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Sissejuhatus 
 
 
Keila valla arengukava on pikaajaline strateegiline teejuhis, mis eesmärgistab valla 
tuleviku aastani 2022 ja tegevuste valiku soovitu saavutamiseks läbi erinevate 
valdkonnapoliitikate integreerimise ja rahastamise koordineerimise. Keila valla 
arengukava uuendamise aluseks on Keila Vallavolikogu 30.03.2014 otsus nr 64/0314 
„Keila valla arengukava ülevaatamine“.  
 
Keila valla arengukava koostamisel lähtuti valla eesmärgipõhise arendamise 
kontseptsioonist, mis tugineb omavalitsusüksuse olukorra analüüsile ja arengutaseme 
hindamisele, valla soovitud tulevikupildile ning sellest lähtuvale arengumudelile. 
Viimane sisaldab arendustegevuse põhimõtteid, eesmärke ja nende saavutamise tegevusi 
koos investeeringute vajaduse määratlusega. Seega on Keila valla arengukava seotud 
Keila valla eelarvestrateegiaga, mis on aluseks valla iga aastaste rahaliste ressursside 
paigutamiseks, kohustuste võtmiseks, varaga tehingute tegemiseks ja investeeringuteks 
toetuse taotlemiseks. 
 
Dokumendi koostamisel võeti aluseks Eesti Vabariigi õigusaktid, Keila valla põhimäärus 
ja valla arengut suunavad valdkondlikud ning ruumilist arengut käsitlevad dokumendid. 
Samuti lähtuti riiklikest arengudokumentidest ja Euroopa Liidu struktuurivahendite 
kasutamiseks teadaolevatest seisukohtadest aastani 2020. 
 
Käesoleva arengukava koostamise aluseks on Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse 
Geomedia metoodika. Keila valla poolt juhtis arengukava ajakohastamist Keila 
vallavanem Jaan Alver. Tööde läbiviimist konsulteeris ja arengukava teksti pani kokku 
Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arengukava ajakohastamise käigus viidi läbi kolm 
seminari ja dokument oli avalikul väljapanekul. Kuna arengukava koostamine jäi 
keerukasse kohalikku poliitilisse olukorda, siis mitmed algselt kavandatud tegevused 
mängiti töö käigus ümber, eesmärgiga saada võimalikult parim lahend kujunenud 
olukorras. 

Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise saavutamine eeldab tõhusat koostööd valla 
elanike, avalike, äri- ja kolmanda sektori institutsioonidega, samuti naaberomavalitsuste 
ja strateegiliste partneritega.  
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1. Lühikokkuvõte Keila valla arengukava 2011-2016 täitmisest  
ja arengukava seostest teiste strateegiliste 
arengudokumentidega 

 
Keila valla arengukava aastateks 2012-2016 keskendus neljale põhisuunale: a) 
loodussõbraliku, kvaliteetse, turvalise ja logistiliselt hästi kättesaadava elukeskkonna 
tagamine; b) keskkonnasõbraliku ettevõtluse toetamine; c) hästi arenenud 
teenindussfääriga atraktiivse puhke- ja turismipiirkonna kujundamine ja d) võimeka, 
kodanikuühiskonda väärtustava ja võrgustikupõhiselt toimiva kohaliku omavalitsuse 
haldusorganisatsiooni loomine. 
 
Nimetatud suundades tehtust väärivad äramärkimist järgmised teostused: 
 

 Keila valla ühisveevärgi arengukava valmis 2014. aastal. Investeeringud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengusse on planeeritud kahes etapis. Keila-Joa 
reoveepuhasti rekonstrueeriti 2014.aasta suvel. 

 CO2 kvoodirahade eest teostati Lehola Kooli välisfassaadi osaline remont 
(summas 97 667.- EUR), Klooga Lasteaia hoone välisfassaadi remont (summas 
45 333.- EUR) ja OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse katuseterrasside soojutus (summas 
29 760.-EUR). Uuendati Klooga lasteaia elektrivõrgustik  

 Loodi 3 uut lasteaiarühma: Laulasmaa Lasteaia filiaali „Tareke“ 2 rühma 2012. 
aasta augustis ja Klooga Lasteaiale lisati 2014. aasta novembris 1 rühm. 

 Rakendati tugiisikuteenus erivajadustega lasteaialastele  

 Lastele ehitati mänguväljakud Kloogal, Laulasmaal, Leholas ja Lohusalus. Rajati 
rulapark (Skate Park) Kloogal, spordiväljakud Laulasmaal ja Kloogal. 

 Korraldati ümber bussiliiklus ja valdava osa liiniveost teenindab Harjumaa 
Ühistranspordikeskus alates 2014 aastast. Keila vallavolikogu otsusega (31.10.14.) 
on ühiskondliku bussitranspordi kasutamine valla siseliinidel elanikele tasuta. 

 Laiendati transporditeenuseid puudega ja eakatele inimestele energiat säästva 
sõiduvahendiga (Sotsiaalministeerium eraldas Keila vallale 2 elektriautot 
Mitsubishi 2012. aastal). 

 Arendati liikumiskeskkonna taristut: rajati kergliiklustee Klooga alevikku (2013.-
2014 koostöös Kaitseministeeriumiga). ja Kloogaranna külla (ehitas 
Maanteeamet). 2013. aastal koostöös Maanteeametiga ehitati jalakäijatele sild 
üle Treppoja. Mustkatte alla viidi mitmeid teelõike (näiteks Lehola, Türnpu ja 
Side tee) ja pinnati kruusateid.  

 Koostati planeeringuid: Kloogaranna rannaala detailplaneering on menetlemise 
lõpufaasis, Laulasmaa maastikukaitseala Lahepere osatüki puhkemajanduslik 
eelprojekt on valminud. Algatati Keila-Joa alevikus Keila-Joa lossi ümbruse ja 
Lohusalu rohevööndi detailplaneering. 

 Rekonstrueeriti Keila-Joa lossi külalistemaja, koostati K. Türnpu pargi 
haljastusprojekt, Kloogaranna spordi- ja vabaajakeskuse detailplaneering. 
Toetati Ohtu mõisa Talli teatrisaaliks rekonstrueerimist. Viidi läbi tegevusi 
Laulasmaa Puhkekeskuse välisterritooriumi ja Järve talu Aktiivpuhkekeskuse 
arendamiseks. 

  Korraldati traditsioonilisi kultuuri ja spordisüritusi: Keila Vallapäev, Keila-Joa 
Rippsildade kontsert, K. Türnpu pargikontsert, Jõulukontsert jms. 

 Osaleti Lääne-Harju Koostöökogu strateegia ja Harju maakonna strateegia 2025 
uuendamises ja Leader meetme toetusel projektide elluviimises. 

 Palju tähelepanu pälvis kohalike omavalitsuste ühinemise teema. Ennekõike 
arutelud Keila valla ja Keila linna ühinemisest, mille tarvis viidi läbi mitmeid 
kohtumisi, ühisseminare ja analüüse ning selgitati elanike arvamus ühinemise 
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küsimuses1. Kuigi ühinemiskokkuleppeni ei jõutud, näitas küsitlus, et üle poole 
vastajatest oli Keila linna ja Keila valla ühendamisplaani poolt.  

 
Keila vald toetab Harju maakonna arengustrateegia 2025 elluviimist. Samuti Harju 
maakonna turismi arengustrateegias 2025 toodud seisukohta, mis peab oluliseks 
laiendada Suur-Tallinna turismisihtkoha tähtsust, eesmärgiga kujundada Harjumaast 
aastaringselt toimiv turismipiirkond. Keila vald panustab perepuhkuse, sündmusturismi 
ja looduspuhkuse arendamisse. 
 
 

2. Keila valla sise- ja väliskeskkonna analüüs ning nendest 
tulenevad arenguvajadused 

 
2.1. Asend ja loodus 
 

2.1.1. Keila vald asub Harju maakonna lääneosas, Tallinnast loodes Soome lahe 
rannikul. Valla pindala on 179 km². Naabriteks on idas Harku ja Saue vallad ning Keila 
linn, lõunas Kernu, Vasalemma ja Padise vallad, läänes Paldiski linn. Keila vallavalitsus 
asub Keila linnas, mille kaugus Tallinnast on 27 kilomeetrit, Saue linnast 8 kilomeetrit ja 

Paldiskist 22 kilomeetrit. Põhjast piirneb vald Soome lahega ja valla merepiiri pikkus on 
ca 28 kilomeetrit. Valla piiriks idas on Keila jõgi ja läänes Vasalemma jõgi. Valda läbivad 
mitmed tähtsad maanteed ja raudtee, mis teevad valla logistiliselt hästi kättesaadavaks 
nii Keila, Tallinna kui Paldiski suunal. Keila valla koosseisu kuuluvad 19 küla ja 3 
alevikku (Keila-Joa, Klooga ja Karjaküla). Suvilate ümberehitamisega aastaringseks 
elamiseks on Keila-Joa aleviku piirile Türisalu külla (Harku vald) tekkinud asustatud  

 

 
Joonis 1. Keila valla geograafiline paiknemine 
 

piirkond, mille elanikud kasutavad Keila-Joa taristut, kuna Harku vallas asuvad 
teeninduskeskused jäävad külast kaugele. Tihedamini asustatud aladeks vallas on 
Klooga, Laulasmaa, Lehola, Keila–Joa, Tuulna ja Karjaküla. Keila valla halduskeskus asub 
Keila linnas. 

2.1.2. Maastikuliselt liigestuselt on Keila valla territoorium Soome lahe 
rannikumadaliku ja Harju lavamaa osa. Merega piirneva rannajoone pikkus on ca 28 
km. Tuntumad on Keila-Joa, Meremõisa, Lohusalu, Laulasmaa ja Kloogaranna liivarannad 
ning astangurannad Lahepere lahe ääres. Keila-Joal on Eesti põhjaranniku kauneimaid 

                                                 
1 Keila linna ja valla elanike arvamused kahe piirkonna liitumisest. Faktum & Ariko, 2013 
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paiku, kus Keila jõgi laskub lavamaalt üle panga serva, tekitades 6,1 m kõrguse ja 60-70 
m laiuse Keila joa. Allpool juga voolab jõgi kuni 15 m kõrguste kallaste vahel läbi 
looduskaitsealuse pargi merre. Rannikumadalikul kasvavad valdavalt okasmetsad. Harju 
lavamaa põhjaserval on õhukese pinnakattega aladel õrnade ja tallamistundlike 
kooslustega loopealsed. Vallas on 2 suurt jõge – Keila jõgi ja Vasalemma jõgi, Klooga 
alevikust lõunas asub kalarikas ja ujumiseks sobiv Klooga järv.  

2.1.3. Harju maakonna rohevõrgustiku teemaplaneeringu suuremad tuumalad jäävad 
Klooga järvest kagu poole ja Laulasmaa külast lääne poole. Valla territooriumile 
jäävad Türisalu ja Laulasmaa maastikukaitsealad ning mitmed kaitstavad loodusobjektid: 
Keila-Joa mõisa park, Ohtu mõisa park, Keila juga, Treppoja juga, Lohusalu tammed, 
Põllküla jalakas, Järguna kastan, Rahu tammed, Uuemõisa kadakas ja Niitvälja kadakas. 
Natura 2000 võrgustiku alade loodusalade nimekirja on kantud Keila vallas Krassi, 
Laulasmaa ja Türisalu maastikukaitsealad ning Pakri ja Vasalemma jõe hoiualad. Ehitiste 
püstitamine on kaitsealadel keelatud, telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult 
selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades. Enam kui 50 osalejaga rahvaürituse 
korraldamiseks on vaja kaitseala valitseja nõusolekut. 

Keila valla mereäärsetele aladele annavad erilise väärtuse metsad Kloogaranna – 
Lohusalu – Keila-Joa piirkonnas. Tallinn-Paldiski raudteest põhja poole jääv valla osa 
kuulub Tallinna rohelisse vööndisse ning sealsed metsad on kõrge puhkemajandusliku 
väärtusega. Lisaks mereäärsele piirkonnale eristub puhkepiirkonnana Niitvälja küla, kus 
lähestikku asuvad jahilasketiir, golfiväljak ja ratsaspordibaas. 2008. aastal valminud 
Benita Kodu AS territooriumile on rajatud matkarada. Keila-Joalt algab Lohusalu 
matkarada, mis vajab raja kulgemise korrigeerimist ja heakorrastamist.  

 
2.1.4. Keila vallas on märkimisväärsed turbavarud, esineb ka lubjakivi, kruusa, liiva 
ja järvemuda. Arvestatavaks maavaraks on turvas. Üleriigilise tähtsusega maardlatest 
ulatub valda Vasalemma ehituslubjakivi maardla, kusjuures Keila valla territooriumil 
paiknevad aktiivsed tarbevarud (maa-ala suurus 37 ha). Suurematest turbamaardlatest 
on valla territooriumil Ohtu ja Klooga (-Kiimsoo). Turbatootmine on seni toimunud ainult 
Ohtu maardlas (Ohtu turbatootmisala, maa-ala suurus 305 ha, turvast toodab AS Farve). 
Klooga (-Kiimsoo) maardlas esineb paiguti turba all küllaltki suures mahus järvemuda. 
 
2.1.5. Keila valla puhkemajanduslik potentsiaal on väga kõrge. Pikk rannajoon, 
liivased supelrannad on ideaalilähedased aktiivseks tegevuseks merel ja rannal 
(rannasportmängud, purjetamine), metsaalade vaatamisväärsused ja logistiline 
kättesaadavus mitme transpordiliigiga, samuti Tallinna lähedus loovad head 
võimalused puhkemajanduse arendamiseks. Enam puhkepotentsiaali omavateks 
piirkondadeks on valla põhja- ja loodeosas Lohusalu ning Lahepere lahe äärne ala. 
Lohusalu ja selle naabruses paiknev Laulasmaa küla on traditsiooniline puhkepiirkond, 
mille keskuseks on kujunenud Laulasmaa SPA ja Lohusalu sadam. Atraktiivsed on ka 
Kloogaranna, Tuulna ja Meremõisa külad. Lisaks mereäärsele piirkonnale eristub 
puhkepiirkonnana Niitvälja küla, kus asub populaarne golfiväljak. Keila-Joa on tuntud 
juba ammusest ajast ilusa joaga koos suursuguse pargi ja mõisakompleksiga. 

2.1.6. Keila vallas on mitmeid kultuurilisi ja looduslikke vaatamisväärsusi, mis on 
puhkajatele ja matkajatele atraktiivsed külastuskohad. Keila-Joa mõisa park ja Ohtu 
mõisa park on üle-eestiliselt tuntud kultuurimälestised. Tähtsamateks 
arhitektuurimälestisteks on Ohtu ja Keila-Joa mõisad. Rannikukultuuri tutvustab 
muuseum Kase Antsu võrgukuur Lohusalus. Looduslikest vaatamisväärsustest võib välja 
tuua Keila-Joa loodusliku joa ja Treppoja astangud. Puhkemajanduses saaks rohkem ära 
kasutada Keila jõge ja Vasalemma jõge. Keila vallas paiknevad Holokausti ja K. Türnpu 
mälestusmärgid.  
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Kehtiv valla üldplaneering näeb ette 4 puhkepiirkonda: Lohusalu, Kloogaranna, Keila-Joa 
– Türisalu ja Niitvälja. Lohusalu ja Kloogaranna puhkepiirkondadesse jäävad liivarannad 
ja rohevööndi metsad. Puhkepiirkonnad vajavad kaasaja nõuetele vastava nii tehnilise 
kui sotsiaalse infrastruktuuri loomist. Keila-Joa - Türisalu puhkepiirkond hõlmab Keila-
Joa aleviku ja osaliselt Meremõisa küla. Harku valla aiandusühistute lähedus suurendab 
puhkepiirkonna kasutuskoormust. Niitvälja puhkepiirkond on mõeldud spetsiifiliseks 
sportlikuks puhkuseks. Puhkepiirkondade kasutamine suveperioodil on intensiivne, 
valdav osa puhkajatest on väljaspoolt Keila valda.  
 
