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EESSÕNA 
 

Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest peab vallal olema arengukava, 
mis seaduse kohaselt on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrat-
lev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument. Arengukavas on tasakaalustatult 
arvestatud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna 
arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning see on aluseks erinevate eluvaldkondade 
arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Valla arengukava tuleb koostada perioo-
diks, mil vallal on rahalisi kohustusi, Saue valla konsolideeritud laenukoormus on aasta-
ni 2026. Käesolev arengukava on koostatud aastateks 2014-2022 (2026). 

 

Valla arengukaval tervikuna on kolm olulist rolli: 

1) Arengukava loob Saue valla tulevikuvisiooni, toob välja valla eripära võrreldes 
teiste linnade ja valdadega  ja esitab meetmed selle eripära säilitamiseks ning 
eripära olemusega kooskõlas olevaks arendustegevuseks. 

2) Arengukava aitab kaasa kodanikuühiskonna ja kogukondliku tegevuse arendami-
sele Saue vallas, selle eesmärkide saavutamiseks kaasatakse kodanikualgatusi. 

3) Arengukava on aluseks Saue valla eelarvestrateegia koostamisele ja  investeerin-
gute kavandamisele. 
 

Käesoleva arengukava lähtematerjaliks on Saue Vallavolikogu 30.09.2010 määrusega nr 
17 kinnitatud Saue valla arengukava 2010-2017 (2026), 13.03.2014 läbi viidud Saue 
valla arengukava seminari kokkuvõtted, vallavalitsuse nägemus arengueesmärkidest, 
Eesti ning valla rahvastiku ja majandusnäitajad ning strateegilised lähtekohad.  

Arengukava koosneb sisukorrast, eessõnast, valla asendi ja rahvastiku olukorra tutvus-
tamisest, visioonist, valdkondlikest ülevaadetest ning nende arengueesmärkide elluvii-
mise tegevuskavadest, arengukava seirest ja  eelarvestrateegiast aastateks 2015-2018.  

Seadustega nõutavad kohustuslikud valdkondlikud ja erinevate asutuste arengukavad 
lähtuvad valla arengukavast ja on omavahel seotud ning ei ole vastuolus. Valdkondlikud 
arengueesmärgid ja tegevuskavad aitavad täita seadustest ja strateegilistest dokumenti-
dest tulenevaid ülesandeid kohaliku omavalitsuse arengukavale.  
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1 Saue valla asend ja rahvastik 
Saue vald paikneb Harjumaal Tallinnast edelas ning piirneb lisaks Tallinnale Harku, Kei-
la, Kernu ja Saku vallaga ning Raplamaa Kohila vallaga. Valda läbivad kaks Tallinnast 
väljuvat riikliku tähtsusega maanteed: Pärnu maantee (tee nr. 4) ja Paldiski maantee 
(tee nr. 8). Ringsuunal ühendab valda naaberomavalitsustega   Tallinna ringtee (tee nr 
11) ning valmiv Juuliku –Tabasalu maantee. Valda iseloomustab hea raudteeühenduste 
olemasolu,  Paldiski linna ja Riisipere alevikku suunduvad raudteeliinid tagavad ühen-
dused Saue linna, Keila linna ja valla,  ning Nissi vallaga. Strateegiliselt asub vald  erine-
vate transpordiliikide  koridoride liitumispunktis ning  omab head strateegilist posit-
siooni, et kujuneda pikemas perspektiivis pealinna tagamaa linna piiri äärseks eeslinna-
liseks  keskuseks koos naaberomavalitsustega.  

 

Rahvaarv 9889 (01.01.2014 Rahvastikuregistri andmetel) 

Pindala 197 km² 

Suurim asula Laagri () 

Külasid 17 

 

Valik ülevaatlikke andmeid Saue valla kohta1 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rahvaarv, 1. jaanuar 8 940 9 244 9 492 9 953 10 932 10 836 10 745 

Elussünnid 153 157 161 136 134 146 ... 

Surmad 76 64 75 58 84 75 ... 

Sisseränne 589 570 863 643 648 351 ... 

Väljaränne 364 415 488 493 576 507 ... 

Ülalpeetavate määr 42,3 43,8 45,7 47,7 48,9 51,5 45,9 

Demograafiline tööturusurveindeks 1,13 1,19 1,23 1,33 1,37 1,52 1,22 

Kohalikud eelarved, tuhat eurot        

Tulud kokku 9 119,8 8 068,2 7 940,3 9 291,7 11 428,5 10 509,4 ... 

füüsilise isiku tulumaks 7 042,9 6 231,6 5 846,7 6 512,5 7 287,6 7 944,8 ... 

Kulud kokku 8 741,3 8 287,6 7 037,9 8 188,4 11 789,8 11 036,5 ... 

üldised valitsemissektori teenused 834,7 661,0 641,9 595,0 666,4 733,8 ... 

Majandus 1 247,7 704,4 661,1 894,6 1 947,9 1 560,5 ... 

Haridus 4 555,2 4 658,6 3 585,4 4 670,1 5 896,6 6 350,1 ... 

sotsiaalne kaitse 900,2 992,4 1 054,9 1 017,9 1 026,0 1 018,6 ... 

Toimetulekutoetused, eurot 29 467,3 37 795,6 53 059,1 51 732,2 40 807,8  38 629,8 ... 

Registreeritud töötud 45 279 404 265 191 155 ... 

Äriühingud 479 489 615 669 ... ... ... 

Müügitulu, miljonit eurot 477,07 407,64 517,91 479,02 ... ... ... 

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 1 068,22 1 003,48 994,80 1 057,16 1 116,65 1 185,33 ... 

                                                        
1
 Statistikaamet http://www.stat.ee/ppe-55712 
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Brutotulu saajad keskmiselt kuus 3 921 3 673 3 577 3 810 4 006 4 112 ... 

Kasutusse lubatud        

eluruumide pind, m² 6 278 5 689 8 434 6 014 2 826 5 923 ... 

mitteeluhoonete kasulik pind, m² 22 047 0 4 525 7 238 6 686 2 477 ... 

Üldhariduse päevaõpe        

Koolid 3 3 3 3 3 3 ... 

Õpilased 585 633 665 717 764 800 ... 

Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 3 3 3 3 3 3 ... 

Lugejaid 2 295 2 472 2 514 2 599 2 623 2 534 ... 

Allikas: Statistikaamet 

 

Saue vallas elas 1.jaanuari 2014. aasta seisuga Rahvastikuregistri andmetel 9889 ini-
mest. 01.01.2013 seisuga elas Statistikaameti andmetel Saue vallas 10836 inimest. Asus-
tus on koondunud põhiliselt valla põhjaossa Tallinna linnaga piirnevale ja Tallinn-Keila-
Paldiski maantee äärsetele aladele. Hõredalt on asustatud valla lõunaosa. 

Saue valla asulate elanike arvu muutus 2008-2014 

  
01.01. 

2008 

01.01. 

2009 

01.01. 

2010 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

Muutus 

 2009- 

2014 

Muutus 

 2012- 

2014 

Laagri alevik 4530 4570 4631 4767 4832 4796 4721 151 -111 

Ääsmäe küla 633 652 648 670 695 699 689 37 -6 

Aila küla 137 141 155 161 144 150 155 14 11 

Alliku küla 836 972 1055 1233 1346 1160 1206 234 -140 

Hüüru küla 355 379 384 404 417 424 414 35 -3 

Jõgisoo küla 243 261 252 254 259 251 253 -8 -6 

Kiia küla 197 195 203 207 217 208 193 -2 -24 

Koidu küla      284 317 317 317 

Koppelmaa küla 71 79 76 94 100 104 109 30 9 

Maidla küla 137 162 170 175 178 201 200 38 22 

Pällu küla 65 63 66 74 84 83 80 17 -4 

Pärinurme küla 34 36 39 39 36 40 36 0 0 

Püha küla 91 88 102 114 106 107 105 17 -1 

Tagametsa küla 125 125 135 134 109 104 100 -25 -9 

Valingu küla 200 222 236 253 252 257 265 43 13 

Vanamõisa küla 307 342 375 413 441 449 442 100 1 

Vatsla küla 191 208 228 252 254 262 256 48 2 

Tuula küla 217 223 222 243 232 222 235 12 3 

Kokku 8369 8718 8977 9487 9702 9918 9899 1181 197 

Allikas: Rahvastikuregister 

Märkus: tabelist puuduvad elanikud, kes on rahvastikuregistris valla täpsusega. Seega on külade elanike 
koguvara veidi väiksem kui valla elanike koguarv. 
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1.1 Valla asend Eestis ja asukohast tingitud olud ja arenguvõimalused 

Saue valla oluliseks arengut mõjutavaks teguriks on tema asend Tallinna linnastus ja 
selle lähiümbruses. Kõiki Tallinna linna ümbritsevaid omavalitsusüksusi ühendavad 
järgmised ühised tunnused: 

1) Asumine Tallinna valglinnastunud tagamaal, ulatuslik planeerimis- ja ehitustege-
vus, uusasumite teke ja sellest tingitud elanike arvu kiire kasv taustsüsteemiks 
oleva Eesti elanike arvu jätkuva languse taustal.  

