ligipääsetavad ja kasutatavad erivajadustega inimestele; 

- Turvaline elukeskkond. 

- Korter- ja pereelamute ehitamine vallakeskuses Padisel 

Tähelepanu tuleb suunata paarile detailplaneeringualale, kus moodustatud kruntide arv on 

suur – üle kolmekümne. Arendustegevuse soikudes nendel aladel teha ettepanek 

planeerimislahenduse korrigeerimiseks.  

 

Olulisemad tegevused 

 Elamualade väljaarendamine Padisel üksik,-rida-ja korterelamute jaoks 

 Peremehetu vara arvele võtmine 

 Munitsipaalmaade vormistamise lõpuleviimine 

 Perspektiivse staadioni jaoks vajaliku maa muitsipaalomandisse taotlemine 

 Võimalike tööstusalade määratlemine (Madise, Suurküla) 

 Põhjaveeressursi vajaduste määratlemine ja juurdetaotlemine 

 Valla üldplaneeringu koostamine 

 

3.6  Taristu ja keskkonnakaitse 
 

3.6.1  Vesi ja kanalisatsioon 

 

Arengueesmärk 

Padisel ja Harju-Ristil on kvaliteedinõuetele vastav vee-ja kanalisatsioonisüsteem. 

 

Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks viiakse ellu Padise valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukavas 

ettenähtud tegevused, mis tagavad joogivee ja reovee kvaliteedinäitajate vastavuse esitatud 
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nõuetele. Väljaspool ühisveevärgialasid rajatavate kaevude projekteerimisel tehakse koostööd 

kogenud hüdrogeoloogia spetsialistidega tagamaks nii planeeringualade kui 

üksikmajapidamiste varustamise kvaliteetse joogiveega. Teostatakse kontrolli olemasolevate 

reoveemahutite üle ning suunatakse uute mahutite ja puhastusseadmete projekteerimist 

vastavuses paikkonna geoloogiliste tingimustega. 

 

Olulisemad tegevused 

 Harju-Risti joogiveesüsteemide rekonstrueerimine 

 Padise küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 

 Põhjaveeressursi vajaduste määratlemine ja juurdetaotlemine 

 

3.6.2   Kaugküte ja soojamajandus 

 

Arengueesmärk 

Kaugkütte ja soojamajanduse areng liigub energiasäästlikkuse suunas. Padise külas on toimiv 

kaugküttesüsteem. 

 

Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks rekonstrueeritakse Padise küla kaugküttetrassid vastavalt aastal 2009 

koostatud Padise küla soojavarustuse arengukavale, vähendades oluliselt energiakadusid 

trassides. Trasside rekonstrueerimisele järgneb katlamaja rekonstrueerimine, mille käigus 

tehakse valik soojavarustuse arengukavas toodud võimalike tehnoloogiate vahel. 

Olulisemad tegevused 

 Kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine Padisel 

 

3.6.3   Elektrivarustus, telefoniside ja internet  

 

Arengueesmärk 

Tagada elektrivarustuse ja elektroonilise side töökindlus. Suurendada elanike valikuvõimalusi 

ja sõltumatust majapidamiste elektrivarustuse rajamisel. 

 

Strateegia  

Olemasolevate liinirajatiste rekonstrueerimisel suunata tegevus suurema varustuskindlusega 

lahendustele. Tutvustada vallaelanikele alternatiivseid energiatootmisvõimalusi koostöös 

kodanikeühenduste ja erialaspetsialistidega. Kogukonnapõhiste energiaühistute tegevuse 

toetamine. 

Teha koostööd interneti ühenduskiiruste tõstmiseks kõigi arendajatega kogu valla 

territooriumil. 

 

3.6.4  Teed 

 

Arengueesmärk 

Padise valla teedevõrk tagab elanikele ja ettevõtetele ühenduse kõigi tasandite 

tõmbekeskustega. Padise valla teed on korrastatud ja püsivalt hooldatud. 