2.1.7. Keila valla keskkonnaseisund on üldiselt hea. Looduskeskkonnale avaldab mõju 
hooajaline puhkajate arvu kasv valla puhkepiirkondades. Suur kasutuskoormus 
suvekuudel toob kaasa metsaalade tallamise ja prahistamise, negatiivselt mõjub 
meelevaldne sõitmine ja parkimine looduses, st nendeks tegevusteks mitte-ettenähtud 
kohtades. Kõrgendatud keskkonnariskiga tegevuste loetellu kuuluvad valla territooriumil 
Balti Karusnahk AS karuslooma kasvatus ja OÜ Eurotann karusnaha parkimine Karjakülas, 
turbatootmine Ohtu turbatootmisalal ja tegevus Kaitseministeeriumi harjutusväljakul 
Kloogal. 
 

2.2. Rahvastik, asustus ja tehniline infrastruktuur 
 

2.2.1. Seisuga 01. 01 2014 elas rahvastikuregistri andmetel Keila vallas 4 738 
inimest. Elanike arvu dünaamikat aastatel 1999–2014 iseloomustab joonis 4. Elanike arv  
kasvas 2012. aastani, millele on järgnenud elanike mõningane arvukuse langus. Perioodil 
1999-2014 on elanike arv kasvanud 1 692 inimese võrra ehk 31,9%.  
 
Statistikaameti andmetel oli Keila valla elanike arv 2014. aasta alguses 5 291, mis on 
registriandmetest märksa suurem, mis viitab asjaolule, et enam kui 500 püsielanikku 
pole valda registreeritud. 
 

 
Joonis 2. Keila valla elanike dünaamika, 1999-2014 (Allikas: Statistikaamet)  

 

2.2.2. Keila vald jaguneb piirkondlikult kuueks kandiks ehk esmaseks sotsiaal- 
majanduslikuks koosluseks, mis põhineb territooriumi ainuomasel identiteedil ja 
elanike kokkukuuluvustundel: Karjaküla, Keila-Joa, Klooga, Kloogaranna, Laulasmaa 
ja Lehola. Kandi elanikke iseloomustab tugev meie tunne ja ruumiliselt hõlmab 
territoorium kas küla või külade grupi. Keila valla kantideks jaotumist ja nendes asuvaid 
teenuseid iseloomustab joonis 3. Välja on kujunenud keskused Karjaküla, Keila-Joa, 
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Klooga, Kloogaranna, Laulasmaa, Lehola ja Lohusalu. Kantides pakutavaid teenuseid 
iseloomustab tabel 1. 

 
Joonis 3. Keila valla kandid ja asustus 2014  

Tabel 1. Keila valla kandid ja seal pakutavad teenused 

KANT Külad Teenus 

Karjaküla kant 
Karjaküla, Keelva, 
Valkse, Tõmmiku 

Kauplus, lasteaed, sotsiaalkeskus koos 
erinevate teenustega, kalmistu, 
jäätmejaam 

Klooga kant 
Klooga alevik, Laoküla, 
Põllküla 

Kool, lasteaed, raamatukogu, 
internetipunkt, postipunkt, kauplused, 
kultuuri- ja noortekeskus 

Kloogaranna 
kant 

Kersalu, Kloogaranna, 
Illurma, Tuulna 

Kauplus, Kloogaranna Noortekeskus, 

Laulasmaa kant 

Käesalu, Laulasmaa, 
Lohusalu 

Põhikool, lasteaed, raamatukogu, 
internetipunkt, kauplused, 
sularahaautomaat, söögikohad, 
postkontor, apteek, sadam, spa, 
spordiväljakud, muuseum, kodumajutus, 
Kõltsu mõis 

Keila-Joa kant 
Keila-Joa alevik, 
Meremõisa 

Kauplus, söögikoht, Keila-Joa loss 

Lehola kant 
Kulna, Lehola, Maeru, 
Nahkjala, Niitvälja, 
Ohtu 

Kool, lasteaed, raamatukogu, 
internetipunkt, Ohtu mõis 

 

2.2.3. Keila valla suuremateks kantideks elanike arvult on Klooga ja Lehola kandid, 
kus elanike arv on suurem kui 1000. Kantide lõikes on kõige enam elanikkonna arv 
kasvanud Laulasmaa kandis (joonis 4). See on eelkõige seotud suvilate aastaringseks 
elamiseks ümberehitamisega. Suvilatesse elama asujate seas domineerivad lastega 
pered ja pensionieelsed või pensioniealised inimesed. Samuti on toimunud 
kinnisvaraarendus mereäärsetes atraktiivsetes piirkondades. 
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Joonis 4. Elanike arvu muutumine Keila valla kantides 1999, 2011, 2014 

 

2.2.4. Keila valla elanike juurdekasv on toimunud valdavalt sisserändel. Aastatel 
2003-2013 on rändesaldo kõikunud suurtes piirides, Kõige positiivsem sisseränne oli 
aastatel 2005-2007 ja aastal 2009, millele järgnes langus. Võrreldes tippaastatega oli 
2013. aastal valda sisseränne absoluutarvudes ligi kaks korda väiksem. Väljaränne on 
püsinud suhteliselt kõrgel tasemel stabiilsena. 2013. aasta rändesaldo oli negatiivne. 
Loomulik iive on alates 2008. aastast positiivne. Tõsi, viimastel aastatel suhteliselt 
napilt. Rahvastiku dünaamikat rände ja loomuliku iibe komponentide lõikes iseloomustab 
joonis 5. 

 

 
Joonis 5. Keila valla elanike arvu dünaamika, 2003-2013 

2.2.5. Kiire rahvastikukasv väljendub Keila valla elanike soo- ja vanuspüramiidis 
(Joonis 6). Elanike hulgas on tugevat sooline disproportsioon naiste kasuks, seda nii laste 
kui eakate vanusgrupis. Probleeme on rahvastikutaastega, sest parimas tööeas 
vanusegrupp (35-45 eluaastat) on oluliselt suurem kui pealekasvav põlvkond, seda eriti 
meeste osas. Positiivne on 0-4 aastaste laste arvu kasv, mis ühtaegu viitab lasteaia ja 
koolikohtade nõudluse püsimisele. Siiski tuleb märkida, et valda registreeritud elanike 
arvu tuleb suhtuda mõningase eeldusega, sest registreerutute arv ei pruugi olla tõene. 
Keila vallavalitsuse spetsialistide arvates ca viiendik suvilate elanikest pole valda 
registreeritud, mistõttu nendelt jääb vallaeelarvesse laekumata märkimisväärne summa 
üksikisiku tulumaksu. Aastatel 2004-2010 on elanike arv vallas suurenenud kõikides 
vanusegruppides (Tabel 2).  
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Joonis 6. Keila valla rahvastikupüramiid, 2014 (Allikas: Rahvastikuregister) 

 
Registreeritud elanikest on kuni 15 aastased 825 ehk 17,4%. Seoses noorte perede 
juurdetulekuga ja sündimuse suurenemisega on perioodil 2004-2014 kasvanud 0-6 
aastaste laste arv 1,7 korda ja vanusgrupis 7-14 eluaastat 1,2 korda. Vanuses 15-64 on 
elanikke 3 238, mis moodustab registreeritud elanikkonnast 68,3% ja perioodil 204-2014 
on see vanusgrupp kasvanud 1,2 korda. Vanusegrupis 65+ on elanikke 676 ehk 14,3%, 
juurdekasv 1,3 korda. Seega on kasvanud vallas ülalpeetavate arv oluliselt kiiremini kui 
tööealiste arv. Selline olukord pingestab vallaeelarvet, kuna ühe maksumaksja kohta 
tuleb enam ülalpeetavaid. Võttes arvesse, et Keila valla rahvastiku soo- ja vanuskoostis 
on ebaühtlane, siis tuleb valla haridus- ja sotsiaalsfäär planeerimisel võtta arvesse 
pikaajalisi rahvastikutrende ja vanusgruppide lainetusi. Keila valla elanikud on valdavalt 
eestlased. Kakskeelsuse on levinud Kloogal ja Keila-Joal, kus asusid endised Nõukogude 
Liidu sõjaväelinnakud. 
 
Tabel 2. Keila valla elanike arvu muutus vanusegruppide kaupa 2004 –2014 (seisuga 01.01)  

Vanuse-
grupp 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Muutus 

2004 –2014 

0-6 228 255 337 452 458 395 42,3% 

7-14 354 323 356 376 400 430 17,7% 

15-64 2822 3031 3227 3458 3449 3238 12,8% 

65 + 536 585 609 583 593 676 20,7% 

Kokku 3940 4194 4529 4869 4900 4739 16,9% 

 
2.2.6. Keila valla rahvastikutihedus on suurem valla idaosas (joonis 7). Keila vald on 
pealinnaregiooni tähtis puhkeala, eriti suveperioodil, kui elanike arv kasvab umbes 
2,5 korda. Põhilised aiandus- ja suvilakooperatiivid ning ka üksiksuvilad asuvad 
Lahepere lahe idakaldal. Keila valla kaunisse loodusse on rajatud ligikaudu 2,8 tuhat 
suvilat, neist suurem osa on Laulasmaal (ca 60% suvilatest). Ligikaudu 600 suvilat 
kasutatakse aastaringseks elamiseks.  
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Olulisi investeeringuid vajavad suvilapiirkonnad ühisveevärgi väljaehitamiseks, teede ja 
tänavate korrastamiseks. 

 

Joonis 7. Keila valla rahvastikutihedus 
 
Samuti kaasneb suvilapiirkondadega suveperioodil hooajaline avalike teenuste 
tarbimise nõudluse ja parkimise kasv, mille tarvis on vaja paindlikku majandustegevust 
ning vallapoolset järelvalvet inimtegevuse surve reguleerimisel looduskasutusele. 

2.2.7. Keila valla asendit väärtustab Keila linna ja pealinna Tallinna lähedus, mis 
võimaldavad valla elanikele mitmekesiseid töökohti, teenuseid ja kultuurihuvide 
rahuldamist. Samuti mõjutab valla arengut Tallinna valglinnastumine, mille tempo on 
käesolevaks ajaks raugenud, kuid noorte perede soov pealinnast ära kolida on jätkuv. 
Siiski võib prognoosida, et kriisieelset kiiret kinnisvara arendust lähiaastatel Tallinna 
tagamaal ei tule. Palju sõltub kinnisvaraturul sellest, milliseks kujuneb töökohtade 
areng piirkonnas ja millist elamupoliitikat viljeletakse Tallinnas ja 
naaberomavalitsustes. 

2.2.8. Keila valla maakasutuse funktsionaalsust reguleerib üldplaneering, mis 
pärineb aastast 2005. Keila valla ehitusmääruse kohaselt on tiheasustuses uue 
elamumaa ehitusõigusega krundi minimaalseks suuruseks 3000m². Ka hajaasustuses on 
uuselamurajoonideks eraldatavatel aladel igal konkreetsel juhul ette antud minimaalne 
elamukrundi suurus. Ehitusnormide eesmärgiks on säilitada vallas maalähedane miljöö ja 
looduslik ilme ning eripära, kuigi nende normide järgimine põhjustab kruntide mõneti 
kalli ülalpidamise ja täiendavate investeeringute vajaduse tehnilisse infrastruktuuri. 

2.2.9. 2014. aasta alguse seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 6 468 
katastriüksust pindalaga 15 964,6 ha, mis moodustab 89,2% omavalitsuse maafondist 
17 887,7 ha. Vallal on munitsipaalmaad 90,4 ha, so. 0,6% kogu maakatastris 
registreeritud maast. Riigi omandis oli maad 6 940,2 ha, so 43,5% kogu maakatastris 
registreeritud maast. 

2.2.10. Keila vallale kuuluva munitsipaalmaa vähesus seab väga suured piirangud 
Keila vallavolikogu ja -valitsuse kui arendaja tegevusele. Oluline on jätkata valla 
omandis olevate objektidejuurde kuuluva maa ning üldplaneeringus perspektiivikate ja 
valla arenguks vajalike maa-alade taotlemist munitsipaalomandisse. Ehitusaladena on 
atraktiivsed nii rannikualad kui puhkemetsad, ennekõike Kloogarannas, Lohusalu ja 
Laulasmaa külades (Joonis 8). Ehitustegevuse laiendamise ja tagastatud metsamaade 
elamumaaks muutmise tõttu toimub puhkealade vähenemine. Uute elamumaade 
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väljaandmisel on väga oluline võtta arvesse juba rajatud tehnilist ja sotsiaalset taristut 
ning tagada piirkondade jätkusuutlik areng võimalikult vähe looduskeskkonda 
kahjustades. 

 
Joonis 8. Keila valla maakasutus. (Allikas: Eesti Põhikaart) 

 
2.2.11. Ehitus- ja kasutuslubade alane tegevus on vallas aktiivne ning 
detailplaneeringute menetlus pigem mõõdukas. Algatatud detailplaneeringute arv oli 
suurim aastatel 2005-2007, millele on järgnenud mõningane langus (Tabel 3). 

Tabel 3. Keila valla planeeringud, ehitus- ja kasutusload 2004-2013 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Algatatud 
detail-
planeeringud 

12 31 30 18 10 13 4 17 3 10 

Kehtestatud 
detail-
planeeringud 

17 4 13 3 8 6 6 6 4 4 

Väljastatud 
ehitusload 

88 132 165 135 107 118 80 101 89 90 

Väljastatud 
kasutusload 

43 29 29 42 63 55 46 77 56 45 

 
2.2.12. Detailplaneeringutega kaetud territooriumi ulatus on vallas alates 2004. 
aastast kiiresti kasvanud. Enim detailplaneeringuid on algatatud rannikuala külades – 
Laulasmaa, Lohusalu, Kloogaranna. Suurimad kehtestatud detailplaneeringud on 
Kloogaranna külas ja Keila linna piiril Tammermaal. Seega toimub Keila vallas aktiivne 
kinnisvara alane tegevus. Korterite ja elamute kinnisvaraturul toimuvast on ülevaade 
esitatud joonisel 9. 
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Joonis 9. Korterite ja elamute pakkumiste ja pakkumishinna dünaanika 

 

2.2.13. Korteriturul on toimunud hinnatõus. Kui keskmine korteriomandi tehingute 
hind 2005. aasta II kvartalis oli 275 eurot m² kohta, siis 2014. aasta II kvartalis oli 
hinnaks 437 eurot m². Kinnisasjade tehingute arvu ja koguväärtust Keila vallas 
iseloomustab joonis 10. 