2) Uued elanikud ei sulandu kergesti olemasolevatesse kogukondadesse ja seosta-
vad ennast seetõttu vähem vallaga; 

3) Valdade elanike arv on tulenevalt rändest keskmisest noorem ja elanikud kesk-
misest jõukamad. 

4) Kohaliku omavalitsusüksuse põhiline tuluallikas on üksikisiku tulumaks. Tööea-
liste elanike arv ning piirkonna tööhõive/sissetulekute suurus on olulisimaks 
omavalitsuse tulubaasi indikaatoriteks. 

5) Valglinnastumise ja elanike arvu liiga kiire kasvuga kaasneb sotsiaalse (lasteaia- 
ja koolikohad jms) ning tehnilise taristu (teed, ühisveevärk- ja kanalisatsioon) 
mahajäämus tegelikust vajadusest. 

6) Valglinnastumisega kaasnevast pendelrändest tingitud liiklus- ja transpordiprob-
leemid, ühistranspordi tähtsuse kasv.. 

7) Valdade tõmbekeskuste muster muutub, üha rohkem elanikke koondub keskuse 
valglinnastunud tagamaale (Saue vallas Tallinnaga piirnevatele, aga ka Saue lin-
naga piirnevatele aladele). Keskustest kaugemal asuvate külade elanike arvu dü-
naamika peegeldab ülejäänud Eestit- see kas ei muutu või väheneb. 

 

Eesti elanike arvu muutus 2000-2011-2014 

  2000 2011 Muutus % 2014 Muutus % 

TALLINN 400378 392331 -8047 -2,01 
 

  Harjumaa 525682 552643 26961 5,13 570506 17863 3,23 

Hiiumaa 10440 8470 -1970 -18,87 8405 -65 -0,77 

Ida-Virumaa 179702 149244 -30458 -16,95 151248 2004 1,34 

Jõgevamaa 38297 31398 -6899 -18,01 31335 -63 -0,20 

Järvamaa 38781 30553 -8228 -21,22 30522 -31 -0,10 

Läänemaa 28644 24184 -4460 -15,57 24334 150 0,62 

Lääne-
Virumaa 

67801 59861 -7940 -11,71 60137 
276 0,46 

Põlvamaa 32695 27452 -5243 -16,04 27460 8 0,03 

Pärnumaa 91212 82584 -8628 -9,46 83296 712 0,86 

Raplamaa 37593 34905 -2688 -7,15 35222 317 0,91 
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Saaremaa 35951 31344 -4607 -12,81 31262 -82 -0,26 

Tartumaa 149602 150287 685 0,46 154087 3800 2,53 

Valgamaa 35796 30158 -5638 -15,75 30442 284 0,94 

Viljandimaa 57974 47594 -10380 -17,9 47660 66 0,14 

Võrumaa 39882 33439 -6443 -16,16 33448 9 0,03 

Allikas: Rahvastikuregister ja Statistikaamet 
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Elanike arvu muutus Tallinna „kuldse ringi“ ja teistes Saue valla naaberomavalit-
sustes 2003-2014 

 

  2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Muutus 
2009-2014 

Viimsi vald 9571 15566 16242 16798 17289 17671 17933 2367 

Rae vald 7722 11126 12125 12675 13383 13838 14248 3122 

Harku vald 6885 11116 11761 12359 12819 13064 13024 1908 

Saue vald 7305 8840 9095 9568 9802 9918 9889 1049 

Keila linn 9 540 9766 9917 9947 10007 9918 9748 -18 

Saku vald 7254 8693 8859 8961 9076 9185 9201 508 

Kohila vald 6132 6915 6960 7000 6996 6950 6908 -7 

Jõelähtme vald 5291 5809 5934 6035 6101 6167 6126 317 

Saue linn 5 353 6001 6075 6021 5962 5973 5921 -80 

Keila vald 4019 4683 4886 4899 4832 4846 4738 55 

Kiili vald 2331 4194 4307 4444 4538 4588 4585 391 

Nissi vald   3258 3201 3126 3094 3018 2949 -309 

Kernu vald 1735 2072 2102 2087 2084 2052 2022 -50 

Tallinn 377 984 404142 407112 411 903 416059 419707 429830 25688 

Allikas: Rahvastikuregister 
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Elanike vanuselise koosseisu võrdlus 01.01.2014 

Vanuse- 
grupp Saue vald Harku vald Saku vald Saue linn 

  elanikke % elanikest elanikke % elanikest elanikke % elanikest elanikke % elanikest 

kuni 3 448 4,5 620 4,8 384 4,2 224 3,8 

4 - 6 580 5,9 753 5,8 495 5,4 293 4,9 

7 - 16 1349 13,6 1832 14,1 1255 13,6 755 12,8 

17 - 25 925 9,4 1201 9,2 927 10,1 619 10,5 

26 - 63 5265 53,2 7093 54,5 4793 52,1 2991 50,5 

63 + 1322 13,4 1525 11,7 1347 14,6 1039 17,5 

  9889   13024   9201   5921   

Allikas: Rahvastikuregister 

 

1.2 Valla rahvastikuprognoos 

Saue valla rahvastikuanalüüs on koostatud lähtudes rahvastikuregistri andmetest. Aren-
gukava § 1 toodud tabelis „Saue valla asulate elanike arvu muutus 2008-2014“ 

on esitatud valla asulate elanike arvu muutus 2008-2014, järgneval joonisel „Saue valla 
rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2013“ Saue valla rahvastikupüramiid.  

Saue valla rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2014 

 

Allikas: Statistikaamet 

http://www.stat.ee/public/ppe/diagrammid/rahvastikupyramiid/Rahvastikup%C3%BCramiid%20%E2%80%93%20Saue%20vald.xls?uuendatud=1399267872
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Saue vallarahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011 

 

Allikas: Statistikaamet 

Saue valla rahvastiku demograafilised arengud järgivad eeldatavasti Eesti demograafilisi 
protsesse, kuid siiski saab välja tuua järgmised erijooned: 

1) Saue vald kuulub koos nn „Tallinna kuldse ringi“ kohaliku omavalitsuse üksuste-
ga valglinnastumise sihtpiirkonda.  2006-2012 kasvas valla elanike arv 19,4 %. 
2013. aastal elanike arv stabiliseerus, seda võis muuhulgas mõnevõrra mõjutada 
tasuta ühistranspordi sisseviimine Tallinna elanikele, aga ka sündide langus ning  
erinevate valla poolt rakendatud õigusaktide kaudu tegeliku elukoha registree-
rimisele motiveerimise mõju kõrgpunkti läbimine. 

2) 2006-2012 suurenes 0-6 aastaste arv 50,1%, kooliealiste arv suurenes 28,9%, 
tööealiste arv 26%, pensioniealiste arv 25,3%. Seega toimus rahvastiku arvu kasv 
kõigis vanuserühmades, sh kooliealiste vanusegrupis, mis Eesti ja ka valla rahvas-
tikupüramiidilt nähtudes on 1990 aastate madala sündimuse tõttu madalseisus. 
Valda iseloomustab seega keskmisest noorem elanikkond. 

3) Valla arengu seisukohalt tuleb välja tuua 0-6 aastaste vanuserühma ülisuurt kas-
vu, mis toimus kuni aastani 2011. Arengukava perspektiivis tähendab see vaja-
dust tagada lähiaastatel vajalikud lasteaiakohad ning järgmises ajalises perspek-
tiivis vajadust tagada vajalikud põhikoolikohad, huviala- ja noorsootegevuse 
võimalused. Rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab põhikoolikohtade vajadus 
tunduvalt alates aastatest 2013/2014 kuni aastani 2019. 

4) Perioodil 2014 – 2018  tuleb jälgida uute kinnisvaraarenduste mõju kajastumist 
valla demograafilises profiilis ning elanike arvus  ja varakult planeerida sellega 
seonduvaid  sotsiaalse infrastruktuuri vajadusi.  
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Elanike arvu prognoos, uute eluruumide ehitus- ja kasutusload 

 

Allikas: Saue Vallavalitsus, Rahvastikuregister 

 

Ülaltoodud joonisel on võrreldud rahvastikuregistri andmeid ja rahvastiku juurdekasvu, 
mis on tuletatud välja antud ehitus- ning kasutuslubade alusel. Eelduseks on võetud, et 
uuele elamispinnale kolival perel on keskmiselt 1,7 last ning lähiaastate prognoosi puhul 
on lähtutud eeldusest, et ehitustsükli pikkuseks on keskmiselt 2 aastat. Nagu jooniselt 
näha on võimalik ehitus ja kasutuslubade abil üpris täpselt prognoosida rahvaarvu lähi-
aastateks, ühtlasi võib märgata, et Saue Valla tegelik rahvaarv on suurem, kui kajastub 
ametlikus statistikas. Ehitus ja kasutuslubade alusel tehtava prognoosi nõrkuseks on 
lühike perspektiiv (kuni 2 aastat).  