 

Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks jätkatakse avalike teede kasutuslepingute sõlmimist ja avalike teede 

määratlemist läbi detailplaneeringute. Aastaks 2025 on kõik teelõigud seotud kindla 

omanikuga ja vastavate lepingutega. Eelistatakse kruusateede katmist tolmuvaba kattega. 
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Lähiaastatel tuleb tolmuvaba katte alla viia Suurküla ringtee, Aruküla tee, Alliklepa tee lõik 

Vihterpalust Vintse külani ja Audevälja külakeskuse teed. Pikemas perspektiivis ehitada välja 

Harju-Ristit ja Padiset ühendav kergliiklustee. 

Parkimiskorraldust tuleb tõhustada ajalooliste vaatamisväärsuste külastuskohtades, 

puhkealadel ja randades eesmärgiga piirata parkimist ebasobivatel või selleks mitte ettenähtud 

aladel.  

 

Olulisemad tegevused 

 oluliste riigiteede rekonstrueerimise jätkamine (maantee nr 17 Keila-Haapsalu 

Vasalemma-Kasepere lõik)  

 riigimaanteede muutmine tolmuvabaks (kõrvalmaantee nr 11231 Paeküla teelõik, 

kõrvalmaantee nr 11175 Viruküla, kõrvalmaantee nr 11176 Padise – Kurkse - Harju-

Risti)  

 vallateede projekteerimine, ehitamine ja rekonstrueerimine (Suurküla ringtee 5620133, 

Alliklepa tee 5620143, Väike-Kibru tee 5620153, Aruküla tee 5620113, Vihterpalu tee 

5620151, Audevälja külavaheteed Ohega 5620067, Ahtama 5620020, Toomaste 

5620017) 

 kohalike teede tolmuvabaks muutmine, mh ka soolalahusega töötlemine Pae-

Audevälja 5620117, Pae-Andruse 5620118, Karilepas Väemla tee 5620035, Tõnu tee 

5620036, Madisel Külati tee 5620082, Liivanõmme tee 5620083 ),  

 

 

3.6.5   Ühistransport 

 

Arengueesmärk 

Ühistranspordiliiklusega on elanikele tagatud ühendused kõrgema tasandi tõmbekeskustega. 

Toimib kasutajasõbralik ühistranspordiühendus lähilinnade ja Vasalemma raudteejaamaga. 

 

Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks tehakse tihedat koostööd Harjumaa Ühistranspordikeskusega. 

Alustatakse läbirääkimisi Vasalemma vallaga Vasalemma raudteejaama muutmiseks 

kasutajasõbralikuks transpordikeskuseks, kus on mitmekülgsed parkimisvõimalused autodele 

ja jalgratastele ning inimestel võimalus kasutada elektriraudtee teenuseid Tallinna suunal 

liikumiseks. 

 

Olulisemad tegevused 

 Läbirääkimised omavalitsustega ja võimalike teenusepakkujatega 

 Ühistransporditeenuse käivitamine suunal Padise-Vasalemma 

 

 

3.6.6   Sadamad 

 

Arengueesmärk 

Padise vallas on toimiv ja aktiivses kasutuses olev väikesadamate võrgustik. 

 

Strateegia 

Sadamte arendamise toetamine läbi detailplaneeringute, koostöö üldplaneeringujärgsete 

sadamaalade omanikega investeeringute taotlemisel ja sadamataristu arendamisel. 

Läbirääkimised omanikega võimalike avaliku kasutusega sadamate määratlemiseks. 
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Olulisemad tegevused 

 Valla sadamate dokumenteerimine(sadama passi alusel) 

  Võimalike avalikuks kasutuseks antavate väikesadamate määratlemine 

 Sadamaalade väljaarendamine (sadamad pakuvad miinimum põhiteenuseid: kai kohad, 

elekter (kail), tualett, pesemisvõimalus, vesi (kail), jäätmete äraandmise võimalus, 

vastuvõtja kontakt, kättesaadav eelinfo sadama kohta ja info saadav sadamas, kütuse 

tellimise võimalus) 

 Sadamaalade arendamiseks vajalike detailplaneeringute kehtestamine 

 

3.6.7  Keskkonnakaitse, heakord ja jäätmekäitlus 

 

Arengueesmärk 

Padise valla külad, rannad, kalmistud ja teed on korrastatud, haljastatud ning püsivalt 

hooldatud. 