Ajavahemikul 2005-2014 II kvartal tehti Keila vallas kinnisvaraga 3 626 tehingut 
koguväärtusega 171, 14 miljonit eurot. Kinnisasja tehingute arvu külade lõikes 
iseloomustavad joonis 11 ja 12. 

 

 

Joonis 10. Kinnisasjade tehingute arvu ja tehingute väärtuse (eurot) dünaamika 
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Joonis 11. Kinnisasja tehingute arvu dünaamika külade lõikes 

 

Joonis 12. Kinnisasja tehingud liigiti 2004-2013 

2.2.14. Keila valla rahvastiku arvu kasvu nähakse Keila-Joa alevikus, Kloogaranna, 
Käesalu, Laulasmaa, Lohusalu ja Tuulna külas. Ülejäänud asulates on eeldatud, et 
elanike arv jääb tänasele tasemele. Keila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavas 2014-2025 prognoositakse valla elanike arvu kasvu, vastavalt 2020. 
aastaks 6 868 ja 2025. aastaks 7 730 elanikku. Tegemist on optimistliku prognoosiga. 

2.2.15. Keila valla teedevõrk on tihe ja kõik peamised asulad on ühendatud 
kõvakattega teedega. Keila valda läbivad riigi põhimaanteed Tallinn - Paldiski, 
tugimaanteed Keila - Haapsalu ja Niitvälja – Kulna. Lõpetamisel on Tallinna ringtee, 
mis parandab liiklusvõimalusi Paldiski suunal. Keila vallas on kõige suurem liikluskoormus 
Tallinn - Paldiski ning Keila - Haapsalu maanteedel. Keila valla asulatest on liiklustihedus 
kõige suurem Klooga aleviku ja Karjaküla suunal ning Kloogaranna - Laulasmaa ja Keila-
Joa vahel (joonis 13). 

Era- ja avalikke teid ning tänavaid on vallas kokku ca 300 km. Teedest suurema osa 
moodustavad kruusakattega teed. Teehooldustöid tellib Keila vallavalitsus 
töövõtulepingute alusel. Probleemiks on alevisiseste teede rekonstrueerimine ning 
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intensiivse liiklusega piirkondades kruusateede liiga suur osakaal. Vajalik on koostada 
avalike teede register ja valla pikaajaline teehoiukava.  

 

Joonis 13. Liiklussagedus Keila vallas, 2013. (Allikas: Maanteeamet) 

2.2.16. Keila valda läbivad lääne-ida ja lõuna-ida suunaliselt raudteed. Reisijatevedu 

korraldab Elron. Rongid sõidavad neljal liinil: Tallinn – Keila – Tallinn, Tallinn – Paldiski – 
Tallinn, Tallinn – Kloogaranna – Tallinn ja Tallinn – Riisipere – Tallinn. Rongiliikluse 
tihedus ei rahulda elanikke täiel määral.  
 
2.2.17. Bussiühendus valla ja Keila linnaga võiks olla tihedam. Tõsine valupunkt on 
vallasisene liiklus, kuna ühistranspordi korraldus ei võimalda vallaelanikel paindlikku 
liikumist valla sees. Ühistranspordi teenuseid arendab Keila vallavalitsus koostöös 
Harjumaa Ühistranspordikeskusega ja valla piirides on bussiliinide kasutamine tasuta. 
Keila vallas on 8 avalikku piirkonna siseliini – KV1-KV8 (ja Keila linnaliin, mis teenindab 
ka valla haldusalas K12). Lisaks on maakonna põhiliinid, mis läbivad muuhulgas Keila 
valda: 108, 110, 126, 127, 128, 133, 136, 145, 146, 148, 149. 

 
Peale avalike liinide on ka veel kommertsliinid 237 ja 237A. Keilast Tallinnasse 
liikumisvõimalused sõltuvad konkreetselt piirkonnast, kuid liinid, mis vallast Tallinna 
suunal liiguvad on järgmised: 108, 126, 127, 128, 136, 145, 146, 237, 237A. Keila valla 
territooriumilt on piletimüügisüsteemi andmetel registreerituid sisenejaid näiteks 2014. 
aasta septembris 7 102, päevas keskmiselt 237 inimest. Peamised liiklusvood on 
Tallinna suunal. Samuti on olulised liikumissuunad Rummu, Paldiski, Laulasmaa ja 
Keila-Joa. Liinivõrgu korrastamisel on oluline teha ühistranspordi alast koostööd Keila 
linnavalitsusega ja Harjumaa Ühistranspordikeskusega. 
 
2.2.18. Keila vallas on kaks väikesadamat. Lohusalu sadam on kaasaegse taristuga ja 
võimalik on väikelaevade, paatide ja jahtide tarvis kaikohtade rentimine koos erinevate 
teenustega. Keila-Joa sadam kuulub osaühistule Keila-Joa Sadam ja on kasutatav 
paadisadamana. Lisaks sadamas kohtadele kasvab vallas nõudlus lautrikohtade järele ja 
nende taastamist peetakse oluliseks. Lohusalu sadam on aastaid kuulunud nende 
sadamate hulka, mille heakorrastatust ja keskkonnasõbralikkust on peetud sinilipu 
vääriliseks. Vajadus on lautrikoha/väikesadama rajamiseks Lohusalu külas Lahepere lahe 
kaldale. Selle täpsem vajadus määratakse detailplaneeringuga. 
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2.2.19. Tänavavalgustus on Klooga ja Keila-Joa alevikes, Lehola, Niitvälja, Ohtu, 
Lohusalu, Karjaküla, Kloogaranna ja Tammermaa külades. Vajalik on ehitada 
tänavavalgustust tiheasustuspiirkondades, teede ristmikel ning bussipeatustes. 

2.2.20. Kergliiklusteede rajamine on olnud valla üks prioriteetidest, kuid arengus on 
soovitust maha jäänud. Oluline on vallas kujundada kergliiklusteede võrk, mis seoks elu, 
kooli- ja töökohtade, samuti võimaldaks juurdepääsu kaubanduskeskustele ja 
puhkekohtadele. Samuti aitavad kergliiklusteed kaasa rohelise elukeskkonna säilimisele.  

2.2.21. Keila vallas on ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteem Klooga, Keila-Joa ja 
Karjaküla alevikes ning Laulasmaa (Laulasmaa SPA piirkonnas), Lohusalu, Meremõisa 
külas Keila-Joa puhkealal ja Lehola külades. Vee-ettevõtjana tegutseb 2008. aastal 
asutatud äriühing AS Lahevesi, mille aktsionäriks on Keila vald. Keila vallavolikogu 
kehtestas 2014. aastal uue ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025. 
2014. aasta veebruari seisuga on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon Keila vallas 
väljastanud vee võtmiseks ja/või heitvee suublasse juhtimiseks 24 kehtivat vee 
erikasutusluba. Suvilapiirkondades on rajatud palju kasutuslubadeta puurkaeve. Keila 
vallas tegutseb seitse vee-ettevõtjat. Veevarustuse probleemideks on olemasolevate 
torustike ja puurkaevupumplate halb olukord. Ühisveevärk ja reovee kogumine ning 
sademevee ärajuhtimine vajavad jätkuvat väljaehitamist. 

2.2.22. Kaugkütet tarbivad Klooga ja Keila-Joa alevikud. Põlevkivi õlil töötavad 
tsentraalkatlamajad varustavad soojaga Kloogal 6 ja Keila-Joal 2 elamut. Klooga kooli ja 
lasteaeda köetakse lokaalsete katlamajadega. Küttetrassid kuuluvad Keila vallale. 
Katlamajad Kloogal ja Keila-Joal kuuluvad NR Energy AS-le. Lähiaastatel tuleb leida 
lahendus tsentraalkatlamajade üleminekuks hakkepuiduga küttele. 

Üldplaneeringuga on ette nähtud AS Eesti Gaas ettepanekul Paldiski maanteega 
paralleelselt valda läbiv kõrgsurve gaasitorustik. Gaasitorustiku täpne asukoht ja 
rajamise võimalikkus selgub edasiste oluliselt suuremate täpsusastmega tööde käigus. 

2.2.23. Valda varustab elektrienergiaga Eesti Energia AS. Valla territooriumil 
paiknevad Klooga 35/10 kV ja Keila-Joa 110/35/10 kV alajaamad. Eesti Energia poolt on 
kasutusele võetud Keila-Joa hüdroelektrijaam. 

2.2.24. Keila valla jäätmehoolduse arendamise aluseks on 2004. aastal kehtestatud 
jäätmekava. Korraldatud jäätmeveo eesmärk on jäätmevaldajate sidumine ühtse 
süsteemiga, parandamaks kontrolli prügiveo üle. 2009.a. valmis Karjaküla jäätmejaam, 
kus elanikud saavad ära anda eelsorteeritud ehitusjäätmeid, rehve ja haljastusjäätmeid. 
Jäätmejaamas on konteinerid elektroonikajäätmete, paberi ja papi kogumiseks. Vallas 
on 10 avalikku segapakendi kogumispunkti ja 7 avalikku paberi- ja papikonteinerit. 
Ehitusjäätmete vastuvõtt toimub Karjaküla jäätmejaamas.  

Olmejäätmete ladustamiseks kasutatakse Jõelähtme prügilat. Probleeme on jäätmete 
äraveoga väiksemates asulates, eriti aga aiandus- ja suvilaühistutes, mistõttu leidub 
omavolilisi väikesi prügi mahapaneku kohti. Suvekuudel toob puhkepiirkondade suur 
kasutuskoormus kaasa metsa- ja rannalade prahistamise. Aktiivsete elanike ja 
külaseltside eestvedamisel ning valla toetusel korraldatakse igal kevadel külades 
koristuspäevi.  

2.2.25. Keila vallas on kohustus kõikidel koeraomanikel oma lemmikloomad 
kiibistada ning kanda lemmikloomaregistrisse. Keila vallast leitud hulkuvad koerad ja 
kassid toimetatakse MTÜ-sse Loomade Hoiupaik. 

2.2.26. Elanike igapäevase elukeskkonna korraldamisel on väga oluline asulasiseste 
haljasalade ja puhkemetsade korrasolek. Hooldatavad haljasalad vallas puuduvad, 
samuti puudub kava haljastusalade säilitamiseks ja nende heakorra tagamiseks.  
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2.3. Majandus ja ettevõtlus 

 
2.3.1. Keila vallas registreeritud ettevõtete arv on pidevalt kasvanud. 2014. aasta 
alguse seisuga oli ettevõtteid, mis kuulusid statistilisse profiili, 342 (Joonised 14 ja 
15). Alates 2005. aastast on kiiresti langenud põllumajanduse osatähtsus, mis 
käesolevaks ajaks on juba alla 10%. Vähenenud on ka tööstuse osakaal. Domineerib 
teenindussektor, milles on hõivatuid enam kui 80%. 

 
 
Joonis 14. Keila vallas registreeritud ettevõtete arvu dünaamika ja jaotus majandussektorite 
lõikes, 2005-2013 

 
Joonis 15. Keila vallas registreeritud ettevõtete jaotus majandussektorite lõikes, 2005-2013 

 
2.3.2. Keila vallas on kasvava tähtsusega osaühingute arv, kuhu kuulub 51,8% 
majandusüksustest. Mittetulundusühingute arv on langenud ja need moodustavad 
majandusüksustest alla kolmandiku (Joonis 16). 
 

Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted majandussektori järgi 

Keila vallas 2005 - 2013

0

50

100

150

200

250

300

E
tt

e
v
õ

te
te

 a
rv

Põllumajandus 27 27 30 24 23 28 30 30 33

Töötlev tööstus 13 14 16 17 13 22 20 20 23

Teenindus 84 101 139 154 178 228 239 258 286

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Statistlisse profiili kuuluvad ettevõtted majandussektori järgi 

Keila vallas 2005 - 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teenindus

Töötlev tööstus

Põllumajandus



 
20 

 
Joonis 16. Keila valla statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete jaotus õigusliku vormi järgi, 
2005-2013 
 

2.3.3. Keila valla ettevõtted on ülekaalukalt väikeettevõtted, kus töötajate arv on 
alla 10 inimese. Nende osakaal on 96,8% ja aastatega on nende arv kasvanud. Üle 50 
töötajaga ettevõtteid on 5 (Tabel 4). Suurimad ettevõtted vallas on haagiste tootja AS 
Bestnet Lehola külas, karusnahkade töötlemisega tegelev Eurotann OÜ Karjakülas ja 
Laulasmaa SPA. 
 
Tabel 4. Keila valla ettevõtete jaotus töötajate arvu alusel, 2005-2013 

Aasta  
Vähem kui 10 10-49 50-249 Kokku 

Arv Osakaal Arv Osakaal Arv Osakaal Arv 
2005 110 88,7% 12 9,7% 2 1,6% 124 
2006 123 86,6% 17 12,0% 2 1,4% 142 
2007 169 91,4% 14 7,6% 2 1,1% 185 
2008 176 90,3% 17 8,7% 2 1,0% 195 
2009 199 93,0% 13 6,1% 2 0,9% 214 
2010 266 95,7% 10 3,6% 2 0,7% 278 
2011 274 94,8% 11 3,8% 4 1,4% 289 
2012 293 95,1% 10 3,2% 5 1,6% 308 
2013 331 96,8% 6 1,8% 5 1,5% 342 

 
2.3.4. Keila valla demograafilise töösurve indeksi väärtus on 0,76. Indeks mõõdab 
eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte ja sealt vanuse tõttu välja langevate 
inimeste suhet. Kui indeks on ühest suurem, siis siseneb tööturule rohkem inimesi, kui 
sealt vanuse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Keila vallas langeb tööturult 
potentsiaalselt välja rohkem inimesi kui asemele tuleb. 
 

2.3.5. Töötute arv on Keila vallas viimastel aastatel pidevalt kahanenud, mis näitab 
majanduskriisi järgset tööturu positiivset taastumist (Joonis 17). Selle üks põhjusi on 
asjaolu, et Keila vald on Tallinna linnapiirkonna tööjõuareaali osa, mistõttu on töö 
leidmise võimalused oluliselt suuremad kui teistes Eesti piirkondades. See asjaolu 
hajutab riski, et ühe tööandja kadumisel tekiksid tõsised sotsiaalsed probleemid. Samas 
on ilmne, et Tallinnas teenitakse suuremat palka kui valla lähikonnas, mis on ka üks 
põhjusi, miks pealinnas tööl käiakse.  
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2014. aasta prognoos 

 
Joonis 17. Töötuse määr Keila vallas, 2005-2014 

 

2.4. Sotsiaalia 
 

2.4.1.Koolieelsetest lasteasutustest tegutsevad Keila vallas Klooga Lasteaed ja 
lasteaiarühmad Laulasmaa Koolis ja Lehola Koolis ning Laulasmaa Kooli filiaal Tareke 
ning Lehola Kooli Karjaküla filiaal. Lasteaiakohtade arv on vallas kasvanud, oluliselt on 
paranenud olme- ja õppetingimused lasteaedades. Valdav osa lastest, kes kasutavad 
lasteaia  teenuseid, on valla elanikud (Tabel 5). 
 