 

Saue valla rahvastikunäitajate osas võib tuua järgmised tähelepanekud: 

1) Valla elanikkond on koondunud valla põhjaossa, kus on toiminud 
valglinnastumine seoses viimasel aastakümnel toimunud uusasumite rajamisega 
(Laagri alevik, Alliku küla, Vanamõisa küla, Koidu küla). Rahvastikuandmete ana-
lüüsist on üheselt nähtav, et suurim vajadus sotsiaalse taristu (lasteaiakohad) jä-
rele on valla põhjaosas. 

2) 5 aastaga on absoluutarvudes enim kasvanud Alliku küla, Laagri aleviku ja Vana-
mõisa küla elanike arv. Suhtarvuna on enim kasvanud Koppelmaa, Vanamõisa ja 
Pällu külade elanike arv. 

3) Eakate osatähtsus on suurim Hüüru, Aila, Tuula, Jõgisoo, Maidla, Valingu külades 
st valdavalt valla lõunaosas. 
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Laste arvu prognoos aastani 2026  

Allikas: Rahvastikuregister, Saue Vallavalitsus 

 

Rahvastikuprotsesse mõjutavad tegurid2 

Rahvastikuprotsesse mõjutavad tegurid moodustavad väga keerulisi mõjumustreid, mis-
tõttu järgnevalt on esitatud üksnes valik olulisematest muutujatest, millel on selge mõju 
Saue valla rahvaarvu dünaamikale tulevikus.  

Eesti rahvastikuprotsesside mõju 

Teatud muutujaid võib pidada strukturaalseteks teguriteks, mis kujundavad Saue valla 
rahvastikuprotsessidele raamistiku. Üks olulisematest teguritest on kindlasti Eesti rah-
vastikudünaamika tervikuna. Viljakasse ikka hakkavad jõudma aastakäigud, kelle sünd 
langes “musta augu” ajajärku 1990.-ndate aastate algusaastatel, mistõttu on reaalsus 
sündivuse kahanemine lähiaastatel ning jätkuv rahvaarvu langus. 

Riigi tasandil mängib olulist rolli ka välismaalaste sisserände poliitika, mis siiani on Ees-
tis jäänud konservatiivseks tulenevalt ajalookogemusest ja sotsiaal-demograafilisest 
situatsioonist. Samas ei pruugi see muutumatuks jääda, tulenevalt ettevõtjate survest 
võõrtööjõu kasutuselevõtuks ning väheneva rahvastiku kõrgetest sotsiaalsetest kulu-
dest.  

Majandus ja tööhõive 

Saue vallas on kohaliku ettevõtluse ja majandusliku aktiivsuse eeldatav mõju rahvasti-
kule väike, kuna Saue vald on eeskätt Tallinna tagamaa.  

Taristu olukord 

Kinnisvaraarenduse ning elukeskkonna atraktiivsuse seisukohalt on väga oluline taristu 
olukord ning peamiste avalike teenuste kättesaadavus. Seetõttu on rahvastiku juurde-
kasvu prognoosimisel oluline mõista taristu projektide poolt mõjutatavaid arenguid val-
las. Saue valla kontekstis omavad suurimat mõju kinnisvaraarendusele mitmed 

                                                        
2
 Saue valla rahvastikuprognoos aastani 2020, Saue valla finantseerimis- ja laenuvõime analüüs; koostaja 

Europolis OÜ, 2008 
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transporditaristu projektid (eeskätt uue Tallinna ringtee väljaehitamine ning Keila-
Paldiski maantee rekonstrueerimine, samuti Tabasalu-Jälgimäe teelõigu väljaehitamine). 
Laagris, Vanamõisas ja Hüürus elluviidud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projektid tõs-
tavad nimetatud piirkondade atraktiivsust elupaigana ning väljaehitatud eelvoolud või-
maldavad arendada elu- ja ettevõtluspiirkondi nt Paldiski mnt koridoris.  

Maakasutuse mõju rahvastikudünaamikale  

Rahvastikuprognooside koostamisel on oluline hinnata maakasutuses toimuvaid aren-
guid, kuna maa on olemuslikult liikumatu tootmistegur, olles ka piiratud ressurss. Saue 
valla üldplaneeringuga on ette nähtud suurte maamassiivide võimalik muutumine ela-
mumaaks. Selles tulenevalt on Saue vallas võimalik uute elamurajoonide väljaarendami-
ne ja edasine rahvaarvu kasv. Samas tuleb detailplaneeringute hindamisel arvestada 
asjaoluga, et nende realiseerumine sõltub eeskätt turu konjunktuurist ning arendaja 
valmisolekust kanda arendusega kaasnevaid riske.  

Kinnisvaraarendust mõjutavad tegurid 

Käesoleval ajal võib juba täheldada trendi, mis hakkab piirama kinnisvaraarenduseks 
planeeritava maa lisandumist. Viimastel aastatel on täheldatav põllumajandusmaa hin-
natõus, mis võib mõjutada maaomanike otsustama põllumajandusmaa säilitamise ka-
suks, selmet otsustada maa sihtotstarvet muuta elamumaaks. On selge, et nimetatud 
faktor võib mõjutada maaomanike otsustusi eeskätt  olemasoleva taristu (teedevõrk, 
ühisveevõrk- ja kanalisatsioon) suhtes kehvemas positsioonis olevate, hea boniteediga 
ning Tallinna linnapiirist enam kui 10 kilomeetri kaugusel asuvate maatükkide edasise 
funktsiooni suhtes. Tulusa alternatiivi esilekerkimine võib seega pidurdada maareformi 
järgselt hoogustunud maakasutust elamumaana. Arvestades Saue valla strateegilist asu-
kohta Tallinna linna suhtes ning logistilisi eeliseid põllumajandussaaduste transportimi-
sel võib oletada, et tulevikus kujuneb ka Saue vallas välja maaomanike ring, kelle põhi-
sissetulek tuleneb nt. põllumajandusmaa massiivide renditulust.  

Rahvastiku kasvule avaldab otsest mõju sotsiaalse ja tehnilise taristu olukord (lasteaia- 
ja koolikohtade kättesaadavus, ühistransport, teed, tehnovõrgud) Tänu viimastel aasta-
tel loodud suurele arvule uutele lasteaia- ja koolikohtadele on valla sotsiaalse taristu 
baasvajadus kaetud, tsüklilised kõikumised tasandatakse koostöös naaberomavalitsuste 
ning erasektoriga. Ühistranspordi taset on oluliselt parandanud uute rongide kasutuse-
levõtt ning rongiliikluse sageduse umbes kahekordne suurendamine. Valla eestvedami-
sel praegu toimuv teede ja tehnovõrkude (ÜVK) väljaehitamine annab võimaluse ja im-
pulsi buumiajast pooleliolevate uuselamurajoonide edasiarendamiseks. 

Majanduse tsüklilisus on periooditi valla rahvastiku juurdekasvu pärssivaks teguriks. 
Viimaste aastate rahvastikukasv on toimunud peamiselt juba varem kinnisvara oman-
danute registreerimisel vallaelanikuks, kuid samas on märgata ka kinnisvaraarenduse 
elavnemist Tallinna lähiümbruses. Käivitunud on korterelamute kvartali ehitus Kaselaa-
ne tänaval, hoogustumas on kinnisvaraarendus ka Kotka tee ja Koru piirkonnas. Seega 
on kokku lähima 5 – 10 aasta jooksul oodata üle 650 uue elamispinna ning ca 2500 uue 
elaniku lisandumist.  

 

 

Rahvastikuprognoos aastani 2030 
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2014. aasta kevadel Tallinna linnapiirkonna strateegia tarbeks Cumulus Consulting 
poolt koostatud prognoos näeb ette Saue valla rahvastiku jätkuvat kasvu. Nimetatud 
rahvastikuprognoos põhineb 2014. aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andme-
baasis fikseeritud rahvastiku soolisel- ja vanusjaotusel ning Statistikaameti andmekogu 
sündimus- ja suremusandmetel. Prognoosis on toodud kaks võimaliku stsenaariumit.  

Baasstsenaarium – rändeprotsessidega ei ole arvestatud ehk siis stsenaarium iseloo-
mustab rahvastiku sisemist taastevõimet. 

Trendistsenaarium – arvestatud on perioodil 2007-2013 toimunud, sooliselt- ja vanu-
seliselt diferentseeritud rändekäitumise jätkumisega aastani 2021. 