 

Strateegia 

Planeerimisel lähtutakse säästva arengu printsiipidest rakendades keskkonnamõjude 

strateegilist hindamist. Tehakse kindlaks lagunenud ja lagunemisohus ehitiste omanikud ning 

korraldatakse vajadusel ehitiste likvideerimine. Valla elanikele tagatakse liigiti kogutud 

jäätmete vastuvõtt ning vähemalt kord aastas korraldatakse ohtlike jäätmete kogumine varem 

väljakuulutatud kohtades. Kohalike omavalitsuste koostöös on loodud mittetulundusühing 

Harjumaa Ühisteenuste Keskus jäätmemajanduse korraldamiseks. Tehakse koostööd 

kodanikeühendustega heakorrastuse ja jäätmekäitluse paremaks korraldamiseks. 

Tähelepanu pööratakse mõisakompleksidesse kuuluvate parkide korrastusele ja arendamisele. 

Korrastamist vajab endiste kalatiikide kompleks Padise mõisapargis. 

Suurt tähtsust omab väikesadamate edasiarendamine Kurkse, Vintse, Alliklepa ja Keibu 

külades.  

 

Olulisemad tegevused 

 Lagunenud ehitiste lammutamine 

 Multifunktsionaalse väiketraktori soetamine 

 Külade , rannaalade, kalmistute heakorra tagamine 

 

 

3.7  Ettevõtlikkus ja koostöö 
 

3.7.1  Turism 

 

Arengueesmärk 

Padise on huvipakkuv kultuuriturismi ja aktiivse puhkuse sihtkoht. 

 

Strateegia 

Padise arendatakse piirkondlikuks külastuskeskuseks vajalike teenuste- ja infrastruktuuriga.  

Prioriteetne on Padise kloostrikompleksi arendamine vastavalt Interreg IVa programmi 

raames koostatud kavale ja projektidele, osana sellest ekspositsiooni ja infopunkti rajamine. 

Peamine tähelepanu suunatakse informeerimisele. Läbi informatsiooni kogumise, koondamise 

ja kättesaadavaks tegemise muudetakse valla kultuuripärand ligipääsetavaks. 

Jätkatakse järjepidevat tööd turismiobjektide ohutuse parandamiseks, muudetakse ehitised ja 

loodusobjektid hästi juurdepääsetavaks ning varustatakse vastavate infotahvlite ja viitadega. 
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Tähtsal kohal on valla traditsiooniliste ürituste jätkamine eesmärgiga arendada välja 

tähtüritused märgina väljaspoole valda. 

Käivitada tuleb ühisturundus nii kohalikul, koostööpiirkondlikul kui katusorganisatsioonide 

tasandil tegeledes tootearendusega ja toodete ning teenuste edasimüüjatega. 

Turismi arendamise seisukohalt on võtmetähtsusega väikesadamate kiire väljaarendamine ja 

sidumine piirkonna turismimarsruutidega.  

Lisaks olemasolevatele RMK matka- ja puhkeradadele planeerida loodus-kultuuriloo rada 

Kloostri jõe orgu Padise puhkealal. Vald toetab kõiki uuenduslikke algatusi loodus- ja 

kultuuriturismi väljaarendamisel. 