Tabel 5. Laste arv lasteaedades 2010-2014. 

 Haridusasutus 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Klooga LA 38  38  39  40  
Lehola Kool 58 58  58  58  
Karjaküla LA (Lehola Kooli filiaal) 20  20  20  20  
Laulasmaa Kool 92  92  92  92 
LA Tareke (Laulasmaa Kooli 
filiaal)     34  34  
Teiste OV LA 36  30  25  25 
Eralasteaiad väljaspool valda  9 10  13  15  
Lapsehoiuteenus 15 18  13  13  
Kokku 268  266 294   297 

Järgnevate aastate lasteaiakohtade vajadust, iseloomustab tabel 6. Näeme, et 
eelolevatel aastatel nõudlus jätkuvalt püsib, mistõttu on vaja hoolikalt läbi mõelda 
lasteaiakohtade poliitika vallas tervikuna, et pakkuda soovijatele lahendusi. 
 
Tabel 6. Lasteaia järjekorras olevate laste arv 2014-2019 

 Haridusasutus 2014/201
5 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Klooga LA 25 20 20 20 15 
Lehola Kool 2 15 15 15 14 
Karjaküla LA 0 6 10 10 9 
Laulasmaa Kool 3 18 20 20 18 
LA Tareke 2 29 20 20 18 
Kokku 32 88 85 85 74 

*seisuga 10.09.2014 

Kuude keskmine registreeritud töötus tööealise elaniku kohta  
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2.4.2. Suurt tähelepanu pööratakse vallas laste õpikeskkonnale. Klooga Lasteaed ja 
Laulasmaa Kool kuuluvad tervist edendavate haridusasutuste võrgustikku. Lasteaed on 
teinud edukalt koostööd Keelekümbluskeskusega ja Integratsiooni ja Migratsiooni 
Sihtasutusega Meie Inimesed. Keila vallavalitsus toetab lapsevanemaid lapsehoiuteenuse 
eest tasumisel. 
2.4.3. Keila vallale kuuluvas Lehola Koolis ja Klooga Koolis toimub õpe I ja II 
kooliastmes. Laulasmaa Koolis saab omandada põhiharidust. Keila valla 
üldhariduskoolides õpib 2014/2015 õppeaastal 272 last. Valdavalt on tegu oma valla 
õpilastega, kuid koolides on lapsi ka teistest kohalikest omavalitsustest. 2013/2014 
õppeaastal kokku 37 last, kellest Laulasmaa koolis 29. Teiste omavalitsusüksuste 
koolides käis Keila vallast 278 last, neist valdavalt Keila linnas (Tabel 7). 
 
Tabel 7. Õpilaste arv koolides 2010-2014 

 Haridusasutus 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Klooga Kool (eesti 
õppekeel/vene 
õppekeel 29/15 33/11 25/10 18/9 

 

 
20/10 

Lehola Kool 40 43 37 34 36 

Laulasmaa Kool  
147 156 171 189 

 
206 

Keila vallas kokku 
231 243 243 250 

 
272 

Väljaspool Keila 
valda I-III  
kooliastmes 224 266 252 221 

 

 
243 

Õpilaste arv IV 
kooliastmes 86 79 63 57 

 
64 

 
Õpilaste arvu prognoos järgnevatel aastatel näitab kasvutendi, seda ennekõike 
Laulasmaa Kooli baasil (Tabel 8), kus on vajadus täiendavateks koolikohtadeks. 

 
Tabel 8. Õpilaste arvu prognoos aastatel 2015-2019 

Haridusasutus  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Klooga Kool (eesti õppekeel/ 
vene õppekeel) 34/10 35/10 35/12 35/10 
Lehola Kool 40 42 44 46 
Laulasmaa Kool 226 250 280 300 
Kokku 310 337 371 391 
 
Laulasmaa Koolis on probleemiks ruumipuudus ja koolil pole võimlat. Klooga Kooli ruume 
on renoveeritud, kuid puudub spordiväljak. Leholas asuv hoone on algselt ehitatud 
lasteaiaks ning sellest tingituna on osad ruumid koolitegevuseks mittevastavad. Koolil 
puudub nõuetele vastav spordisaal ning olemasolevat saali kasutavad ka lasteaialapsed.  
Seoses uute klasside avamisega on suurenenud ka pedagoogide arv haridusasutustes 
(Tabel 9). Õpilaste arv on õpetaja kohta suhteliselt väike. Pedagoogilise personali 
komplekteerimisega raskusi pole. Laulasmaa Koolis töötab ka neli tugipedagoogi. 

 
Tabel 9. Haridusasutuste töötajad, 2014  

Alusharidusasutus Õpetajate arv Lapsi õpetaja kohta 

Klooga LA 9 6,4 
Lehola Kooli Lasteaed 6 13 
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Lehola Kooli lasteaed filiaal Karjakülas 2 10 
Laulasmaa Kooli Lasteaed 11 7,8 
Laulasmaa Kooli lasteaed filiaal "Tareke" 6 4,6 

Põhiharidusasutus   
Klooga Kool 6 5 
Lehola Kool 4 9 
Laulasmaa Kool 28 8,6 

 
Kõik valla haridusasutused omavad arengukava, kus on määratud asutuse arengu suunad, 
struktuur, õppekorraldus ja investeeringud. Valla haridusasutustes on loodud ühtsed 
teenuse osutamise nõuded ja lapsest lähtuv õpikeskkond, mis tagab võimaluse omandada 
lapsel konkurentsivõimelist haridust. 
 
2.4.4. Valla haridusasutustes töötavad mitmed huviringid ja nende tööst võetakse 
aktiivselt osa (Tabel 10). Suur osa ringitööst tasustatakse Keila Vallavalitsuse poolt, kuid 
töötavad ka lastevanemate poolt tasustatavad ringid. Väljaspool valda käivad õpilased 
Keila ja Saue linna ning Tabasalu Muusikakoolis, Tallinna Huvialakoolides ja 
spordiklubides. 

 
Tabel 10. Huvitegevus valla haridusasutustes, 2014 

Laulasmaa Kool Näitering, kunstiring, mudilaskoor, lastekoor, 
poistekoor, prantsuse keel, rahvatantsuring, 
käsitööring, keraamika, tennis, puutööring, malering, 
loovusring, klaasiring, robootikaring, liiklusring, 
kandlering, klaveriõpe, jalgpalliring 

Lehola Kool Muusikaring, kunstiring, spordiring, tantsuring, inglise 
keele ring, arvutiring, kabering, jalgpalliring 

Klooga Kool 
(eesti õppekeelega osa) 

Arvutiring, muusika, näitering, palliring, tantsuring, 
loodusring 

Klooga Kool 
(vene õppekeelega osa) 

käsitööring, inglise keel, näitering 

 
Õpiraskustega ja ka teiste probleemsete laste nõustamine toimub Keila valla 
haridusnõuniku ja lastekaitsespetsialisti poolt. Laulasmaa Koolis on võimalus haridust 
omandada ka erivajadustega lastel.  

2.4.5. Keila vallas on üks kultuurikeskus - Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus. 
Keskmiselt külastab keskust 30-40 noort päevas. Huvilistel on võimalik tegeleda 
sportmängudega, kasutada jõusaali, töötavad poksiring, saalihoki, korvpall, aeroobika, 
lauatennis ja karaktertants. Keskuses on loovusring, kunstiring, keraamika- ja 
draamaring ning kokaring. Klubiliseks liikumiseks on tüdrukute klubi- „Cool Värk“ ning 
Klooga gaidide rühm „Lilleke“. Täiskasvanutele on rahvatantsuring, lauatennis ja 
hobipoksiring. Lisaks ringitööle tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi. Vabaaja 
veetmiseks on veel lisaks erinevad arendavad lauamängud, saalihoki, piljard, karoona, 
lauatennis, laua jalgpall, põrkepallid, rularõngad, korvpallid, X-poks (elektrooniline 
mäng). Noortekeskus korraldab traditsioonilisi töö- ja puhkelaagreid suvevaheajal.  

2.4.6. Keila vallas tegutseb 3 raamatukogu: Klooga Raamatukogu, Lehola 
Raamatukogu ja 2007. aastal kooli- ja rahvaraamatukoguna avatud Laulasmaa 
Raamatukogu. Klooga Raamatukogu teeninduspiirkonnas on üle 40% vene keelt 
kõnelevaid inimesi. Laenutuste ja külastuste arv on püsinud suhteliselt stabiilsena 
(Joonis 18). 
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Joonis 18. Raamatukogude laenutuste ja külastuste arv 2007-2013 

 
2.4.7. Keila Vallavalitsuses töötab viis sotsiaaltöötajat - 2 sotsiaaltööspetsialisti, 1 
lastekaitse spetsialist, hooldustöötaja ning sotsiaalnõunik. Sotsiaalhoolekandega on 
haaratud järgmised elanikkonnarühmad: eakad inimesed, lapsed, üksikisikud ja 
perekonnad, erivajadusega inimesed ja teised sotsiaalhoolekannet vajavad isikud. Kõige 
mahukam töölõik on jätkuvalt lastekaitse- ja peretöö. Häid tulemusi on saavutatud 
võrgustikutöös (haridusasutus, perearst, politsei jne). 
 
2.4.8. Keila Valla poolt pakutavad järgmisi sotsiaalteenused: 
 

 Sotsiaalnõustamine. Võimalust on pakutud kõigile erinevatele sotsiaalsetele 
gruppidele. 

 Avahooldusteenused. Peamiseks eesmärgiks on tagada kvaliteetne teenus ja 
pikendada võimalikult aega, mil inimene elab oma kodus ja harjumuspärases 
keskkonnas. 

 Isikliku abistaja teenus. Isikliku abistaja teenus on avahoolduse üks osa, mis 
seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimese abistamises neis 
igapäevatoimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama. 
Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas 
võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu. 

 Eluasemeteenused. Teenus eeskätt elanikele, kes vajavad eluaset mingiks 
konkreetseks ajaks, näit kriisiolukord jms. 

 Hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses. Ööpäevast hooldamise 
teenust osatakse OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuses ja vastavalt vajadusele ka 
teistelt hoolekandeasutustes -Iisaku Hooldekodu, Risti Hooldekodu, Aa 
Hooldekodu, Koeru Hooldekodu, PJV Hooldusravi, Hiiu Ravikeskus. 

 Sotsiaaltransport. Võimaldatakse puudega või liikumistakistusega isikutele, 
vähekindlustatud või mitte toimetuleva leibkonna liikmele või muule abivajavale 
isikule. Klientide peamisteks sihtkohtadeks on Keila linn ja Tallinn, kus 
osutatakse meditsiiniteenuseid ja vajalikke asjaajamisi. 

 

2.4.9. Keila valla sihtrühmade arvust ja nende dünaamikast aastatel 2010-2013 
annab ülevaate tabel 11. Näeme laste arvu mõningast langust. Kasvanud on puudega 
laste ja täiskasvanute arv. Samuti on varasemast enam töövõimetuspensioni ja 
vanaduspensioni saajaid. 
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Tabel 11. Keila valla sihtrümad ja nende arvuline dünaamika  

Sihtrühm 2010 2011 2012 2013 
0 -15 a. Lapsed  896 884 903 854 
3- ja enama lapselised 
pered  

53 49 54 50 

Vanemahüvitise saajad  101 64 60 68 
Puudega lapsed  13 19 17 21 
Puudega täiskasvanud  196 206 228 256 
Pensioni saajad teiste 
seaduste alusel  

6 11 13 14 

Väljateenitud pensionite 
saajad  

0 0 0 3 

Rahvapensioni saajad  23 21 18 21 
Toitjakaotus pensioni 
saajad  

46 39 30 28 

Töövõimetuspensioni 
saajad  

184 202 213 218 

Vanaduspensioni saajad  782 823 819 831 
 
2.4.10. Karjakülas asub Sotsiaalkeskus, milles tegutseb ka pensionäride 
Päevakeskus. Tegemist on kaasaegse üldhooldusasutusega eakate ja puuetega inimeste 
majutuseks, ööpäevaringseks hoolduseks ja põetuseks. Toetavatest teenustest pakutakse 
päevakeskuse teenust, toitlustamist, pesupesemis- ja saunateenust. Sotsiaalkeskuses on 
1856m² kasulikku pinda (s.h. 392m² tubade üldpinda) 50 kliendile. Päevakeskus loob 
võimalusi ise toimetulevatele elanikele aktiivselt veeta vaba aega – pakutakse erinevaid 
huvitegevusi ja muid toimetulekut toetavaid ja soodustavaid teenuseid.  
 
2.4.11. Keila vallas asub keskus Benita Kodu AS, kus pakutakse mitmekülgseid 
hooldus- ja tervishoiuteenuseid kokku 120-le kliendile. Kogu majas on tagatud 
ööpäevaringne meditsiiniline järelvalve. Kasutuses on ühe- ja kahekohalised kõigi 
mugavustega toad, lisaks avarad apartemendid elu- ja magamistoa ning kööginurgaga. 
Kõik toad on invavarustusega ja sobivad liikumispuudega või liikumisabivahendit 
kasutavatele inimestele. Maja ümber on istepingid ja jalutusrada. Pakutakse ka tasuta 
meditsiiniteenuseid ööpäevaringselt avatud hooldushaiglas.  

2.4.12. Eakate ühistegevus on tagasihoidlik. Selle üks põhjusi on eestvedajate vähesus 
ja hajaasustus. Eakad osalevad kogukondade töös kohtadel. 

2.4.13. Keila vallas on sotsiaaleluruume 15, kuid kohtade arv ei ole piisav. 
Sotsiaaleluruume vajavad kinnipidamiskohast vabanenud, lastekodulapsed jt. 
riskirühmadesse kuuluvad valla elanikud. 

2.4.14. Tervishoiuteenused on elanikele kättesaadavad Keila linnas, kus endises SA 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keila korpuses töötavad perearstid. Samuti asub Keila 
linnas Keila Perearstikeskus. Hambaravi ja apteegid on samuti Keilas. Taastusravi 
võimalusi pakub Keila Taastusravikeskus. Hooldusravi osutab SA PJV Hooldusravi. 
Eriarstide juurde suunatakse perearstide poolt valdavalt Tallinna meditsiiniasutustesse.  
 
2.4.15. Spordirajatistest on vallas jahilasketiir, golfirada ja ratsaspordibaas. 
Laulasmaa SPAs on ujula. Laulasmaa keskuses asub valgustatud spordiväljak ning 
tenniseväljakud. Kloogale rajati rannavolle plats, rulapark ja tänavatreeningu 
harjutusplats. Lähimad spordikeskused paiknevad Keilas, Sauel, Laagris ja Tabasalus. 
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2.4.16. Keila valla vabaõhuüritusi peetakse peamiselt Keila-Joal, Kloogarannas, 
Laulasmaal, Lohusalu sadamas ja teistes külakeskustes. Traditsioonilistest tasuta 
kultuuriüritustest on vallas olulisemad:  

 Keila Vallapäev - korraldatakse Kloogarannas alates 1999. aastast. Tasuta 
vabaõhuüritus kogu perele.  

 Rippsildade kontsert Keila-Joal. Tasuta klassikalise suunitlusega kontsert 
traditsiooniga aastast 2000. 