 

Saue valla rahvastikuprognoos 

 

Allikas: Cumulus Consulting OÜ, Tallinna linnapiirkonna strateegia rahvastikuprognoos 

 

Tegelik rahvastikukasv jääb tõenäoliselt baas- ja trendistsenaariumi vahele, kuid arves-
tades kinnisvaraarenduse trendi siis pigem läheneb trendistsenaariumile.  
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2 Saue valla visioon 2026 
 

Küla elab, maa toidab, linn toetab – meie ühendame.  

 

Saue vald on leidlikult ühendanud oma võimalused, et olla omanäoline ja parim vald 
Eestis.  Valla arendamisel lähtutakse järgmistest väärtustest: 

 

 Hoiame oma. Hoiame oma joont, maad  ja inimesi. Siin on ilus elada, õppida ja 
töötada. 

 Usaldus ja turvatunne.  Usalduse ja turvatunde tagab kodanikulähedus ning  as-
jatundlikkus. Hea  vald on see, mis toimib võimalikult elaniku ja probleemi ligidal. 
See on kodulähedane,  lapsi ja noori  kasvatav  haridussüsteem ja kindel ning pa-
rimaid võimalusi pakkuv  sotsiaalhoolekandesüsteem. See on  elanike arvamuse-
ga arvestav sõbralik vallavõim.   Kõigile elanikele tagatakse võimalused valla elus 
aktiivselt osalemiseks. 

 Ühtne ja terviklik kogukond.  Tasakaalustatud areng ning ettevõtlikkus loovad 
võimalused Saue valla  kui ühtse kogukonna ja elukeskkonna väärtustamiseks. 
Seda tunnetavad võrdselt vallaelanikud nii Laagris kui ka külades ja hindavad 
uued vallaelanikud ning kõik siin tegutsevad ettevõtlikud inimesed. Saue vald on 
linnalähedane külaelu, põllumajandusvaldkonna ja avaliku ruumi väärtustaja. See 
on maa ja linna väärikas ja teineteist arvestav sulandumine  

 Mõnus ja kutsuv külalisele.  Valla äratuntav ja eristuv  kuvand on elamusi pak-
kuv turistidele ja huvipakkuv investoritele. Saue vallas hoolitakse inimestest, hoi-
takse loodust, toetatakse üksteist ja ollakse avatud uutele võimalustele. See tä-
hendab ka avatust koostööle ning uuenduslikele ideedele ja ettepanekutele. 

 Täiuslik eluring. Vallas sünnitakse ja siia tullakse tagasi. Vallas ehitatakse kesk-
konda säästvalt, vallas mõeldakse, kuidas hoidvamalt  majandada. Vallast nalja-
pärast ei lahkuta. 
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3 Saue valla arengukava tulemuslikkuse mõõdikud 
Lähtume Kohaliku omavalitsuse (KOV) üksuste võimekuse indeksi mõõdikutest3, mida 
koostab igal aastal Geomedia OÜ ja mis võimaldab igaaastaselt jälgida indikaatorite 
täitmist.  

KOV-võimekuse  all mõistetakse indeksi koostamisel mõõtu, mis näitab subjekti võimete 
summat (potentsiaali) midagi ära teha. 

Omades eesmärki olla parim vald Eesti tähendab parimat kohta KOV üksuste 
võimekuse indeksis (2012. aasta näitajate põhjal oli Saue vald 9. kohal).  

 

Võimekuse indeksi komponendid 
KOV-üksuse olemus Defineeritav komponenet Iseloomustavad komponendid 

Territoriaalne üksus Rahvastik ja maa (18)* Kohalik majandus (9) Elanikkonna heaolu (10) 

Omavalitsemine KOV organisatsioon (13) KOV finantsolukord 

(101) 

KOV teenused (105) 

* Saue valla koht indeksis 2012. andmete põhjal 
 

Komponentide indikaatorid :  
1) Rahvastik ja maa 

a. Rahvastikuregistris registreeritud elanike arv  
b. Ülalpeetavate määr  
c. Rahvastiku taastootmispotentsiaal  
d. Maa summaarne maksustamishind  

2) Kohalik majandus 
a. Majandusüksuste arv 15-64 aastaste elanike kohta  
b. Tööandjate poolt loodud töökohad 15-64 aastaste elanike kohta 
c. Töökoha keskmine väärtus  
d. Majanduse mitmekesisus 

3) Elanikkonna heaolu  
a. Elanikkonan keskmised tulud elaniku kohta 
b. Töökohtade arv 1564 aastaste elanike kohta 
c. Registreeritud töötute osakaal 15-64 aastastest elanikest 
d. Toimetulekutoetuste maht elaniku kohta 

4) KOV organisatisoon 
a. Kohalikel valimistel osalemise aktiivsus 
b. Kohalikel valimistel kandideerimise aktiivsus 
c. KOV ametiasutuste ja hallatavate asutuste koosseis 
d. Munitsipaalosalusega eraõiguslike ühingute arv kohalikus omavalitsuses 

5) KOV finantsolukord 
a. Linna või valla võlakoormus 
b. Linna või valla põhivara elaniku kohta 
c. Põhivara soetus elaniku kohta 
d. Omafinantseerimise võimekus 

                                                        

3  Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2012, Geomedia 2013 

https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_indeks__2013_aruanne_final.pdf
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6) KOV teenused 
a. Haridusasutuste olemasolu 
b. Hariduskulud 0-19 aastaste elanike kohta 
c. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste mitmekesisus 
d. Sotsiaalse kaiste kulud elaniku kohta 
e. Vaba aja teenuseid pakkuvate asutuste olemasolu 
f. Vaba aja kulu elaniku kohta 
g. Majanduse ja keskkonnakaitse asutuste ning eraõiguslike ühingute arv 
h. Majanduse ja keskkonnakaitse kulud elaniku kohta 

 
2012. aasta KOV-võimekuse TOPi kuuluvate  KOV-üksuste kohtade muutumine 
aastatel 2005-2012   

 

Allikas: Geomedia OÜ 

Eesmärgiks on koostatavas indeksis lähiaastatel säilitada valla positsiooni kasvutrend, 
jälgida ka üksikindiokaatoreid ning analüüsida võimalikke nii positiivsete kui negatiiv-
sete muutuste põhjuseid.  Tervikindeksis peame reaalseks eesmärgiks jõuda kuue tuge-
vaima omavalitsuse hulka järgmise nelja aasta jooksul (arvestamata võimalikke ühine-
miste mõjusid).  

Valdkondlike eesmärkide täitmist mõõdetakse kavandatud tegevuste elluviimise ja kva-
liteedi järgi.  
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4  Saue valla keskused, rahvastiku kujunemine ja maakasutu-
se planeerimine  

 

Saue valla paikkondlikud keskused on jaotatud kolmeks tasandiks:  

I  tasand: kandid4 ehk esmatasandi teenuskeskused, 
II tasand:  paikkonnad ehk kohapealsed teenuskeskused, kus teenuste  

pakkumisel toetutakse külakeskustele, 
III tasand:  külatasand, kus teenused on kättesaadavad kas kohapealsetes  

teenuskeskustes või kantides. 
 

I Kandid 

Vastavalt Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringule (2010) on 
Saue vallas eristatud 5 kanti.  Valla arengukava kontekstis on keskse iseloomuga  neli 
kanti: Laagri kant, Ääsmäe kant, Saue linna ümbruse (Vanamõisa) kant ning Hüüru kant.  
Kantide mõjualasse jäävad nii esimese kui teise tasandi keskused, sealjuures  arvestades 
asjaolu, et külade lahkmejooned ei kajasta tegelikku asustust alati adekvaatselt, on mit-
med asumid erinevate kantide mõjusfääris. Valingu, Tuula ja Pällu  külad omavad seo-
seid lisaks ka Keila linnaga ning Maidla küla suvilate piirkond Saku valla Kiisa-Kurtna  
piirkonnaga. Jõgisoo küla jaguneb Saue ümbruse ja Ääsmäe kandi vahel. Alliku küla ja-
guneb Saue ümbruse ja  Laagri vahel.  

Laagri kant  
Kandi tüüp: linnalähedane keskuskant (LKK)  
Kandisisene tõmbekeskus: Saue valla Kultuurikeskus.  
Asustusüksused: Laagri alevik ja Alliku küla (osaliselt).  
Elanike arv 01.01.2014: 5927 (sisaldab Alliku küla koguarvu)  
Eeldatav rahvastikumuutuste suund (baasstsenaarium): pigem kasvav. 
Probleemsed teenused:  
Lastehoid/alusharidus - teenus üle koormatud.  
Põhiharidus – teenus üle koormatud. Lahendus: laiendada Laagri põhikooli 
(laiendus avati 2014 veebruaris).  
Raamatukogu – teenus üle koormatud. Lahendus: laiendada raamatukogu.  
Perearst – teenus üle koormatud, ruumid nõuetele mittevastavad. Lahendus: ra-
jada uus perearstikeskus.  
Ühistransport– ei vasta vajadustele. Lahendus: tagada Harku suunal ühendus 6 
korda päevas. Tihendada rongiliiklust (tihendati, kui liinile tulid uued rongid).  