 

Olulisemad tegevused 

 Ajaloo- ja kultuuripärandi ning väärtuslike loodusobjektide järjepidev hooldamine 

ning vastava info sihtgruppidele kättesaadavaks tegemine, sh objektid Padise klooster, 

valitsejamaja, karjakastell, ait, veski ja vana viinavabriku müürid, vana sepikoda, vana 

aednikumaja, Vilivalla kabel, kirikud jt 

 Külastuobjektide kättesaadavuse ja ligipääsetavuse parandamine ( info, GPS- ja 

kaardirakendused (sh 3D), viidad, füüsiline juurdepääs, korrastatus, kliendikeskne 

teenus) 

 Padise kloostri arendamine atraktiivseks külastusobjektiks ja kultuurielu keskuseks 

 Traditsiooniliste ürituste jätkamine, valla nö tähtüritus(t)e väljaarendamine, mis oleks 

atraktiivne ka väljaspool Padise valda 

 Ühisturundus eri tasanditel (valla ettevõtjad ja organisatsioonid, Lääne-Harjumaa 

piirkond, Põhja-Eesti Turism, Loode-Eesti) 

 Ühine tootearendus, sh pakettimine, koostöö edasimüüjatega 

 Ekspositsiooni ja infopunkti rajamine valitsejamajas 

 Sadamate ja sadamaalade väljaarendamine 

 Loodus-kultuuriloo õpperaja planeerimine ja rajamine Kloostri jõe orus 

 Padise terviseradade arendamine koostöös RMK-ga 

 

3.7.2  Ettevõtlus 

 

Arengueesmärk 

Padise vallas on mitmekesised ettevõtlustingimused.  

Saavutatud on kõrgem tööhõive määr paindlike tööhõive võimaluste kaudu. 

 

Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks vahetavad vald ja ettevõtjad regulaarselt informatsiooni, ettevõtjad 

kaasatakse otsustusprotsessidesse. Ettevõtjatele antakse võimalus tutvustada oma tooteid ja 

teenuseid valla korraldatud üritustel. Toetatakse väikeettevõtluse aluseks olevate 

käsitöönduslike oskuste levitamist ja turundamist, aidatakse elanikke ja ettevõtjaid jagatud 

tööhõive juurutamisel.  

Erilist tähelepanu tuleb pöörata vanemaealiste ja erivajadustega elanike tööhõivele ning neile 

sobivate tegevusalade arendamisele. Toetudes viimasel ajal kiiresti arenevale 

elektronsidevõrgule luua tingimused kaugtöökeskuste tekkimiseks, igati soodustada 

kaugtöövõimalusi kogu Padise valla territooriumil.  

 

Olulisemad tegevused 

 Jagatud tööhõive ja paindlike töövormide rakendamine s.h. hõbemajandus- 

vanemaealistele töötamise võimaluse andmine 
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 Toetatud töökohtade loomine erivajadustega vallaelanikele 

 Kaugtöökeskuste loomine 

3.7.3  Kodanikualgatus 

 

Arengueesmärk 

Valla elanikud  ja kodanikeühendused osalevad aktiivselt ja on kaasatud  elu- , ettevõtlus- ja 

külastuskeskkonna arendamisse. 

 

Strateegia 

Arengueesmärgi saavutamiseks informeeritakse ja koolitatakse kodanikeühendusi ja 

kaasatakse otsustusprotsessi. Toetatakse ja tunnustatakse kodanikualgatust ning 

kodanikeühendusi. Peamiseks kodanikeühenduste ja valla partnerluse väljundiks on kultuuri, 

hariduse, spordi- ja noorsootöövaldkond. Lisaks sellele analüüsitakse kolmanda sektori 

võimet sotsiaalvaldkonna teenuste osutamiseks ning määratletakse võimalike teenuste 

standardid. 

Vastavalt vajadusele ja võimalustele toetatakse spordi-ja puhkerajatiste ehitamist 

külakeskustesse ning osaletakse arendusprojektide elluviimises. 