 K. Türnpu pargikontsert – kooride kontsert, mida korraldatakse K. Türnpu pargis 
alates 2000. aastast.  

 Jõulukontsert - toimub alates 1999. aastast Keila Mihkli kirikus. 

 Pika traditsiooniga on Memme-Taadi kevad-, sügis- ja jõulupeod, kus Keila valla 
eakatele pakutakse pidulik lõunasöök ja mitmekesine meelelahutusprogramm. 

 Traditsiooniks on kujunenud igakevadine valla laste laulukonkurss „Keila valla 
laululaps“. 

 Populaarsed on Laulasmaa rahvatantsupäev ja Laulasmaa suvelaat. 

 Alates 2005. aastast on Keila Vallavalitsus igal aastal korraldanud sportlikku 
tervisespordiüritust "Käime koos", mis 2014.a. toimus viimast korda. 

 
Üha enam koguvad tuntust teatrietendused Ohtus, kontserdid Keila-Joal, Kõltsus, 
Lohusalus ja Laulasmaal, laat Laulasmaal ning Kloogaranna Festival. 
 
2.4.17. Tänu seltside aktiivsele tegevusele toimub elav kultuurielu külades. Koduküla 
elukeskkonna paremaks korraldamiseks on moodustatud kodanikuühendused, kelle 
eesmärgiks on kohaliku piirkonna elukeskkonna parendamine ja arendamine. Tegusamad 
neist on MTÜ Lahepere Kultuuriselts, MTÜ Ohtu Külaselts, MTÜ Lohusalu Selts, MTÜ 
Kloogaranna Selts, MTÜ Kase Käsitöö, MTÜ Laulasmaa Spordiklubi ja MTÜ Keila-Joa Selts. 
Leholas tegutsevad seltsid ”Ühtne Lehola” ja Lehola Külaselts. Samuti tegutseb Kulna 
Külaselts. Oma panuse aktiivsete sotsiaalsete tegevuste läbiviimiseks on andnud veel 
Klooga Perede Seltsing, Keila-Joa Õppekeskus, Niitvälja Ratsaspordiklubi, 
Ultrajooksuklubi Estonian Ultrarunners Team ja Keila valla Invaühing. 
 

2.4.18. 1999. aastast tegutseb vallas Kloogaranna noortelaager, mis on ainuke riiklik 
noortelaager Eestis. Kloogaranna pakub mitmeid võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks 
eelkõige noortele. Laagrit haldab Eesti Noorsootöö Keskus. Asudes looduskaunis kohas 
männimetsa keskel ja liivase mereranna lähedal, pakub Kloogaranna Noortelaager 
aastaringselt võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks. Olemas on koolitusmaja, majutus, 
toitlustamine ja seiklusrada. 

 
2.5. Juhtimine ja rahandus 

 
2.5.1. Keila valla volikogu on 13-liikmeline ja on moodustanud 6 komisjoni. 
Vallavalitsusele pandud ülesannete elluviimine toimub alljärgnevate struktuuriüksuste 
kaudu: vallakantselei, raamatupidamisteenistus, maa-, keskkonna-, vallamajanduse- ja 
järelvalveteenistus, ehituse-, planeerimise-, arenduse-ja infrastruktuuriteenistus, 
sotsiaal-, haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja sporditeenistus. Vallavalitsuses ja selle 
haldusaparaadis töötab 22 avaliku teenistuse töötajat.  

2.5.2. Keila vallal on 8 hallatavat asutust: Klooga Lasteaed, Klooga Kool, Laulasmaa 
Kool, Lehola Kool, Lehola Raamatukogu, Laulasmaa Raamatukogu, Klooga Raamatukogu, 
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus. Vald on 100% omanik äriühingutes OÜ Karjaküla 
Sotsiaalkeskus ja AS Lahevesi.  
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2.5.3. Keila vald osaleb Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harjumaa 
Ühistranspordikeskuse, Lääne-Harju Koostöökogu ja selle aasta detsembrist Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu töös. Aktiivne on ühistegevus naaberomavalitsustega. 
Väljaspool Eestit on Keila vallal sõprus- ja koostöösidemed Loppi vallaga Soomest, 
Vetlanda kommuuniga Rootsist ja Lunner`i kommuuniga Norrast. Koostöösidemed 
sõprusvaldadega vajavad täpsustamist lähi- ja pikas perspektiivis. 

2.5.4. Keila valla maksumaksjate arv ja tulumaksu laekumine on kriisiaastatest üle 
saamas (Joonis 19). Tõusutrendis on maksumaksjate arv, kuid tulumaksu laekumine on 
püsinud suhteliselt stabiilsena.  

 

Joonis 19. Keila valla maksumaksjate arv ja laekunud tulumaks 2005-2014 

 
2.5.5. Keila valla maksumaksjate arv on saavutamas majanduslanguse eelset 2008. 
aasta taset. Aasta keskmisena on kõrgem maksumaksjate arv mais. Tulumaksu 
laekumine kõrgem mais ja juulis. Tegemist on hooajaliste töövõimaluste kõikumistega 
(Joonis 20 ja joonis 21).  

 

Joonis 20. Maksumaksjate arvu dünaamika kuude lõikes, 2005-2014 
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Joonis 21. Tulumaksu laekumise dünaamika kuude lõikes, 2005-2014 

2.5.6. Keila valla palgatöötajate kuukeskmine brutotulu on Eesti keskmisest kõrgem, 
kuid jääb alla Harjumaa keskmisele näitajale (joonis 22). 

 

Joonis 22. Palgatöötajate kuukeskmine brutotulu, 2005-2013 

2.5.7. Keila valla põhitegevuse tulud on viimastel aastatel kasvanud ja ollakse 
saavutamas kriisieelset taset 2008. aastal. 

 
Joonis 23. Keila valla põhitegevustulud, 2006-2013 
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2.5.8. Keila valla tegevuskulud ja investeeringute maht on viimastel aastatel 
kasvanud. 

 

 
Joonis 24. Põhitegevuskulud 2006-2013 

 
Põhitegevustulude kate põhitegevuskulude üle ehk omafinantseerimisvõimekus2 näitab 
omavalitsuse võimekust jooksvate kulude kõrvalt tagada olemasolevate varade säilimine 
ning taastootmine, panustada uutesse tegevustesse ja investeerida3. Keila valla 
omafinantseerimisvõimekuse koefitsient on viimastel aastatel varieerunud. Kõrgeim oli 
see aastal 2012, kui koefitsiendi väärtus oli 1,14. Edaspidi on näitaja väärtus jäänud 1,0 
ja 1,1 vahele.  
 
2.5.8. Keila vallaeelarve kulude struktuuris on suurima osakaaluga haridus. 
Suhteliselt kõrged on kulud üldvalitsemisele.. 

 
Joonis 25. Keila vallaeelarve kulude struktuur, 2005-2013 

                                                 
2 Omafinantseerimisvõimekuse koefitsient = põhitegevustulud / põhitegevuskulud. 
3
 Jätkusuutlikuks hindab Rahandusministeerium omavalitsust, kus omafinantseerimisvõimekuse koefitsient 
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puudub võimalus võtta endale uusi kohustusi või teha investeeringuid jätkusuutlikult. Kui näitaja on alla 
ühe, siis omavalitsus on suuteline jätkama olemasolevaid kulutusi piirates, kogutud ressursse kasutusele 
võttes või müües omavalitsuse vara, kuivõrd vastavalt kehtivatele seadustele, laenu jooksvate kulude 
katteks võtta ei saa. 
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Joonis 26. Keila vallaeelarve kulude struktuuri osakaalud, 2005-2013 

 

3. Keila valla olukorra SWOT-analüüs 
 
Keila valla olukorrale hinnangu võtab kokku SWOT-analüüs, mis viidi läbi seminaril 2014. 
aasta juunis Keila vallavalitsuses toimunud seminaril (Tabel 12). 
 
Tabel 12. Keila valla SWOT-analüüs 

 
Tugevused Nõrkused 

 Elanike soodne vanusstruktuur, suhteliselt 
palju noori 

 Hea asukoht Tallinna linnastu mõjualas 
(töökohad, avalikud teenused jms), Keila ja 
Paldiski lähedus 

 Looduskaunis ja miljööväärtuslik keskkond 
(mererand, Keila juga jt külastus- ja 
vaatamisväärsused), ruumi ja värsket õhku 
eramute vahel 

 Sotsiaalvaldkonna hea arengutase 
(haridusasutused, perearstikeskus Keilas, 
raamatukogud, sotsiaalteenused ja -
toetused jms) 

 Vallasisesed tasuta bussiliinid 
 Keila ja Tallinnaga mitmeliigiline 

ühistranspordiühendus (rong, buss) 
 Tuntud suvitus- ja lõõgastuskohad (Lohusalu, 

Laulasmaa, Keila-Joa, Klooga, Niitvälja 
Golfikeskus jt) 

 Atraktiivsed ja mitmekesised võimalused 
elamiseks ja elulaadi viljelemiseks (tihe- ja 
hajaasustus, suvilaalad)  

 Aktiivne külaliikumine ja osalus-areng, 
kodanikuühiskonna edenemine 

 Sadamad Lohusalus ja Keila-Joal, 
lautrikohad, veeturismi ja veespordi areng  

 Pikaajaline koostöö Keilaga linnaga 

 Vald on territoriaalselt „laiali“ ja 
puudub ühtne kompaktne keskpunkt  

 Tehnilise taristu mahajäämus: ühisvee 
ja –kanalisatsioonitrassid, 
soojatootmine, liikumiskeskkond, 
suvituspiirkonnad  

 Töökohtade vähesus kohapeal, 
laialdane tööalane pendelränne 

 Ühistranspordi korraldamise kallidus 
hajaasustuses 

 Elanike arvukuse suur hooajaline 
kõikumine, suviliste tarvis teenuste 
mahajäämus 

 Eraomanike poolsed takistused 
rannaaladele avalikuks juurdepääsuks 

 Elanike alaregistreeritus rahvastiku-
registris (negatiivne mõju valla 
maksubaasile, teenuste vajaduse 
moonutatus jms) 

 Valla tulubaas jääb alla 
investeeringute vajadusele, rahaliste 
vahendite vähesus projektide 
kaasfinantseerimiseks 

 Keila valla tagasihoidlik 
mainekujundus 

 Naaberomavalitsusega nime 
kattuvusest tulenev identiteedi 
nõrkus - Keila linn ja Keila vald  
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 Elanike lisandumine, huvi kodu loomiseks 
väljaspool Tallinna 

 Elanike huvi tõese elukoha registreerimiseks 
 Huvi kajastada Keila valda ja vallas 

toimuvaid ettevõtmisi meedias, 
mainekujundamine  

 Keila linna huvi koostööks, ühinemisarutelud 
 Sise- ja välisturistide arvu kasv, elanike 

suurenev huvi looduses viibimiseks, 
tervislike eluviiside väärtustamine  

 Kinnisvaraarendajate huvi elamuehitusse 
investeerida 

 Euroopa Liidu struktuuri-vahendite ja teiste 
doonorite rahastamise võimalused, 
projektikonkursid 

 Side- ja kommunikatsioonitehnoloogia uued 
lahendid- infoleviku kiirenemine, võimalused 
viljeleda kaugtööd 

 Avaliku sektori paindlik reageerimine 
muutuvas keskkonnas, riigireform 

 

 Valla juhtimise ülepolitiseerimine, 
pikaajalistes strateegilistes 
arenguvalikutes keerukas kokku 
leppida 

 Eesti majanduskasvu aeglustumine, 
valla eelarveliste vahendite 
tagasihoidlik kasv  

 Inimkoormuse kasv loodusele, 
keskkonnaohud - merereostus, 
metsatulekahjud, prügistamine 

 Riigivõimu tsentraliseerimine ja 
kohaliku autonoomia vähenemine 
(riiklikud piirangud laenude võtmisel, 
kohustuslike ülesannetega 
omavalitsusüksusele ei kaasne 
vajalikke rahalisi vahendeid nende 
täitmiseks keskvalitsuselt jms) 

 Tootmissisendite kallinemine, eriti 
surve tööjõuhinna kasvuks, oht jääda 
odava tööjõuga piirkonnaks 

 
SWOT-analüüsist tulenevalt määratleti järgmised strateegilised arengusuunad Keila valla 
arendustegevuse läbiviimiseks (Tabel 13). 
 
Tabel 13. Keila valla arengustrateegia maatriks SWOT-analüüsist tulenevalt 

Välistegurid/ 

Sisetegurid 

Tugevused (S) Nõrkused (W) 

Võimalused (O) 

väliskeskkonna 
seisund  

 Vallaelanike juurdekasv, selle 
soodustamine läbi oma kodu 
rajamist soosiva elamupoliitika  

 Turismi ja puhkemajanduse 
arendamine, sh merega seotud 
puhkuse laiendamine 

 Majanduskasvu ja uute 
töökohtade stimuleerimine 
koostöös Tallinna linnastu 
ettevõtjatega ja naaberomava-
litsustega, uute investeeringute 
ligimeelitamine 

 Valla miljööväärtuse ja loodust 
säästva arengu kindlustamine, 
loodushoiu tagamine  

 Külaliikumise kandepinna 
laiendamine, koostöö 
võimestamine 
naaberomavalitustega avalike 
teenuste osutamisel ja 
kolmanda sektori toetamisel 

 Euroopa Liidu ja teiste 
doonorite ja investorite raha 
kasutamine valla 
arenguvajaduste katmiseks 

 Tehnilise taristu arendamine 
(lasteaia- ja koolikohad, 
ühisveevärk, jäätmekäitlus, 
sotsiaalkorterid, teed ja 
tänavad, kergliiklusteed, 
tänavavalgustus jms ) 

 Maakondliku ühistranspordi 
korralduse parendamine 
koostöös Harjumaa 
Ühistranspordikeskusega 

 Vaba aja taristu väljaehita-
mine, avalike randade ja 
taristu kasutamise parem 
korraldamine, valla 
miljööväärtuse ja tasakaalus 
looduskasutuse tagamine 

 Valla mainekujunduse 
arendamine, valla elanike ja 
ettevõtete tegevustest 
kajastamise laiendamine 
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Ohud (T) 

väliskeskkonna 
seisund  

 Teadmispõhise juhtimise 
suurendamine ja elanike 
kaasamine 
otsustusprotsessidesse 

 Elanike ja külaseltside 
kaasatuse suurendamine valla 
otsustusprotsessides  

 Avalike teenuste osutamiseks 
toimepiirkonnapõhise 
lähenemise rakendamine 
koostöös teenuste osutajatega 

 Järelevalve tõhustamine 
looduskeskkonna kasutamise 
üle, ennetavate meetmete 
rakendamine keskkonnariskide 
maandamiseks  

 Poliitilise stabiilsuse tagamine 
valla juhtimises, valla tugev 
positsioneerimine piirkonnas 
turismi ja puhkemajanduse 
ning ettevõtluse arendamiseks 

 Vallaelanikuks registreerimise 
olulisuse teadvustamine, valla 
tulubaasi suurendamine, 
omafinantseerimise 
võimekuse tõstmine ja 
konservatiivse eelarvepoliitika 
viljelemine 

 Ametnikkonna motivatsiooni, 
tööülesannete ja palgasüstee-
mi korrastamine 

 Energiakulude kokkuhoid, 
uute tehnoloogiate 
kasutamine hoonete 
ülalpidamise püsikulude 
alandamiseks 

 

4. Keila valla visioon 2022 
 

Keila vald on looduslähedast eluviisi, kvaliteetset elukeskkonda ja 
keskkonnasõbralikke töökohti väärtustav kohalik omavalitsus Lääne-

Harjumaal. 
 