Ääsmäe kant  
Kandi tüüp: linnalähedane kant (LK)  
Kandisisene tõmbekeskus: Ääsmäe kool.  
Asustusüksused: Jõgisoo (osaliselt), Koppelmaa, Pällu, Tagametsa, Tuula ja Ääs-
mäe külad.  
Elanike arv 01.01.2014: 1466 (sisaldab Jõgisoo küla koguarvu). 
Eeldatav rahvastikumuutuste suund (baasstsenaarium): pigem kasvav.  

                                                        
4
 Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering, 2010 
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Probleemsed teenused: 
Koolistaadion – ei vasta nõuetele.  
Seltsimaja - Tuula küla omaette identiteediga, seal on seltsimaja rajamisel.  
Rahvamaja - kandis puudub rahvamaja. Lahendus: rajada kanti rahvamaja.  
Ühistransport - ei vasta vajadustele. Lahendus: tagada ühistranspordiühendus 
Keilaga 6 korda päevas.  
Teenused, mille kättesaadavus võib halveneda: Ühistransport – ohuks kommerts-
liinide võimalik sulgemine. Sel juhul tagada teenus avalike liinidega. 
Ääsmäe mõjupiirkonda kuuluvad ka Jõgisoo, Tuula ja Maidla piirkonnad. Ääsmäel 
on olemas põhikool, noortekeskus, lasteaed ja raamatukogu. Sotsiaalne ja tehnili-
ne taristu vajab olulisi investeeringuid (Ääsmäe kool ja lasteaed, ühisveevärk ja 
kanalisatsioon, sh reoveepuhasti, kergliiklusteed, perspektiivis rahvamaja). Ühis-
veevärgi ja kanalisatsiooni renoveerimine algas 2013. aastal. 

Saue ümbruse kant  
Kandi tüüp: linnade lähiümbrus (LÜ)  
Kandisisene tõmbekeskus: Vanamõisa seltsimaja.  
Asustusüksused: Aila, Alliku (osaliselt), Jõgisoo (osaliselt), Valingu ja Vanamõisa 
külad.  
Elanike arv 01.01.2014: 2321 (sisaldab Alliku ja Jõgisoo külade koguarvu) 
Eeldatav rahvastikumuutuste suund (baasstsenaarium): stabiilne.  
Probleemsed teenused: 
Lastehoid/alusharidus – teenus üle koormatud. Lahendus: rajada kanti lasteaed.  
Algharidus – puudub kandis. Lahendus: rajada kanti algkool koostöös Saue linna-
ga.  
Spordisaal – puudub kandis. Lahendus: tagada kättesaadavus Saue linna ja Laagri 
kandi baasil.  
Raamatukogu – puudub kandis. Lahendus: tagada teenus raamatukogubussi või 
laenutuspunktiga.  
Ühistransport – ei vasta vajadustele. Lahendus: tagada kooliliinide töötamine ka 
koolivaheaegadel. Lisada hilisõhtusi ronge Tallinnast. Rajada Tallinn-Keila raud-
teeliinile Välja peatuskoht Valingu viadukti läheduses.  
Teenused, mille kättesaadavus võib halveneda: 
Ühistransport – kommertsliinide võimalik sulgemine. Sel juhul tagada teenus ava-
like liinidega.  
Sotsiaalne ja tehniline taristu on keskmiselt arenenud ja vajab teatavaid investee-
ringuid (teede katmine mustkattega, arendustegevuse elavnemise korral pers-
pektiivis lasteaed ja pikas perspektiivis põhikool). Piirkond asub Saue linna mõ-
jusfääris, mistõttu arengutegevused on mõistlik teha koostöös Saue linnaga. 
2012. aastal valmis külas ühisveevärk ja kanalisatsioon. 

Hüüru kant  
Kandi tüüp: linnade lähiümbrus (LÜ)  
Kandisisene tõmbekeskus: Hüüru mõis.  
Asustusüksused: Hüüru, Kiia, Püha ja Vatsla külad.  
Elanike arv 01.01.2014: 968 
Eeldatav rahvastikumuutuste suund (baasstsenaarium): stabiilne.  
Probleemsed teenused: puudub lastehoid. 
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Seltsimaja: ruumid ei vasta nõuetele. Lahendus: viia ruumid vastavusse nõuetega 
(teha Hüüru mõisas kapitaalremont).  
Spordiväljakud: 2011 rajati palliplats. 
Ühistransport: ei vasta vajadustele. Lahendus: tagada Harku ja Laagri suunal 
ühistranspordiühendus 6 korda päevas. 

 
II Paikkonnad ehk kohapealsed teenuskeskused 

Jõgisoo paikkond hõlmab ka Koppelmaa küla. Seda piirkonda iseloomustab kind-
la keskuse puudumine, kuna küla asub väljavenitatult Tallinn-Pärnu mnt ääres. 
Osa Jõgisoo külast on Saue linna mõjusfääris, küla lõunaosa pigem Ääsmäe mõju-
sfääris. Kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Saue-Jõgisoo Haridusseltsile kuuluv 
seltsimaja. Jõgisoo küla Saue linnaga piirnev ala on üldplaneeringu kohaselt oluli-
seks arendustegevuse piirkonnaks. 
Tuula paikkond haarab Tuula ja Pällu küla. Piirkonda iseloomustab elav külalii-
kumine, kuid puudub ja vajab ehitamist/rekonstrueerimist rahvama-
ja/seltsimaja. Oluliseks tõmbekeskuseks on Keila linn. 

Maidla paikkond haarab Maidla ja Pärinurme küla. Piirkondlikuks kultuuri- ja 
seltsielu keskuseks on Maidla seltsimaja. Maidla piirkonnas asub valla ainus uju-
miskoht - Maidla paisjärv. Paikkond on Ääsmäe kandi osa ning osaliselt seotud 
Saku valla Kiisa-Kurtna piirkonnaga.  

Valingu paikkond hõlmab Valingu küla ja Aila küla Jõgisoo-Valingu maantee äär-
de jääva ala. Sotsiaalne taristu sisuliselt puudub, tehniline taristu (ühisveevärk ja 
kanalisatsioon) vajab investeeringuid. Külaliikumine nõrgalt arenenud. 

Vatsla paikkond hõlmab Vatsla küla, tuumiku moodustab ajalooline Vatsla küla, 
Vatsla aiandusühistute maa-ala ja Kodasema tee ääres asuv (kuigi administratiiv-
selt Hüüru küla territooriumil, kuid sisuliselt Vatslaga kokku kasvanud) 
Kodasema uuselamupiirkond. Tehniline ja sotsiaalne taristu sisuliselt puuduvad, 
kuid Hüüru küla kanalisatsiooni eelvool loob eeldused Vatsla piirkonna kanalisat-
siooni arendamiseks. Samal ajal on piirkonda planeeritud suur tiheasum. Kuulub 
Hüüru kandi mõjupiirkonda. 

Kiia paikkond hõlmab Kiia küla. 2012 rekonstrueeriti spordiväljak ja ehitati las-
temänguväljak. Tehniline taristu (ühisveevärk ja kanalisatsioon, sh biopuhasti) 
on osaliselt amortiseerunud. Pärast ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatiste üle-
võtmist AS KOVEK poolt on tagatud  nende taristute jätkusuutlikkus. Kuulub 
Hüüru kandi mõjupiirkonda. 

III külatasand 

Sellel tasandil on Saue vallas Koidu, Pällu, Koppelmaa, Tagametsa, Püha ja 
Aila külad. Teenused on kättesaadavad kas I või II tasandi keskustes.   

 

Rahvastiku kujunemine ja maakasutuse planeerimine 

Kogukonnatunde arendamine ja rahvastiku jätkusuutlik kasv on üks olulisemaid ees-
märke arengukava raames. Saue valla arengukava üheks strateegiliseks mõõdetavaks 
eesmärgiks on see, et aastaks 2020 elab vallas 12 000 elanikku (2026 14 000). Rahvasti-
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ku jätkusuutlikule kasvule ja elanike kogukonnatunde suurendamisele on suunatud kõi-
kide arengukavas käsitletud valdkondade eesmärgid.  

Uuringute kohaselt, samuti lähtudes 2012 läbi viidud rahvaloenduse andmetest, ei ole 
keskmiselt 10 % tegelikest valla elanikest ennast registreerinud oma elukoha järgselt. 
Kuivõrd elanikelt laekuv tulumaks on kõige olulisem vallaeelarve tuluallikas, tuleb jät-
kuvalt inimestele selgitada, miks neile on kasulik ja oluline olla registreeritud oma õiges 
elukohas. Valla näitajad ei ole siinkohal küll oluliselt erinevad naaberomavalitsuste sa-
madest andmetest, aga positiivset arenguruumi on. Uuringute andmetel on üks peamis-
test põhjustest, miks ei ole ennast registreeritud valda elama, asjaolu, et ei ole lihtsalt 
jõutud või meeles olnud. Kui usaldusväärne selline  informatsioon on, on raske hinnata, 
aga eeldused selles valdkonnas selgitustöö tegemiseks tunduvad olemas olevat. 