 

Olulisemad tegevused 

 Külade kaupa võimalike külavanema või küla liidri,  nn „tõrvikukandja“ rollist 

huvitatud inimeste väljaselgitamine, nende koolitamine ja kaasamine koostöösse ning 

valla arengukava elluviimisse 

 Võimalike ostetavate teenuste määratlemine, teenuste standardite väljatöötamine, 

nõudluse, mahtude ja eelarve määratlemine 

 Valla arengukavaga kooskõlas olevate ja avalikes huvides läbiviidavate 

arendusprojektide toetamine, sh  omafinantseeringu katmisel 

 Valla, III sektori ja ettevõtjate ümarlaua korraldamine (kvartaalselt) 

 

3.8  Valla juhtimine ja koostöö 

Arengueesmärk 

Padise valla juhtimine ja arendamine on kaasav ja avatud. 

 

Strateegia 

Eesmärgi saavutamiseks juhitakse Padise valda demokraatia põhimõtetest lähtuvalt, kaasates 

kodanikeühendusi ja ettevõtjaid valla arengudokumentide väljatöötamisse. Tehakse elanikele 

pidevat selgitustööd elukoha registreerimise vajalikkusest. Luuakse tingimused 

kodanikeühenduste ja ettevõtjate koostööks elanikele paindlike tööhõivevõimaluste 

pakkumisel ja arenguvõimaluste analüüsimisel. 

Vald seab prioriteediks võimalikult laiaulatusliku kodanike teenindamise elektrooniliste 

sidekanalite vahendusel.  

Jätkatakse aktiivset osalemist HOL-i, Lääne-Harju Koostöökogu, Loode-Eesti Geopargi, 

Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Harjumaa Ühisteenuste Keskuse töös.  

Kõigi välispartneritega jätkatakse vastastikku kasulikku suhtlust koostööprojektide raames.  
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Olulisemad tegevused 

 Padise valla volikogu ja ning selle komisjonide tööd ja plaane puudutava 

informatsiooni regulaarne jagamine kodanikualgatuslike ühendustega, tagamaks 

kaasatuse erinevate sihtgruppide jaoks oluliste teemade käsitluseemisel ja lahendamise 

 Mõttetalgute/ajurünnaku/ideekonkursi (sh noorte ja laste hulgas) korraldamine uudsete 

lahenduste ja arendusmeetmete väljatöötamiseks valla arengus ja Padise valla 

mainekujunduses elanike, ettevõtjate ja külastajate jaoks 
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4. PADISE VALLA ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA  

RISKIANALÜÜS 
 

Vallavalitsus on kohustatud iga-aastaselt jälgima arengukava täitmist ja tegevuskavas toodu 

realiseerumist. Vallavalitsus esitab kord aastas volikogule kokkuvõtte arengukava täitmisest, 

tuues ära võimalikud probleemid, mis takistavad tegevuskava täitmist või asjaolud, mis 

tingivad tegevuskava ja selle läbi arengukava muutmise vajaduse. Volikogu analüüsib 

tekkinud olukorda ja teeb vastavalt laekunud ettepanekutele otsuse arengukava või selle 

tegevuskava muuta või jätkata muutmata arengukavaga.  

 

Järgnevas tabelis on toodud võimalikud riskid, mis võivad esineda arengukava elluviimisel. 
 

Tabel 20  Arengukava elluviimise riskid ja nende maandamine  

 

Poliitiline risk – muutub võimukoalitsioon ja uus koalitsioon leiab, et olemasoleva arengukava 

rõhuasetused ei vasta uue koalitsiooni hoiakule. On oluline, et arengukava peamine sisend saadakse 

valla elanike sihtrühmadelt, kodanikeühendustelt ja ettevõtjatelt ning võimukoalitsiooni muutumine 

ei mõjuta sisendi andjate hoiakuid, arusaamu ja vajadusi.  

 

 

Majanduslik risk – oluliselt halveneb majandusolukord ning valla eelarvesse ei laeku piisavalt raha 

selleks, et arengukava ellu viia. Majandusolukorra olulisel muutumisel saab  

teha muudatusi tegevuskavas. Tegevuskava tegevused on planeeritud põhimõttel, et võimatuse korral 

neid ettenähtud aastal ellu viia saab need edasi lükata järgnevatele aastatele läbi tegevuskava 

uuendamise. Majandusliku riski minimeerimiseks koostatakse arengukava finantsprognoos 

võimalikult konservatiivsena.  