Keila valla logistiliselt soodne paiknemine Harjumaa linnaliste keskuste suhtes, avatus 
Soome lahele, mitmekesised avalikud teenused ja atraktiivsed looduskeskkond soosivad 
oma kodu loomist ning turismi- ja puhkemajanduse ning sellega seotud tegevuste 
arengut. Keila vald on turvaline elupaik. Asjaosaliste kaasamisel põhinev tugev 
arendustegevus võimendab elanike ettevõtlikkust ja kogukondlikku ühistegevust. 
Kultuuritraditsioonid ning mitmekesine turismi- ja puhkemajandus on teinud Keila 
vallast soositud aastaringse külastuse ja puhkuse veetmise koha. Keila vald on mainekas 
ja hästi turundatud kohalik omavalitsus.  
 
Keila valla visiooni saavutamisel keskendutakse viiele põhisuunale: 
 

 Lastesõbralik, turvaline, miljööväärtuslik ja logistiliselt hästi ligipääsetav 
elukeskkond; 

 igapäevaste avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus; 
 keskkonnasõbralikud ja kõrget lisandväärtust andvad töökohad; 

 loodus- ja kultuurisõbralik atraktiivne puhkese ning loodus- ja kultuuriturismi 
piirkond (A.Pärdi Keskus, K.Türnpu park, mõisad, ingerisoomlaste mälestusmärk, 
Holokausti mälestusmärk), rannakultuuripärand, kaunid rannaalad ja 
väikesadamad; 

 kogukondlik osalusareng, kolmanda sektori tugev institutsionaalne võimekus 
kohtadel. 
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5. Keila valla arengumudel 
 

5.1. Keila vallavolikogu ja -valitsuse missioon 
 

Keila vallavolikogu ja –valitsuse missioon on luua valla elanikele arengu- ja elukeskkond, 
mis tagab eeldused inimväärseks eluks. Kindlustada kõigile elanikele avalike teenuste 
kvaliteet ja kättesaadavus, olla kogukonna eestvedaja ning usaldusväärne 
koostööpartner.  

 

5.2. Valla arendamise põhimõtted 
 
Keila valla arendustegevuses lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 
 
Teadmistepõhisus – juhtimisotsustused põhinevad vallaelanike põhjendatud ja 
kaalutletud vajadustel, millest lähtuvalt toimub valla arengu pikaajaliste eesmärkide 
seadmine ja ressursside otstarbekas kasutamine. Väärtustel põhinev õppiv 
organisatsioon, kus on avatud arutelu ning hinnatakse teadmisi, oskusi, kogemusi ja 
uuendusmeelsust.  
 
Tasakaalukus – valla loodus-, sotsiaal-, majandus- ja kultuurikeskkonna tasakaalustatud 
areng, et kindlustada valla jätkusuutlik toimimine ja valla konkurentsivõime üldine kasv. 
Toetatakse kohalikke initsiatiive, kogukondlikku identiteeti ja võimekust viia ellu 
parimaid lahendeid vallaelanike elukvaliteedi tõstmiseks. 
 
Koostöö – valla arengusse on kaasatud avalik-, era- ja mittetulundussektor. Toimub 
osapoolte tegevuste vastastikku positiivne võimendamine ja usalduslik partnerlus. 
Koostöös naaberomavalitsustega rakendatakse vastastikku kasulikke koostöömudeleid 
kvaliteetsete avalike teenuste osutamiseks ja piirkonna turundamiseks. 
 

5.3. Arendustegevuse eesmärgid ja tegevussuunad nende saavutamiseks 
 
Keila valla arengu kavandamise läbiviimiseks püstitati eesmärgid ja määratleti nende 
saavutamiseks järgmised tegevussuunad (Joonis 27). Ühtlasi on need sisendiks Keila valla 
teiste arengudokumentide koostamisele. 
 
Keila valla arendustegevuse mudel on esitatud joonisel 19. 
 
Valdkond 1: Miljööväärtuslik ja turvaline elukeskkond. 
 
1.1. Eesmärk 1: Tasakaalus loodus- ja tehiskeskkond. 
 
Tegevussuunad: 

 Rohevõrgustiku säilitamine, mereäärsete alade kaitse ning avaliku juurdepääsu 
korraldatud tagamine puhkealadele (juurdepääsuteed, parkimisalad jms). 

 Asustuse looduskeskkonnaga sidusus, hajaasustuse eelistamise jätkamine 
elamualade arendamisel. 

 Viidamajanduse korrastamine ning loodus- ja kultuuriväärtuste tähistamine. 

 Avalike huvide täitmise tarvis maade munitsipaliseerimine. 
 

1.2. Eesmärk 2: Heakorrastatud ja kaunis välisilme. 
 
Tegevussuunad: 
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 Keskkonda säästva elulaadi propageerimine ja parimate maastikukujundamise 
ning arhitektuuripraktikate rakendamine. 
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KEILA VALLA VISIOON 2022 
Keila vald on looduslähedast eluviisi, kvaliteetset elukeskkonda ja 

keskkonnasõbralikke töökohti väärtustav kohalik omavalitsus 
Lääne-Harjumaal. 

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS 
 

INVESTEERINGUTE KAVA 
 

ARENGUKAVA ELLUVIIMINE, SEIRE JA AJAKOHASTAMINE 
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Joonis 27. Keila valla arendustegevuse mudel 

 

 Puhke- ja rekreatsioonialade heakorrastamine ning funktsionaalse inventariga 
varustamine. 

 Klooga järve mudast puhastamine, veekogu seisundi tervendamine. 

 Keila-Joa mõisapargi ja K. Türnpu pargi korrastamine. 

 Heakorra üle järelvalve tõhustamine.  

 Ebaseaduslike prügi mahapaneku kohtade likvideerimine 

 Jäätmejaama töö tõhusam korraldamine Karjakülas. 

 Ehitusalase järelvalve tõhustamine.  

 Kalmistu rajamine Kloogale. 

 Heakorrakonkursside läbiviimine ning kaunimate kodude ja külade selgitamine.  
 
1.3. Eesmärk 3: Energiasäästlik ja loodust hoidev majandamine. 
 
Tegevussuunad: 

 Tänavavalgustuses tarkade lahenduste kasutuselevõtt ja säästulampide 
kasutamisele üleminek. 

 Soojatootmise optimeerimine, katlamajade üleviimine kohalikule toormele ja 
alternatiivküttele. 

 Alternatiivsete energiaallikate kasutamise osatähtsuse suurendamine 
(päikesepaneelid, tuuleenergia jms). 

 Soojamajanduse korrastamine Keila-Joal ja Kloogal. 
 Tänavavalgustuse rajamine ja uuendamine. 
 Energiasäästu propageerimine, energiasäästu investeerimine avalikes hoonetes, 

teede ja tänavate valgustamises. 
 
Valdkond 2: Avalike teenuste kõrge kvaliteet ja kättesaadavus 
 
2.1 Eesmärk 4: Haridusasutuste võrk vastab vajadusele, kvaliteetne õpi- ja 

vaba aja keskkond  
 
Tegevussuunad: 

 Lastehoiu- ja lasteaiakohtade tagamine valla elanikele.  

 Haridusasutuste kordategemine: koolide remontimine Kloogal ja Leholas, Klooga 
kultuuri- ja noortekeskuse ruumide remontimine, Laulasmaa Kooli juurdeehituse 
ja võimla rajamine. 

 Uue lasteaia ehitamise tasuvus- ja teostusuuringu läbiviimine. 

 Lapsehoiutoetuste süsteemi ajakohastamine. 

 Haridusasutuste juhtimise efektiivsemaks muutmine. 

 Haridustöötajate palgatingimuste parandamine. Õpetajatöö tunnustamine. 

 Põhikoolis käiva valla lapse õppemaksust vabastamine kooli ühes huviringis. 

 Noorte töö ja puhkelaagrite korraldamine. 

 Laste mänguväljakute kaasajastamine ja rajamine: Klooga Lasteaia mänguväljaku 
uuendamine, laste mänguväljaku rajamine Karjakülas, Tammermaal ja 
Kloogaranna rannaalal. 

 Sportimisvõimaluste avardamine: spordihoone rajamine Laulasmaale, 
Spordiväljaku rajamine Leholas, jalgpalliväljaku rajamine Kloogale 

 Avalike randade, matka- ja terviseradade korrastamine. 
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1.3.  Eesmärk 5: Mitmekesine elanike vajadustele vastav paindlik sotsiaalse kaitse 
süsteem 

 
Tegevussuunad: 

 Abivajavatele elanikele toetuste ja teenuste süsteemi vajadusepõhisemaks ja abi 
tulemuslikumaks muutmine. Perearstikeskuse rajamine koostöös Keila 
Linnavalitsusega.  

 Lastekaitse tugiisikute süsteemi arendamine. 

 Sotsiaalelamispindade arvu suurendamine. 

 Avahooldusteenuse arendamine. 

 Suurperede ja vähekindlustatud elanike abistamine. 

 Karjaküla Sotsiaalkeskusse lifti paigaldus. 

 Töötute nõustamine ja töövõimaluste pakkumine Koostöös Eesti Töötukassaga ja 
ettevõtjatega. 

 Tervist väärtustavate initsiatiivide toetamine, rahvatervise edendamine.  
 

1.4. Eesmärk 6: Kättesaadav ja kvaliteetne ühistransport, turvaline 
liikumiskeskkond 

 
Tegevussuunad: 

 Ühistranspordi liikumiste ja sageduste viimine elanikele vajaduste põhisemaks, 
turvalise, mugava ja sujuva liikluse korraldamine: bussiliinide liikumisgraafikute 
korrigeerimine Lohusalu – Laulasmaa – Kloogaranna – Klooga, Keila-Joa – 
Meremõisa – Karjaküla – Keila, Lohusalu-Laulasmaa-Tallinn. Rongiliini Keila-
Kloogaranna sõidugraafiku tihendamise ettepaneku tegemine vedajafirmale.  

  „Pargi ja sõida“ lahenduste laiendamine, parklakohtade ehitamine rongipeatuste 
juurde. Parklate rajamine ja korrastamine Kloogarannas, Laulasmaal, Keila-Joal, 
Muuli teel, Rannamõisa – Kloogaranna maanteel, Meremõisas ja Klooga järve 
puhkepiirkonda.  

 Bussi- ja rongipeatustes ootepaviljonide kaasajastamine ning varustamine 
sõiduplaanidega. 

 Kergliiklusteede ehitamine Keila – Kloogaranna – Laulasmaa, Keila-Joa- 
Laulasmaa, Laulasmaa-Lohusalu, Keila-Karjaküla, Lehola-Keila kergliikusteede 
võrgustiku sidumine naaberomavalitsustega. Klooga järve kallasraja 
korrastamine. 

 Maaomanikega teedelepingute sõlmimine nende avalikuks kasutamiseks. 

 Peamiste kruusateede tolmuvabaks muutmine. 

 Lautrikohtade rajamine. 

 Tänavavalgustuse rajamine ja valgustuse uuendamine (Lehola, Niitvälja, Ohtu, 
Lohusalu, Karjaküla, Tammermaa, Klooga, Laulasmaa, Keila-Joa). 

 Teemärgistuse ja viidastuse korrastamine ning asulaplaanide paigaldamine 
liiklusohutuse ja liikumisteabe tagamiseks. 
 

1.5. Eesmärk 7: Puhas joogivesi ja kaasaegne reoveekäitlus 
 
Tegevussuunad: 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimine, I ja II etapi 
elluviimine.  
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Valdkond 3: Atraktiivne ettevõtluskliima, keskkonnasõbralikud ja kõrget 
lisandväärtust loovad töökohad,  

 
3.1. Eesmärk 8: Väärt töökohad ja elanike kõrge ettevõtlusaktiivsus.  
 
Tegevussuunad: 

 Tingimuste väljatöötamine investeeringute meelitamiseks valda. Koostöö 
Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskusega. 

 Ettevõtlusega alustajate ja ettevõtlusega tegelejate nõustamine koostöös Eesti 
Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harjumaa ettevõtlus- ja 
arenduskeskusega. 

 Külaseltside nõustamine arengukavade koostamiseks ja projektide taotluste 
esitamiseks kogukonnateenuste arendamiseks. 

 Ettevõtlusalase õppetegevuse laiendamine koolides, õpilasfirmade tegemise 
toetamine. 

 
3.2. Eesmärk 9: Konkurentsivõimeline ja keskkonnasõbralik väikeettevõtlus.  
 
Tegevussuunad: 

 Keila valla ettevõtete kohta teabe kättesaadavuse parendamine valla interneti 
kodulehel, kohaliku ajalehe ja sotsiaalmeedia (Facebook jm) vahendusel 
ettevõtjate tegevuse ja arenguvajaduste tutvustamine. 

 Valla avalike teenuste kirjelduste ja nende osutamise kohta parema ülevaate 
esitamine Keila valla kodulehel. 

 Keila vallas puhkevõimaluste tutvustamine massiteabevahendites, asjakohaste 
teabevahendite koostamine nii trükituna paberil kui digikujul. 

 
3.3. Eesmärk 10: Puhkuse, loodus- ja mereturismi atraktiivne sihtkoht. 
 
Tegevussuunad: 

 Keila valla kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamine ja propageerimine. 

 Pereturismi soodustamine ja peresõbraliku keskkonna kujundamine. 

 Kultuuriturismi soodustamine, paikkonna kultuuri- ja ajaloopärandi 
väärtustamine ja vastavasisuliste tegevuste toetamine. Keila valla tihe koostöö 
Arvo Pärdi Keskusega. 

 Mereturismi ja merekultuuri aktiivne viljelemine ning propageerimine. 

 Klooga ranna arendamine kaasaegseks avalikuks rannaalaks. 

 Valla turismi-, puhke- ja spordikohti ning ettevõtteid tutvustava infosüsteemi 
loomine Keila valla kodulehel. 

 Keila valla puhkemajandusettevõtete turismialase koostöö soodustamine 
turismiorganisatsioonide jt koostööpartneritega. 

 Tervist väärtustavate initsiatiivide toetamine ja rahvatervise edendamise 
alaste tegevuste soosimine. 

 
3.4. Eesmärk 11: Hästi toimiv ettevõtlusalane koostöövõrgustik. 
 
Tegevussuunad: 

 Valla ettevõtjate ühenduse loomisele kaasaaitamine. 

 Koostöös Eesti Töötukassaga tööandjate ja tööotsijate infovahetuse ning 
tööturule naasmiseks sihtrühmade põhise tõhusa toetuse rakendamine. 
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Valdkond 4: Sidus elanikkond, aktiivne kogukondlik koostöö ja mitmekesine 
kultuuriline tegevus. 

 
4.1. Eesmärk 12: Aktiivne kodanikkond, tõhus külaliikumine ja 

kogukonnapõhine arendustegevus. 
 