Rändestsenaariumi korral, mis eeldab kinnisvaraarenduse taaskäivitumist praegusest 
suuremas mahus,  on  põhjust  arvestada, et valla kui terviku rahvastikumuutuse suund 
on  kasvav.   

Saue valla territooriumi ruumilise (ehitusliku ja maakasutusliku) arengu põhimõtted on 
määratletud Saue valla üldplaneeringuga, mis on kehtestatud vallavolikogu 29. novemb-
ri 2012 otsusega nr 89. Vajadusel täpsustatakse üldplaneeringut teemaplaneeringutega. 
Arengukava arvestab üldplaneeringut, sätestades üldised põhimõtted, millest tuleb läh-
tuda planeerimistegevuse korraldamisel: 

1. Valla arendustegevus on suunatud säästva arenguga vastavuses oleva tervikliku 
elukeskkonna loomisele.  

2. Igasugune arendustegevus peab arvestama valla arengukava visiooni väärtusi 
ning kantide ja paikkondade eripära. 

3. Üldplaneeringus kajastatud rohevõrgustik tuleb säilitada, tiheasustusaladel tuleb 
nõuda kõrghaljastuse säilitamist ja vajadusel ette näha asendusistutused. 

 

Arenguvajadused: 

1) Kantides tuleb välja arendada sotsiaalne ja tehniline taristu: 
 kultuuri, noorsoo- ja sporditööks vajalikud ruumid; 
 lasteaed/lastehoiu võimalused /vajadusel koostöös naaberomavalitsuse-

ga/; 
 mängu- ja spordiväljakud, vabaajaürituste plats; 
 ÜVK arengukavas ettenähtud ulatuses ühisveevärk ja kanalisatsioon.  

2) Paikkondades tuleb lähiperspektiivis rajada mängu- ja spordiväljakud ning kor-
rastada olemasolev tehniline taristu. Paikkondlike keskuste määratlemine ei vä-
lista sotsiaalse taristu objektide (nt mänguväljakute vms) rajamist ka teistesse 
küladesse. Paikkondlike keskustega seotud konkreetsed tegevused kirjeldatakse 
valdkondlike eesmärkide ja tegevuste all. 

3) Laagri aleviku ja Saue linna kantides on põhjust eeldada loomulikku rännet valla-
le positiivses suunas. Teistes piirkondades on oluline säilitada vähemalt olemas-
olev elanike arvu tase. Ääsmäe kandis tuleb  otsida võimalusi elanike arvu  suu-
rendamiseks. 
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Eesmärgid ja tegevused: 

E 4.1: Aastal 2026 elab vallas 14 000 elanikku, vald toimib kandi- ja paikkonna-
põhiselt. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Valla arendustegevuses lähtutakse kandipõhisest lähenemisest, 

pidades silmas kogukonnatunde arendamist. 
… vallavalitsus 

2. Arengukavas sätestatud tegevuste elluviimisega muudetakse 
Saue vald atraktiivseks elupaigaks, mille elanikud identifitseeri-
vad ennast vallaga, soovivad ennast registreerida valla elanikuks 
ja osalevad aktiivselt ühiskondlikus elus 

vallaeelarve vallavalitsus 

3. Pidevalt selgitatakse elanikele vallaelanikuks registreerimise 
vajalikkust (ajaleht Koduvald, infomaterjalid jne)  

vallaeelarve vallavalitsus 

4. Uuritakse elanike pendelrännet ning vallast elanike lahkumise 
põhjusi 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

5. Planeeringute ja maade munitsipaliseerimise abil tehakse vajali-
kud maareserveeringud kantide ja paikkondade väljaarendami-
seks (seltsimajad, sotsiaal-, haridus- ja kultuuriobjektid, mängu- 
ja spordiväljakud, puhkealad) 

.... vallavalitsus 

6. Ääsmäe kui valla lõunaosa kandi arengu soodustamine erinevate 
planeerimis-projektitegevuste kaudu (kodud noortele peredele, 
uued põllumajandusklastri ettevõtted ja töökohad, turismi ja 
vaba aja veetmise tegevused jms) 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

 

E 4.2: Valla planeerimistegevus tagab säästvale arengule vastava elu- ja loodus-
keskkonna. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Ühtse planeeringute infosüsteemi kasutuselevõtmine. Olulisemad 
avalikku ruumi kujundavad projektid (mille avalikustamist sea-
dus ei nõua) avalikustatakse ja küsitakse asjast huvitatud valla-
elanike arvamust. 

vallaeelarve vallavalitsus 

2. Ühtse aadressisüsteemi rakendamine, kohanimede korrastamine Vallaeelarve, 
riigieelarve 

vallavalitsus 

3. Põhimaanteede planeeringute/ehitusprojektide menetlemisel 
tervikliku elukeskkonna ja keskkonnatervise põhimõtete järgi-
mine ja nende nõuete täitmise osas koostöö tegemine Maantee-
ameti ja teiste asjaomaste institutsioonidega 

… vallavalitsus 

4. Laagri Kooli kõrval asuvale maa-alale avalikkusele suunatud 
funktsiooni leidmine, vastava planeeringu koostamine ja elluvii-
mine 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed, 
PPP 

vallavalitsus 

5. Vanamõisa küla Välja elurajoonis asuvatele ärimaadele meeldiva 
elukeskkonna kujundamiseks vajaliku planeeringu koostamine ja 
elluviimine 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed, 
PPP 

vallavalitsus 

6. Valla arengu huvides vajaliku maa saamine valla omandisse: tihe-
asustusalade jõgedeäärsed maad, Laagri aleviku parkide alad, 
mänguväljakute ja puhkealade rajamiseks sobivad maad, looduse 
õpperadade ja looduslike puhkealade rajamiseks sobivad maad 
(Ääsmäe raba ümbrus, Vaheru järve ümbrus, Naistesoo Vatsla 
külas), perspektiivsete haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste (sh 
hooldekodu, sotsiaalelamud) ning teiste vajalike sotsiaalse ja 
tehnilise taristute alused maad 

Vallaeelarve vallavalitsus 
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5 Haridus ja huvitegevus 
 

Valdkonna tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud  

Tugevused Võimalused 

 Soodne rahvastikuprognoos 

 Laagri Kooli hea maine, tugev õpikeskkond, 

aktiivne huvitegevus 

 Edukalt toimiv Ääsmäe Põhikool 

 Edukalt toimivad ja hea keskkonnaga lasteaiad 

 Hea valik huvialaringe vallas. 

 Kasutada naaberomavalitsuste olemasolevat head 

haridusvõrku ja mitmekülgseid võimalusi 

 Lasteaiakohtade loomine (ka koostöös teiste 

omavalitsustega) Euroopa Liidu vahendite eest 

 Koostöö erasektoriga paindlike lastehoiuvõima-

luste pakkumiseks eelkõige 1,5 – 3-aastastele las-

tele 

 Koostöö huvitegevuse võimaluste pakkumisel 

ümbritsevate kohalike omavalitsuste huvialakoo-

lide ja –ringidega. 

Nõrkused Ohud 

 1,5 – 3a laste lasteaiakohtade vähesus 

 Kõikidel valla lastel ei ole võimalust õppida valla 

territooriumil asuvas põhikoolis 

 Koostööleping Saue linnaga on sõlmitud aastani 

2018. Tallinnaga uuendatakse lepingut iga-

aastaselt 

 Mitmete haridusasutuste hooned ei ole energia-

säästlikud ja on suurte küttekuludega 

 Huvihariduse toetust kasutavad erinevad erahuvi-

koolid- ja ringid ebaühtlaselt. 

 Võivad väheneda elanike sissetulekud ja valla 

tulubaas, suureneda sotsiaalkulutused ning vähe-

neda investeerimisvõimekus 

 Elanikud ei vali lasteaia- ja koolikohtade puuduse 

tõttu Saue valda oma elukohaks; olemasolevad 

elanikud ei registreeri ennast valla elanikeks või 

lahkuvad alternatiivsete võimaluste leidmisel. 

 

Üldeesmärk: Saue valla poolt pakutav alus-, üld- ja huviharidus vastab kaasaja nõuetele, 

on konkurentsivõimeline ja sellega on rahul õpilased, lapsevanemad, haridus- ja noorsoo-

töötajad. 

 

5.1 Alusharidus   

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikele 1 loob valla- või linnavalitsus kõi-
gile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna hal-
dusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna 
lasteasutuses. 