 

 

Haldusterritoriaalne risk – riigis toimub haldusterritoriaalne ümberkorraldus ning Padise vald 

liidetakse naaberomavalitsustega. Arvestades Padise valla paiknemist Harju maakonnas, tekib ilmne 

ääremaastumise oht.  Arengukavas on ette nähtud Padise valla igakülgne koostöö  omavalitsuste 

arendamisel läbi Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja piirkondlikul tasemel Lääne-Harju Koostöökogus. 

Omavalitsuste ühendamise korral  keskenduda valla arengukavas toodud prioriteetsete 

tegevussuundade lülitamisele uude piirkondlikku arengukavasse.      

 

  

Riskide maandamise võimekus ja võimalused tagavad arengukava elujõulisuse ning toimimise 

lähtedokumendina võimalikes uutes arengusituatsioonides. 
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LISA 1   ARENGUKAVA KOOSTAMISEL OSALENUTE NIMEKIRI 
 

 

1.   Anneli Bergmann      46. Toivo Toompuu 

2.   Ando Eelmaa     47. Jörg Tutti 

3.   Eveli Habakuk     48. Hannela Habakuk-Trubok 

4.   Ranno Friedemann     49. Siiri Uusküla 

5.   Maia Heidemann     50. Veiko Vahemaa 

6.   Liis Ira      51. Leemet Vaikmaa 

7.   Tiit Jaagu      52. Madis Vaikmaa 

8.   Eve Jakobson      53. Johannes Valk 

9.   Ardi kadanik     54. Margus Vehik 

10. Erika Kaljusaar     55. Reet Velberg      

11. Ago Kliimson     56. Mati Vetevool 

12. Krista Kohtla     57. Kaja Viisitamm 

13. Lea Koosa      58. Risto Villers 

14. Helen Kooviste      59. Maire Ülevärva     

15. Jüri Kukk 

16. Ülle Kuningas 

17. Andres Kärssin 

18. Piia Kärssin 

19. Marika Laanes 

20. Annika Laats 

21. Kristina Lahe 

22. Paul Lepp 

23. Lya Männiste 

24. Veljo Männiste 

25. Heli Nurger 

26. Kristjan Otsmann 

27. Asta Pazuhanitš 

28. Kalle Pedak 

29. Aivar Pilv 

30. Erkki Pratka 

31. Liia Põhjakas 

32. Kaili Raudla 

33. Priit Raudla 

34. Eva Raudkivi 

35. Raul Rosenberg 

36. Tauno Rüütli 

37. Luule Scmidt 

38. Vahur Schmidt 

39. Joel Siim 

40. Reijo Sirila 

41. Tiina Tamm 

42. Evelyn Tammaru 

43. Leida Tammaru 

44. Külli Tammur  

45. Tarmo Tanissaar 
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LISA 2   PADISE VALLA ELANIKE KÜSITLUSE TULEMUSED 

Kaasamaks võimalikult palju vallakodanikkearengukava koostamisse ja saamaks ülevaadet 

elanike rahulolust Padise valla kui elu-, töö- ja puhkekeskkonnaga, viidi läbi Padise valla 

elanike rahulolu-uuring. Küsimustik tehti kättesaadavaks Padise valla  kodulehe kaudu. 

Uuringule vastas veebi kaudu paraku vaid 28 inimest. Järgnevalt koond küsitlusest. 
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LISA 3 SWOT TÖÖGRUPPIDE JA ARENGUSEMINARI VÄLJUNDINA  

TUGEVUSED 

Stabiilne juhtimine (II)* 

Turismipotentsiaal suur (ajaloo- ja kultuuripärand 

ning looduskeskkond (II) 

Asend – jalad vees, Loode-Eesti, loodus, pealinna 

lähedus, töökohtade lähedus ( Tallinn, Paldiski, 

Keila) ( I) 

Loodusressurss, rikkumata loodust, kuna on suur 

vald ( meri, mets, raba) (I) 

Rikkalik ajaloopärand 

Keskkond (I) 

Sümpaatne ja toimiv, toimekas kogukond ( I) 

Taristu hea olukord ( teed-tänavad, 

jäätmemajandus, ...) 