Tegevussuunad: 

 Kodanikuhariduse toetamine, elanike kaasatuse suurendamine valla 
otsustusprotsessides. 

 Külaliikumise laiendamine, külavanemate ja kohalike omaalgatuslike 
organisatsioonide tegevuse toetamine.  

 Mittetulundussektori (MTÜ-d, seltsingud, ühendused jms) kaasamine 
kogukonnapõhiste teenuste osutamisse. 

 Keila valla eelarvest mittetulundussektorile antavate toetuste korra 
kaasajastamine; töötada välja toetuste andmise eesmärgid ja laekuvate taotluste 
hindamiskriteeriumid otsuste tegemiseks. 

 Naabrivalve teenuse laienemisele kaasaaitamine. 

 Eakate tegevuste toetamine. 

 Multifunktsionaalsete külakeskuste väljaarendamise toetamine. 
 

4.2. Eesmärk 13: Tugev kohalik identiteet ja aktiivne kultuuritegevus. 
 
Tegevussuunad: 

 Keila valla elanikuks registreerimise vajalikkuse selgitamine, rahvastikuregistri 
tõesuse suurendamine läbi elanike registreerimise. Eriti puudutab see Keila vallas 
suvilates elavate inimeste registreerimist valda. 

 Lapse sünni puhul peredele piduliku vastuvõtu korraldamise traditsiooni 
jätkamine vallavalitsuses. 

 Keila valla kultuuritegevuse kontseptsiooni väljatöötamine. 

 Pärimuskultuuri väärtustamine ja taidluskollektiivide toetamine. 

 Keila valla kultuurisündmuste läbiviimine: Keila valla päeva korraldamine, 
traditsiooniliste külapäevade ja ürituste läbiviimine koostöös külaseltsidega, 
Keila-Joal rippsildade kontserdi korraldamine, K.Türnpu sünnipäevale 
pühendatud laulupäeva korraldamine, Jõulukontserdi korraldamise toetamine 
Keila Mihkli kirikus. 

 Arvo Pärdi keskuse rajamise toetamine.  

 Laste ja noorteühenduste tegevuste toetamine. 

 Keila valla aasta parima kultuuritöötaja statuudi väljatöötamine ja parima 
kultuuritöötaja väljaselgitamine. 

 Keila valla aasta parima sportlase statuudi väljatöötamine ja parima sportlase 
väljaselgitamine. 

 Keila valla spordivõistluste korraldamine. 

 Keila valla aasta kultuuritegelase statuudi väljatöötamine. 
 
Valdkond 5: Hästi toimiv kohaliku omavalitsuse organisatsioon. 
 
5.1. Eesmärk 14: motiveeritud ja asjatundjad ametnikud  
 
Tegevussuunad: 

 Keila valla juhtimisstruktuuri kaasajastamine. 

 Keila vallavalitsuse töötajate motivatsioonipaketi ja koolituskava koostamine. 
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 Keila valla arendustegevuse kvaliteedi parendamine, aktiivsem osalemine 
Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamisel valla arenguvajaduste 
lahendamisse (osalemine EL projektitaotlustes, LEADER programmis jne). 

 Projektide kirjutamise, juhtimise ja haldamise võimekuse parandamine. 
 
5.2. Eesmärk 15: Teadmistepõhine strateegiline juhtimine ja tõhusad 

ärimudelid. 
 
Tegevussuunad: 

 Keila valla arenguvajadustest lähtuvate analüüside ja auditite koostamine, 
strateegiliste valikute avalik kaalutlemine pädevate otsuste langetamiseks. 

 Valla pikaajalise eelarvepoliitika koostamine ja elluviimine. Tasakaalus eelarve 
tagamine. 

 Keila valla ja Keila linna ühise haridusvõrgustiku arengukava koostamine. 

 Keila valla teehoiukava koostamine ja rakendamine. 

 Kergliiklusteede ja matkaradade võrgustiku teemaplaneeringu koostamine. 

 Kloogaranna rannaala detailplaneeringu koostamine 

 Keila valla parkmetsade hoidmise ja kasutamise kava koostamine. 

 Tänavavalgustuse arendamise kava koostamine ja rakendamine. 

 Keila valla turismi arengukava koostamine ja elluviimine. 

 Lohusalu rohevööndi detailplaneeringu koostamine. 

 Lahepere lahe äärde lautrikoha/väikesadama detailplaneeringu koostamine. 

 Keila valla terviseprofiili koostamine. 

 Keila valla sporditegevuse kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine. 
 
5.3. Eesmärk 16: Laiapõhjaline koostöö ja tugev partnerlus kohalike 
omavalitsuste, ettevõtjate ja vabaühendustega.  
 
Tegevussuunad: 

 Kodanikeühenduste vallajuhtimisse kaasamise ja nende tegevuse toetamise korra 
väljatöötamine ja rakendamine. 

 Koostöö tõhustamine naaberomavalitsustega hariduse, sotsiaalia, 
liikumiskeskkonna ning turismi ja puhkemajanduse valdkondades. 

 Turvalisuse tagamine koostöös Politsei ja päästeteenistusega, vabatahtlike 
suurem kaasamine korrakaitsesse. 

 Keila valla haldusterritooriumi piiride muutmine koostöös Harku vallaga 
(Merenuka; Tutermaa, Tuulna). 

 Ühinemisläbirääkimised ja koostöövaldkondade arendamine Keila linnaga. 

 Aktiivsuse suurendamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste 
Liidu ja kohalike omavalitsuste koostöös. 

 
Nimetatud eesmärkide ja tegevussuundade rahastamist täpsustatakse Keila valla 
investeeringute kavas 2015-2020.  
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6. Keila valla investeeringute kava 2015-2018 
 

Keila valla arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks koostati investeeringute 
kava aastateks 2015-2020 (Tabel 14). Selle koostamisel võeti arvesse tõenäolist Keila 
valla rahalist võimekust investeerida ja potentsiaalseid võimalusi saada 
kaasfinantseeringuid Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Kokku on perioodil 2015-2020 
kavandatud investeerida summas 22 397 390 eurot, millest Keila valla eelarvest 3 645 
609 eurot (16,3%). Planeeritud tööde läbiviimine eeldab aktiivset osalemist Euroopa 
Liidu struktuurifondidest vahendite hankimisel. Kavandatud investeeringute mahtu ja 
Keila valla omaosalust aastate lõikes iseloomustab joonis 28.  

 

Joonis 28. Investeeringuvajaduste hinnanguline maksumus 2015-2020 

Näeme, et investeeringute tippaasta on 2017. Samal aastal on ka valla omaosaluseks 
vajaminevad rahalised vahendid kõige suuremad. Keila valla eelarvest rahastamisel 
tuleb pidada silmas, et valla netovõlakoormus ei ületaks Rahandusministeeriumi poolt 
kehtestatud piirväärtust 60%. Keila valla eelarveprognoosi töövariandi kohaselt kujuneb 
netovõlakoormus eelolevatel aastatel järgmiseks (Joonis 29).  

 

Joonis 29. Keila valla võlakohustused ja netovõlakoormuse prognoos 2015-2020 

 

Prognoosi kohaselt Keila valla võlakoormus jääb lubatud piiridesse. 
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Lisaks otsestele investeeringutele viiakse arengukava ellu Keila vallavalitsuse ja 
hallatavate asutuste igapäevaste tegevuste kaudu. Keila valla eelarveprognoosi kohaselt 
on rahalised vahendid eri valdkondade arendamiseks kavandatud järgmiselt (joonis 30). 

 

 

Joonis 30. Keila valla põhitegevuse kulude mahu prognoos tegevusalade lõikes 2015-2020 

Ülekaalukalt suunatakse kõige enam vahendeid haridusse. Järgnevad majandus ja 
sotsiaalne kaitse. 

Tegevussuundade ja investeeringute vajadusi täiendatakse ning täpsustatakse iga-
aastaselt valla arengukava ajakohastamise ja eelarvestrateegia koostamise käigus. Keila 
valla arengukava viiakse ellu Keila vallavalitsuse koostöös erinevate avaliku-, era- ja 
kolmanda sektori partneritega. Kavandatud tegevuste rahastamiseks kasutatakse valla 
eelarvelisi vahendeid, riiklikke toetusi, Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid ja 
erasektori osalusi. 

 

 

Põhitegevuse kulude maht tegevusalade lõikes
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Üldised valitsussektori teenused 593 670   577 678   587 512   597 349   607 195   617 055   

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Tabel 14. Keila valla investeeringute kava 2015-2020 

 

Investeeringud 

Investeeringud, eurot (orienteeruv maksumus) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku 
Valla-

eelarvest 
% valla-

eelarvest 
Allikas 

Partnerid 

Laulasmaa Kooli laeindus 
ja võimla ehitamine 

   
700 000 

 
1 000 000 

 
800 000 

     
2 500 000 

 
375 000 

 
15 

 
85% EL SF 

Klooga kooli välisfassaadi 
uuendamine 

  60 000  60 000       120 000 120 000 100 VV  

Klooga lasteaia paviljoni, 
piirdeaia ja mänguväljaku 
ehitamine 

 
 

65 000 

           
 

65 000 

 
 

65 000 

 
 

100 

 
 
VV 

Klooga Noortekeskuse 
väljsfassaadi ja pööningu 
väljaehitamine 

     
 

100 000 

       
 

100 000 

 
 

15 000 

 
 

15 

 
 
85% EL SF 

Lehola Lasteaed-Algkooli 
välisfassaadi, keldri ja 
terrasside ehitamine 75 000 75 000         

 
 

150 000 

 
 

150 000 

 
 

100 

 
 
VV 

Keila valla kergliiklus-
teede võrgustiku 
väljaehitamine  

 
 

500 000 

 
 

1 000 000 

 
 

1 000 000 

 
 
 

   
 

2 500 000 

 
 

375 000 

 
 

15 

 
 
85% EL SF 

Valla teede rekonstru-
eerimine 

 
 

100 000 

 
 

100 000 

 
 

100 000 

       
 

300 000 

 
 

45 000 

 
 

15 

85% EL SF 
riiklkud 
vahendid 

Klooga ja Kloogaranna 
raudteepeatustesse 
„Pargi ja sõida“ parklate 
väljaehitamine  

   
 
 

72 500 

 
 
 

72 500 

       
 
 

145 000 

 
 
 

21 750 

 
 
 

15 

 
85% EL SF 
riiklikud 
vahendid 

Keila -Joa ja Klooga 
katlamajade rekonstru-
eerimine, keskkonna-
säästlike küttelahenduste 
kasutuselevõtt      100 000 200 000 225 000   

 
 
 
 

525 000 

 
 
 
 

78 750 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
85% EL SF 

Kloogaranna rannaala 
väljaarendamine  

 
50 000 

 
146 000 

 
200 000 

 
1 000 000 

 
1 000 000 

 
800 000 

 
3 196 000 

 
479 400 

 
15 

 
85% EL SF 

Lohusalu 
lautrikoha/väikesadama 

15 000 50 000 200 000 200 000     465 000 69 750 15 85% EL SF 
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rajamine 

Lehola vabaaja keskuse- 
ja multifunktsionaalse 
spordiväljaku 
projekteerimine ja 
rajamine 

15 000      15 000 2 250 15 85% EL SF 

Hajaasustusprogramm 20 000      20 000 20 000  Maavalitsus 

Klooga kalmistu 
väljaehitamine  

   
50 000 

 
250 000 

 
250 000 

 
250 000 

 
200 000 

 
1 000 000 

 
50 000 

 
5 

 
95% EL SF 

Klooga järve puhastamine 
ja supluskohtade rajamine       339 000 300 000   

 
639 000 

 
95 850 

 
15 

 
85% EL SF 

Keila-Joa pargi korras-
tamine  35 000 35 000         

 
70 000 

  
0 

 
0 

 
Erasektor 

Ühisveevärgi ja –kanali-
satsioonitrasside 
rekonstrueerimine ja 
ehitamine, I etapp 600 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 817 390 

 
 
 

10 417 390 

 
 
 

1 622 609 

 
 
 

15,6 

  
 
 
84,4% EL SF 

Laulasmaa MKA 
Lahepere osatüki puhke-
majandusliku projekti 
elluviimine  10 000 40 000         

 
 
 

50 000 

 
 
 

8 250 

 
 
 

16,5 

 
 
 
83,5% EL SF 

Ülevallalise kaardi ja 
matkaradade võrgustiku 
väljaarendamine, tähista-
mine ja turundamine  10 000 30 000 20 000       

 
 
 
 

60 000 

 
 
 
 

9 000 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
85% EL SF 

Inventari soetus 30 000           30 000 30 000 100  VV 

Detailplaneeringute 
koostamine 20 000 10 000         

 
30 000 

 
30 000 

 
100 

 
 VV 

KOKKU 1 545 000 4 368 500 5 102 500 4 789 000 3 775 000 2 817 390 22 397 390 3 645 609     

Märkused:  
EL SF - Euroopa Liidu struktuurivahendid 
VV - Keila valla eelarve vahendid 
*Kõik esitatud maksumused on hinnangulised ja täpne maksumus selgub ehitusprojektide, meetmete abikõlbulikkuse tingimuste ja hangete läbiviimise 
tulemustel  
** Klooga ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja ehituse II etapi hinnanguline kogumaksumus on 25 688 745 eurot ning nende tööde 
teostamise aeg selgub peale tööde esimese etapi teostamist 



 

7. Arengukava elluviimise seire ja ajakohastamine 
 
Keila valla arengukava elluviimise seire toimub kord aastas ja selle käigus koostatakse 
kirjalik ülevaade arengukava elluviimise senisest käigust ning antakse hinnatakse 
täitmise edukusele. Arengukava seire käigus aktualiseeritakse valda iseloomustav 
statistiline materjal ja viiakse läbi olukorra analüüs ja hindamine. Samuti uuendatakse 
vajadusel eesmärgid ja tegevused. Ajakohastatakse arengukava investeeringute kava, 
mis on ühtlasi sisend iga-aastasele valla eelarvestrateegia koostamisele.  
 
Arengukava esitatakse Keila Vallavalitsuse poolt Keila Vallavolikogule iga aasta augustis. 
Arengukava muutmiseks loetakse visiooni, arengumudelis esitatud eesmärkide ja 
tegevuste sisulisi muutusi ning varasemate investeeringute ümbervaatamist, mis 
muudavad oluliselt valla eelarvestrateegiat. Arengukava ja eelarvestrateegia peab 
volikogu ajakohastama iga aasta 15. oktoobri seisuga ja dokumendid peavad hõlmama 
vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat ning olema vastu võetud enne eelseisva aasta 
eelarve vastuvõtmist. 
 
Kui Keila vallavolikogu peab arengukava muutmist vajalikuks, paneb volikogu 
muudatused koos arengukava terviktekstiga avalikule väljapanekule vastavalt Keila 
vallas kehtivale avalike dokumentide menetlemise korrale, et tagada avalike arutelude 
kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamine arengukava koostamisse.  
 