Vastavalt elanikeregistri andmetele elab vallas 03.03.2014 seisuga 0-6 aastasi lapsi kok-
ku 1177. 

1. märtsist 2014 teenindab Saue valla munitsipaallasteaedade võrk 33-s rühmas kokku 
649 last. Järgnevas tabelis on toodud laste arv munitsipaallasteaedades võrrelduna las-
teaedade maksimaalse täituvusega, mille aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus 
06.10.2011 nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, 
ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 6 lg 6. 

 

 

 



Haridus ja huvitegevus 

24 

 

Laste arv valla munitsipaallasteaedades võrrelduna maksimaalse lubatud arvuga.   

Lasteaia nimi 
Laste arv kõikides rüh-
mades kokku 

Laste maksimaalne arv 
lasteaias  

Laagri Lasteaed 117 116 

Laagri Lasteaia  
Ääsmäe filiaal 

106 118 

Veskitammi Lasteaed 174 216 

Nõlvaku Lasteaed 140 144 

Nõlvaku Lasteaia Tuleviku tn 
filiaal 

112 134 

Kokku 649 728 

Allikas: Saue Vallavalitsus 

 

Kuna Saue vald osales Saue linnas ühe lasteaia ehitamise finantseerimisel, siis on 25 val-
la lapsele garanteeritud koht Saue linna munitsipaallasteaias. Seega on munitsipaallas-
teaiakoht tagatud 753 vallas elavale lapsele.  
Valla täiendav lasteaia/lastehoiukohtade vajadus on tänase seisuga ca 200 kohta. Tege-
lik lasteaiakohtade vajadus on aga palju väiksem, kuna seda mõjutavad järgmised asja-
olud:   

1) Tallinna munitsipaallasteaedades käis 10.03.2014 seisuga 91 last ja eralasteaeda-
des 34 last. 

2) Teiste omavalitsuste lasteaedades käib 15 last 
3) Saue linna munitsipaallasteaias käib 27 last (lepingus 25) 
4) Lisaks munitsipaallasteaedadele tegutseb Saue vallas ka üks eralasteaed - RaM 

Veskimöldre Lasteaed. Saue valla lapsi käis seal 03.03.2014 seisuga 23. 
5) Osa lapsevanemaid ei soovi last lasteaeda panna ja leiavad lastehoiuks alternatiiv-

sed võimalused. Saue vallas on tagatud 128 eurot kuus lapsehoiutoetust kõikidele 
nendele peredele, kelle lapsed kasvavad kodus kuni lapse munitsipaallasteaeda 
koha saamiseni.  

6) Nendele peredele, kes on otsustanud kasutada eralapsehoiu või – lasteaia teenust 
on ette nähtud toetus – 211 eurot mõlema vanema sissekirjutuse puhul Saue valda 
ja 128 eurot ühe vanema sissekirjutuse puhul Saue valda. Toetus makstakse lepin-
gute alusel otse eralasteaedadele ja -hoidusid. Eralasteaedade ja hoidude teenusel 
on ca 130 last. 
 

Lasteaiakohtade (3-aastaste laste) vajaduse prognoos 

Lasteaeda  
mineku aasta 

Lasteaiakohtade vajadus 
registreeritud sündide 
alusel 

Ametlikult 
järjekorras 

2014 165 102 

2015 155 166 

2016 139 138 

Alates aastast 2014 sünnib prognooside alusel aastas ca 130 last, seega arvestatakse edaspidine lasteaia-
kohtade vajadus sellest prognoosist lähtuvalt. 
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Allikas: Saue Vallavalitsus 

 
Lasteaiakohtade puudusest tulenevad probleemid on:  

1) Lasteaiakoha puudumine tekitab peredele probleeme tööjõuturul; 
2) Elanikud ei registreeri ennast rahvastikuregistris valla elanikuks ja vallale jääb 

laekumata valdavalt noorema ja eelduslikult kõrgemapalgalise elanikkonna tu-
lumaks, mistõttu on omakorda vähem vahendeid sotsiaalse ja tehnilise taristu 
ülevalpidamiseks ja investeeringuteks; 

3) Elanikud ei vali puuduliku taristu tõttu Saue valda oma elukohaks. 
 

Saue valla munitsipaallastaedade hooned ja nende seisukorrad 

Lasteaia hoone Seisukord/probleemid 
Laagri Lasteaed vana hoone Hoone ei ole energiasäästlik, vajab terviklikku renovee-

rimist, mänguväljak vajab täiendamist. 
Laagri Lasteaed uus hoone Heas korras, fassaad vajab uuendamist. 
Laagri Lasteaia  Ääsmäe filiaal Ei ole energiasäästlik ja vajab täielikku renoveerimist. 

Hoonet köetakse kerge kütteõliga eraldiseisvast katla-
majast, küttekulud on suured ja sõltuvad maailmaturu-
hinnast.  Vaja kaaluda alternatiivse kütteallika kasuta-
mise võimalusi. 
Mänguväljak vajab väljaehitamist. 

Veskitammi Lasteaed Heas korras 
Nõlvaku Lasteaed Esimene lasteaed Eestis, mis on liginullenergiahoone, 

valmis 2012, väga heas korras 
Nõlvaku Lasteaia Tuleviku tn filiaal Ruumid remonditud 2013, renoveerimist vajab fas-

saad.  

 
Arenguvajadused:  

1) 1,5 – 3- aastaste laste lasteaiakohti ei ole piisavalt. 
2) Arvestades valla asulate rahvastiku vanuselist struktuuri, perspektiivsete ja ole-

masolevate uusarenduste hulka ja rahvastikuprognoosi, on lasteaiakohtade puu-
dus kõige aktuaalsem Laagri alevikus ja Alliku külas, samuti Vanamõisa külas.  

3) Logistilises plaanis on probleemid piirkondades, kus elanike põhiliikumisteekon-
nale ei jää ühtegi valla munitsipaallasteaeda ja lähitulevikus ei ole plaanis ka 
nende rajamist. Nendeks piirkondadeks on Paldiski mnt ääres asuvad külad (Kiia, 
Püha, Hüüru, Vatsla), Maidla küla aiandusühistute piirkond ja Tuula küla. Nendes 
piirkondades on lasteaiakohtade tagamiseks otstarbekas sõlmida kokkulepped 
Saku ja Harku valdade ja Keila linnaga. Kuna laste arv muutuv, on ühe alternatii-
vina võimalik kasutada ka moodullasteaedade kasutamist kõige probleemsema-
tes piirkondades. 

4) 2018. aasta sügisest lähevad Veskitammi Lasteaia täiendava kolme rühma ruu-
mid Laagri Kooli kasutusse. Seetõttu väheneb valla lasteaiakohtade arv 72 võrra. 

5) Täiendamist vajab elektrooniline lasteaiakohtade ja lasteaiajärjekorra arvestami-
se süsteem. Praegune süsteem võimaldab määrata lapse lasteaeda mineku het-
keks aja, mil laps on juba 3-aastane.Seega ei saa registreeruda sõimerühmadesse. 
Samuti ei ole süsteem piisavalt paindlik, lubades registrisse siseneda vaid paroo-
liga. Autentimiseks peaks olema ka muid viise, paljud lapsevanemad unustavad 
parooli või muudatavad e-posti aadressi. 
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6) Kuna aasta-aastalt suureneb hariduslike erivajadustega laste arv, on vaja luua 
valda sobitus- ja erirühm(i) ning võimaldada tugiteenuste kasutamist ka nendele 
valla lastele, kes mõnes valla munitsipaallasteasutuses kohta ei kasuta.  

7) Koostöö tegemine ning lepingute sõlmimine eralasteaedade ja –hoidudega 1,5 – 
3-aastastele lastele lastehoiu teenuse pakkumisel. Antud lahendus on paljudele 
lastevanematele meelepärane ja eelistatud, kuna pakub neile suurema valikuva-
baduse nii teenuse asukoha, ajalise kestvuse kui muude tingimuste valikul. 

8) Saue valla munitsipaallasteaedade hoonetest osa ei ole tehniliselt piisavalt heas 
korras ja ei vasta kaasaja nõuetele. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

E 5.1.1: Saue vald tagab 100 %-le 3-7aastastest lastest ning 50%-le 1,5 – 3 aastas-
test lastest lastaiakohad munitsipaallasteaedades.  