Maksumaksjate võimekus ( 50 % töötab väljaspool 

valda) 

Hõre asustus – ruumi elada ja olla 

Ideederohkus 

Vabatahtliku töö rohkus sotsiaalvaldkonnas 

Anonüümsuse puudumine 

Harju Risti kogudus – puhver sotsiaalvaldkonnas 

Rekonstrueeritud võimlad ja terviserajad 

 

 

 

NÕRKUSED 

Hoiak – passiivsus, tehtagu, ideede puudus (III) 

Hoiak – endale, omaette  hoidmine (I) 

Anonüümsuse puudumine 

Mugavnemine, uute ideede vähesus 

Koostöö ja infovahetus ebapiisav 

Mitte kõige tugevam kogukonnatunne 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi puudulikkus 

keskasulates 

Perearst koormatud 

Väike rahvaarv 

Vähene ettevõtlus ( võiks olla mitmekesisem) 

Pole eriti kvalifitseeritud tööjõudu pakkuda 

Hõreasustuse teenindamine on kulukas  

( teed jne) 

Ühistulise tegevuse puudumine  

(nt keskuses kortermajad) 

Elanike tervisekäitumine ( ihu ja vaimu eest 

hoolitsemine) nõrk 

Elamispinna puudumine keskustes  

( nõudlus korterite järgi on tunda) 

Olemasoleva taristu ressursi ammendumine  

Töökohtade nappus, väljundi puudumine 

erinevate oskustega inimestele 

Raha vähe 

VÕIMALUSED 

Ühistulise tegevuse arendamine keskasulates 

(kortermajad aga ka laiemalt, nt ettevõtjad jne) (I) 

Ämaris paiknevad kaitseväe struktuuriüksused  kui 

töökohtade pakkujad (I) 

Lillelaste kommuun  

Traditsioonide ja maalähedase elu arendamine 

Rahvusvaheline koostöö 

Kultuuriline tegevus 

Välisvahendid (EL) 

Koostöö ja kogukonnatunde arendamine 

Elamupiirkondade arendamine keskustes 

Mikroettevõtluse arendamine  

( iseendale tööandjaks olemine) 

Vabatahtliku päästekomando areng  

( kõrgendatud metsatulekahju ohu piirkond) 

Uuenduslike turvameetmete kasutuselevõtt  

( kaamerad, häirenupud vanuritele jne) 

Pereõendusteenuse arendamine 

Valmis elamumaa sihtotstarbega kinnistud 

Lähipiirkonna tööstus- ja transpordikeskused 

(Paldiski, Ämari, ... Keila, Tallinn) 

Omavalitsuste koostöö   

Terviseedendus 

OHUD 

Elanike arvu vähenemine, vanuselise koosseisu 

halvenemine (I), mis mõjutab ka KOV tulubaasi 

Ämari lennuväli kui elukeskkonda kahjustav 

mürafoon 

Keskasulates vananev taristu 

Peata haldusreform, mis võib tuua kaasa 

ääremaastumise 

Loodusressursi ebaperemehelik kasutamine 

(metsaraie) 

Tuumajaam  

Vaesusrisk 

Pikaajaline töötus 

Ääremaastumine 

Hajaasustuse tõttu valla  äärealade 

ääremaastumine 

Metsatulekahjud ( looduse hävimine ja otsene 

rahaline kahju) 

Arstiabi kättesaadavuse halvenemine 

(perearstisüsteemi ümberkorraldamine riigi poolt) 

 

 

* Sulgudes olevad numbrid märgivad enim 

rõhutatud olulisemaid faktoreid. 