Arengukava menetlemise kohta käivad Keila valla volikogu ja komisjonide istungite 
protokollid avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul alates arengukava 
vastuvõtmisest Keila vallavolikogus. 
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4. Harju maakonnaplaneering. I etapp (kehtestatud 19.04.1999). 
5. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust 
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6. Harjumaa kohalike omavalitsuste investeerimisvajaduste loetelu aastani 2015. 
7. Harjumaa koolivõrgu arengukava 2004-2010. 
8. Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025. Tegevuskava 2015. 
9. Keila valla eelarvestrateegia 2014-2017. 
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11. Keila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–
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14.  Koalitsioonikokkulepe. Keilas, 28. novembril 2014. 
15.  Klooga Kooli arengukava aastateks 2012-2014. 
16.  Klooga Lasteaia arengukava aastateks 2012-2014. 
17.  Klooga Raamatukogu arengukava aastateks 2012–2014. 
18.  Laulasmaa Kooli arengukava aastateks 2012-2014. 
19.  Laulasmaa Raamatukogu arengukava aastateks 2012–2014. 
20.  Lehola Kooli arengukava aastateks 2012-2014. 
21.  Lehola Raamatukogu arengukava aastateks 2012–2014. 
22.  Lääne-Harju Koostöökogu strateegia uuendamise protsessi ettevalmistavad 

tegevused: väliskeskkonna analüüs, sisekeskkonna analüüs, eelneva (te) 
strateegiate eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste mõõtmine, ja 
tulemuste analüüs ehk strateegia sisehindamine . 

23. Maa-ameti kinnisvaratehingute statistika. 
http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=1&menu_id=1 

24. Regionaalne pendelrände uuring. Tartu Ülikool, 2010.  
25. Eesti piirkondlik areng 2013. Statistikaamet. 
26. Tööturuameti statistika. http://www.tootukassa.ee/ 
27. Kohalike omavalitsuste finantsnäitajad 2003-2014 http://www.fin.ee/ 

 

http://www.tootukassa.ee/
http://www.fin.ee/
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Kooskõlastatud Keila Vallavalitsuses:  

................... 

Keila valla arengukava 2015 -2022 muudatusettepanekute kokkuvõte  

  

 

 

Keila                      22.01.2015.a. 

 

Nr Ettepaneku esitaja Ettepaneku sisu/ 

lühiväljavõte saadetud ettepanekutest 

Vallavalitsuse 

seisukoht 

1 Kadri Tillemann/ 

Keila Vallavolikogu 

liige 

 

1. Võimaluse korral ja andmestiku 

olemasolul kaasajastada kirjeldava osa 

statistilisi andmeid ning kajastada 1. jaanuari 

2015 seisu, näiteks tabelis 2 ja 3 ning 

punktis 2.2.9. 

Ei.   

Arvestame 2014.a. 

andmebaasi 

andmestikega. 

2. Valdkonnas 2.1 täpsustada eesmärgis 4 

sisalduvat tegevussuunda „Haridustöötajate 

palgatingimuste parandamine. Õpetajatöö 

tunnustamine“ ning tuua välja 

lasteaiaõpetajate ja koolipedagoogide 

palgamäärade ühtlustamise vajadus ning 

pedagoogide lisatasu tõstmine 100 euroni 

kuus. 

Ei. 

AK-s kajastatud. 

Lisatasude 

tõstmine 

määratakse 

eelarves. 

3. Valdkonnas 2.1 lisada eesmärgi 4 juurde 

tegevussuunana: koduse mudilase toetuse 

rakendamine neile peredele, kellele vald ei 

suuda tagada lasteaiakohta. 

Ei. 

Toetuse maksmine 

lastevanematele, 

kelle laps on 

lasteaia järjekorras, 

kuid kohta pole 

võimaldatud leiab 

lahenduse 

eralasteasutuste 

lapsehoiuteenuse 

tasustamise riikliku 

regulatsiooniga. 

 

4. Alapunktis 5.3 sätestada konkreetse 

eesmärgina viia läbi Keila valla ja linna 

ühinemine 2017. aasta kohalike 

omavalitsuste volikogude valimise kaudu. 

Ei. 

Piisavalt kajastatud 

AK-s. 

 5. Punktis 3.4, täiendada eesmärki nr 11 

võimalusega, et valla väike- ja 

mikroettevõtjatele luuakse võimalused 

vallaeelarvest piirkonna arengut toetavate 

algatuste tarbeks finantseeringut taotleda. 

Ei. 

Arutame 

ettepanekut 

järgmise AK ja 

eelarve koostamise 

käigus. 

6. Punktis 4.1 täiendada eesmärki 12, et 

valla mittetulundusühingute toetamise korra 

jagatavate toetuste mahtu suurendatakse 

ning kaasajastatakse toetussüsteemi 

Ei.  

Arutame 

ettepanekut 

järgmise eelarve 
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(töötatakse välja toetuste eesmärgid ja 

hindamiskriteeriumid, rakendatakse 

erapooletu hindamiskomisjon). 

koostamise käigus. 

7. Näha eelarve alalõikes/klassfikaatoris nr 

10402 „muu perekondade ja laste sotsiaalne 

kaitse“ ette 25 000 euro ulatuses vahendeid 

koduse mudilase toetuse rakendamiseks 

vastavalt 2014. aasta 15. juulil Keila 

vallavolikogu I lugemise läbinud määruse 

eelnõu tingimustele (st 125 euro ulatuses 

kuus).  

Ei. 

Määratakse 

eelarves. 

2 Jaana Roos / 

Keila Vallavolikogu 

liige; Hariduse-, 

kultuuri- ja 

spordikomisjoni 

esimees 

Tõsta pedagoogide lisatasu 64 eurolt 100 

euroni käesoleval eelarveaastal. 

Ei. 

Määratakse 

eelarves. 

3 Kuldar Vassiljev/  

Keila Vallavolikogu 

liige 

 

1. Asendada kavandatava Lohusalu 

väikesadamaga seotud kuluartiklid Lehola 

vabaaja keskuse- ja multifunktsionaalse 

spordiväljaku rajamisega. 

Ja. 

Ettepanek kajastub 

AK investeeringute 

kavas. 

2. Näha kergliiklusteede võrgustiku 

väljaarendamist kajastavas 

investeerimistegevuse osas ette alljärgnev 

kergliiklusteede prioriteetsusjärjestus, mis 

arvestaks liiklussagedusi (st ka võimalikke 

kasusaajate arvu) ning 2015. aasta jaanuaris  

läbiviidud vallaelanike küsitluse tulemusi.  

Prioriteetsusjärjestuse alusel ajastatakse 

toetustaotluste esitamine ning 

omafinantseeringute tagamine: 

- I prioriteet: Lehola - Keila kergtee 

- II prioriteet: Kloogaranna - Laulasmaa 

kergtee 

- III prioriteet: Laulasmaa – Keila-Joa 

kergtee 

- IV prioriteet: Kloogaranna – Keila kergtee 

- V prioriteet: Klooga – Paldiski mnt kergtee 

 - V prioriteet: Laulasmaa-Lohusalu kergtee 

- VI prioriteet: Keila-Karjaküla kergtee 

- VII prioriteet: Lehola – Vasalemma suund 

- VIII prioriteet: Kloogaranna – Paldiski 

suund 

Ei. 

Lähtume Harjumaa 

kergliiklusteede 

teemaplaneeringust 

ning Volikogule 

esitatavast Keila 

valla kohalike 

teede teehoiukavast 

aastateks 2015 – 

2017. 
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Peale tähtaega saabunud ettepanek 

4 Peeter Schneider/  

Keila Vallavolikogu 

liige 

1. Ptk 2.2.1 Elanike arv on kasvas – 

arvestatud 

2. Ptk. 2.2.2 Tabel 1 – arvestatud 

3. Ptk 2.2.19 Rajati tänavavalgustus 

Laulasmaa kooli ja COmarketi piirkonnas – 

ei arvestata 

4. Ptk 2.2.20 Kergliiklusteede rajamine on 

olnud valla üks prioriteetidest, koostöös 

Kaitseministeeriumiga rajati kergliiklustee 

Klooga alevikus – ei arvestata 

Oluline on vallas kujundada kergliiklusteede 

võrk, mis seoks elu, kooli- ja töökohtade, 

samuti võimaldaks juurdepääsu 

kaubanduskeskustele ja puhkekohtadele - 

arvestatud 

5. Ptk 2.2.21 Eriti Laulasmaa 

elamupiirkonnas (endine suvilapiirkond) – 

kajastatud AK-s 

6. Ptk 2.2.22 Põlevkivi õlil töötavad 

tsentraalkatlamajad varustavad soojaga 

Kloogal 6 ja Keila-Joal 2 elamut – 

kontrollitud 

Katlamajad Kloogal ja Keila-Joal kuuluvad 

NR Energi AS-ile - arvestatud 

7. Ptk 2.2.23 - Valda varustab 

elektrienergiaga Eesti Energia AS. (Liinid 

kuuluvad Eesti energiale) – ei arvestata 

8. Ptk 2.4.1 - Klooga alevikus ehitati ja võeti 

rendile moodullasteaed … lapsele – 

arvestatakse järgmises AK-s 

9. Ptk 2.4.17 - 2014a. kinnitati külavanema 

statuut – ei arvestata kõiki dokumente 

10. Peatükk 6 tabel 14 Valla teede 

rekonstrueerimine 100 000? – ei arvestata 

11. Keila -Joa ja Klooga katlamajade 

rekonstrueerimine, keskkonna-säästlike 

küttelahenduste kasutuselevõtt ? 

Katlamajad kuuluvad NR Energi AS-ile – ei 

arvestata 

12. Klooga kalmistu väljaehitamine. Kas on 

kooskõlastatud Juutide seltsi ja kultuurimin.-

iga – läbirääkimised käivad 

13. Klooga järve puhastamine ja 

supluskohtade rajamine ettepanek tuua 

Klooga järve uuring 2015a.sse omafin ca 

4000€ - ei arvestata 

Osaliselt. 
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Avalikul arutelul lahendati ettepanekud punktidele 5-11 

5 Andres Miggur/ 

Lohusalu elanik 

Ettepanek Tallinn - Laulasmaa - Tallinn 

suunalise ühistranspordi marsruudi 

muutmine selliselt, et transport sõidaks läbi 

Lohusalu 

Ei.  

Lahendame 

jooksvalt Harjumaa 

Ühistranspordi 

Keskusega. 

6 Kalle Kalbre/ 

Lohusalu elanik 

1. Lisada sõnastusse väikesadam/ lautrikoht Ja.  

 

2. Täpsustada Keila valla kohalike teede 

pikkust, avalikus kasutuses olevad teed, 

korrigeerida joonist 13.  

Ja. 

 

7 Lohusalu küla elanikud 

ja Lohusalu Seltsi 

liikmed /  

Andrus Rooks, Mati 

Madik, Tiia Madik, 

Kadrin Pintson, Tarmo 

Pintson, Milvi Kracht, 

Piret Lepik, Andres 

Lepik, Merit Rooks, 

Kaire Kaer, Mari Lepik, 

Meelis Laks, Peeter 

Mark, Kairi Niinepuu-

Mark 

1. Lohusalusse, Lahepere Lahe äärde 

väikesadama rajamise plaani peatamist ja 

selle väljavõtmist Keila valla arengukavast 

aastateks 2015-2022. 

Ei. 

 

2. Keila valla arengukava 2015 -2022 

menetlemise peatamist ja avaliku arutelu 

pikendamist vähemalt kolme kuu võrra. 

Ei. 

3. Piirkonna elanike ja 

mittetulundusühenduste kaasamist 

arengukava koostamisse. 

Ja. 

8 

 

Kohalikud elanikud ja 

Lohusalu Seltsi 

liikmed/   

Rein Soosalu, Peeter 

Mark, Pille-Riin Kaare, 

Andres Lepik, Piret 

Lepik, Merit Rooks, 

Kairi Niinepuu-Mark, 

Meelis Laks, Tiia 

Madik, Tarmo Pintson, 

Kadrin Pintson, Andrus 

Rooks, Mati Madik 

1. Asendada arengukava punktis 2.2.18 

viimases lauses sõna „väikesadama“ sõnaga 

„lautrikoht“. 

Ja. 

 

2. Asendada arengukava investeeringute 

kavas „Lohusalu väikesadam“ sõnadega 

„Lohusalu lautrikoht“ ja näha 

investeeringuks ette 10 000 eurot 

Ja. 

 

9 Keila valla seltside 

esindajad või liikmed/ 

Laulasmaa Spordiklubi 

liikmed: Ene Pähn, 

Kristina Pärni, Tuuli 

Edur, Heiki 

Hõimoja, Urmas Kaur, 

Eve Mai 

Valdma;Kloogaranna 

Seltsi liikmed: Egle 

Kaur, Illimar Gross, 

Külli Lieber; 

AÜ Teras juhatuse 

1. Keila valla arengukava aastateks 2015 -

2022 ettepanekute esitamise tähtaja 

pikendamist vähemalt kolme kuu võrra. 

Ei. 

2. Piirkonna elanike ja 

mittetulundusühenduste aktiivset ja 

konstruktiivset kaasamist arengukava 

koostamise edasisse protsessi. 

 

 

 

 

 

 

Ja. 
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liige: Ingrid Plado; 

Lohusalu Seltsi 

liikmed: Kairi 

Niinepuu-Mark, Peeter 

Mark, Andrus Rooks, 

Mati Madik, Tiia 

Madik, Kaire Kaer, 

Kadrin 

Pintson; 

Oma Küla VL 

eestvedaja: Tanel 

Lambing; 

MTÜ Merenuka: Ants 

Kiviselg; 

AÜ Kurekella juhatuse 

liige: Vallo Sarapuu. 

 

 

 

 

 

10 MTÜ Kase Käsitöö/ 

Anu Krabo, Ülle Krabo 

1. Ettepaneku tuua arengukavas selgemalt 

välja Keila valla kui mereäärse piirkonna 

turismipotentsiaal nii sise- kui 

väliskülastajate hulgas 

Ja. 

2. Leiame, et Keila valla visioon võiks 

sisaldada järgmisi eesmärke: 

- Keila vald on tuntud ja atraktiivne. Valla 

taidluskollektiivid osalevad üle-eestilistel 

kultuurisündmustel, Keila vallaga tehakse 

koostööd kultuuri ja turismi arendamiseks, 

Keila valla kultuurimälestised on tuntud. 

- Sise- ja välisturistid peavad Keila valda  

atraktiivseks kultuuri- ja loodusturismi 

sihtkohaks. Külastuste kestus ja ööbimistega 

külastuste arv on suurenenud, hooajalisus on 

vähenenud, turismitulu on suurenenud, 

majanduslik mõju kohalikule majandusele ja 

tööhõivele on positiivne. 

Ja. 

3. Teeme ettepaneku lisada arengukava 

eesmärkide hulka kuues valdkond: Keila 

valla kui tuntud ja atraktiivse 

turismisihtkoha arendamine. 

Ja. 

4. Kommentaarid arengukava failis. Ja. 

11 Egle Kaur/ 

Kloogaranna elanik 

Ettepanekud suuliselt edastatud Rivo 

Noorkõivule 15.01.2015.  

Osaliselt 

12 Jaan Alver/ 

Vallavanem 

Koostada Keila valla ja Keila linna ühine 

haridusvõrgustiku arengukava. 

Ja. 

 