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Ühtse internetipõhise lasteaiakohtade järjekorra andmekogu 

täiendamine ja edasiarendamine. 
Vallaeelarve Vallavalitsus 

2. Lastehoiu väljaarendamise toetamine kantides ja paikkondades 
(Maidla, Tuula, Hüüru, Valingu, Vatsla, Kiia, Alliku). 

Vallaeelarve Vallavalitsus 

3. Koostöö Harku vallaga Paldiski mnt piirkonna külade lasteaiakoh-
tade tagamiseks Harku alevikus 

Vallaeelarve,  
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

4. Koostöö Saku vallaga Maidla aiandusühistute piirkonna lasteaia-
kohtade tagamiseks Saku vallas 

Vallaeelarve Vallavalitsus 

5. Planeeringute menetlemisel arvestatakse tekkida võiva vajaduse-
ga luua lasteaiakohti ning nähakse arendajatele ette lasteaedade 
rajamise kohustus kooskõlas üldplaneeringus kajastatavate sot-
siaalmaade asukohtadega või osalemine lasteaiakohtade  loomise 
finantseerimises 

Vallaeelarve,  
Erainvestor,  
PPP 

Vallavalitsus 

6. Alliku või Metsavahi küla, Koru ja Vanamõisa küla lasteaedade 
rajamine, Laagri Lasteaia juurdeehitus 

Erainvestor,  
Toetusmeetmed 
PPP 

Arendaja  
Vallavalitsus 

7. Koostöö eralasteaedade ja –hoidudega, koostöö põhimõtete täpne 
kokkuleppimine ning toetuste tõstmine 1,5 – 3-aastaste laste osas 

Vallaeelarve Vallavalitsus 

 

E 5.1.2: Valla lasteaedade poolt pakutav alusharidus vastab kaasaja nõuetele ja on 
konkurentsivõimeline, lasteaedade õpikeskkonnaga on rahul nii lapsed, lapseva-
nemad kui lasteaiatöötajad 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Lasteaedade arengukavade täitmine, tähtaegne ülevaatamine ja uuen-

damine 
Vallaeelarve Vallavalitsus  

Lasteaed 

2. Lasteaedade hoonete jooksev remont sh tuleohtusüsteemide tagamine Vallaeelarve 
toetusmeet-
med 

Vallavalitsus 

3. Nõlvaku Lasteaia Tuleviku tn filiaali fassaadi renoveerimine Vallaeelarve Vallavalitsus 

4. Laagri Lasteaia vana osa ja Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaali hoonete 
renoveerimine lähtudes sh energiasäästu ja energiatõhususe põhimõ-
tetest.   

Vallaeelarve,  
toetusmeet-
med 

Vallavalitsus 

5. Lasteaedade lastemänguväljakute uuendamine ja täiendamine Vallaeelarve 
toetusmeet-
med 

Vallavalitsus 

6. Koduvalda tutvustavate ürituste korraldamine, valla asendit ja ajalu-
gu tutvustavate materjalide ja kaartide avalik väljapanek  

Vallaeelarve Vallavalitsus 
Lasteaiad 
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5.2 Üldharidus 

Kool on piirkonna identiteedi kujunemiseks väga oluline element. Põhikooli- ja gümnaa-
siumiseaduse kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud tagama õppimisvõimalused 
igale koolikohustuslikule lapsele. Vald võib koolikoha tagada kas oma valla koolides või 
teiste kohalike omavalitsuste koolides vastavalt nendega sõlmitud lepingutele. 

Vallas elas 03.03.2014 seisuga kokku 1166 põhikooliealist last.  

Saue vallas eksisteerib munitsipaal-üldhariduskoolina Ääsmäe Põhikool ja 100% valla 
omandis oleva OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskuse halduses olev Laagri Kool. Viimane 
tegutseb erakooli seaduse alusel. 2014.a märtsis õppis Saue vallas asuvates koolides 
kokku 782 õpilast, neist Ääsmäe Põhikoolis 130 ja Laagri Koolis 652 õpilast.  

Lisaks õpib Saue valla lapsi ka teiste omavalitsuste koolides, samuti riigi- ja erakoolides. 
Põhikooli astmes õpib väljaspool valla koole 375 ja gümnaasiumi astmes 215 õpilast. 
Kõige rohkem Tallinna üldhariduskoolides - põhikoolides 265 ja gümnaasiumites 190, 
Saue linnas 102, Harku vallas 28 ja Keila linnas 34. Väljapool Saue valda õpib kokku 590 
õpilast.  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tuleb igale koolikohustuslikus eas lapsele 
kohaliku omavalitsuse poolt määrata elukohajärgne kool ja lapsevanemate soov on saa-
da koolikoht oma valla koolis.  

 

Koolikohtade olemasolu Saue vallas   

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Ääsmäe Põhikool 180 180 180 180 180 

Laagri Kool 696 720 744 768 864 

Saue Gümnaasium 124 144 164 184  

Pääsküla Gümnaasium 34 82    

Allikas: Saue Vallavalitsus 

 
Laagri kool tegutseb formaalselt erakoolina. Kooli haldava osaühingu omanikuks on 
Saue vald. Laagri Kool asub käesoleval sajandil ehitatud uutes hoonetes. Koolikohtade 
vajaduse leevendamiseks avati Laagri Koolis alates õppeaastast 2012/2013 neljas paral-
leelklass. 
Aastatel 2012 – 2014 toimusid kooli ümberehitustööd – I ehitusetapp hõlmas söökla 
juurde- ja ümberehitust (valmis 2012. a), II ehitusetapis toimus kooli lõunatiiva laiendus 
(valmis 2014.a veebruaris), mida 2018. aasta kevadeni kasutab Veskitammi Lasteaed 3 
lisarühma ruumidena. Aastal 2018 on Laagri Kooli juurdeehitus plaanis täies ulatuses 
kooli käsutusse anda, millega saavutatakse kokku 864 koolikohta neljas paralleelklassis 
(24 last klassis). 
Laagri Kooli esmane teeninduspiirkond on Saue valla põhjapiirkond Keila - Jälgimäe 
maanteest põhjapool, aga Ääsmäe Põhikoolil Jõgisoo, Koppelmaa, Maidla, Pärinurme, 
Pällu, Tagametsa, Tuula, Valingu, Aila ja Ääsmäe külade piirkond. Teeninduspiirkondade 
osas muutusi ei kavandata.  
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Koolikohtade tagamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 
1) Valla lõunapiirkonna laste elukohajärgne kool on Ääsmäe Põhikool. 
2) Valla põhjapiirkonnas asub Laagri Kool, mis teenindab Saue valla õpilasi oma vas-

tuvõtueeskirjadest lähtuvalt. 
3) Valla põhjapiirkonna laste elukohajärgsed koolikohad tagatakse koostöös Tallin-

na linna (Pääsküla Gümnaasium ja Tallinna 53. Keskkool) ja Saue linnaga (Saue 
Gümnaasium)  

 
Üldharidusega seotud arenguvajadused:  

1) Saue vallas on Laagri kooli piirkonnas koolikohtade puudus mõnel järgneval aas-
tal. Tulevikus see puudus väheneb seoses sündivuse langemisega alates 2017. 
aastast. 

Ülevaade järgnevate aastate koolikohtade vajadusest 
Koolimineku 
aasta 

Kokku maksimaal-
selt  1. klassis koh-
ti vajavaid lapsi 

1.klasside vaja-
dus (klassitäitu-
vus 24 õpilast) 

1.klasside olemasolu 
Saue valla koolides 
(õpilaste arv) 

Koolikohtade vajadu-
se katmine koostöös 
teiste OV-dega* 

2014 189 7,9 
LK 4 kl (96) 
ÄPk 1(24) 

69 

2015 195 8,2 
LK 4 kl (96) 
ÄPk 1kl (24) 

75 

2016 201 8,4 
LK 4kl (96) 
ÄPk 1kl(24) 

81 

2017 165 6,9 
LK 4 kl (96) 
ÄPk 1kl (24) 

45 

2018 154 6,4 
LK 4 kl (96) 
ÄPk 1(24) 

34 

2019 142 5,9 
LK 4 kl (96) 
ÄPk 1(24) 

22 

*Saue linn, Tallinn, Keila, Saku, Harku  

Allikas: Saue Vallavalitsus 
 

2) 100%-le õpilastest ei ole tagatud võimalust käia vallas asuvas põhikoolis, kuid on 
tagatud võimalus käia valla vahetus läheduses asuvate kohaliku omavalitsuseük-
suste munitsipaalpõhikoolides – Tallinnas ja  Saue linnas. Vastavalt vanemate 
soovile ja kokkulepetele kohalike omavalitsustega käib lapsi ka Keila linna ja – 
valla ning Harku valla koolides. 

3) Koostöös Saue linnaga võimaldatakse koolikohad Saue linna ümbruses elavatele 
lastele.  

4) Koostöös Saku vallaga võimaldatakse koolikohad Kurtna Koolis Maidla külas ela-
vatele lastele.  

5) Koostööleping Saue linnaga on sõlmitud 2018 aasta sügiseni ning Tallinna linna-
ga sõlmitakse koostöö kokkulepe iga-aastaselt. Eesmärk on sõlmida pikemaajali-
sed lepingud tagamaks valla lastele järjepidevalt kohad eelpool mainitud kooli-
des. 

6) Ääsmäe Põhikool on valla lõunapiirkonna hariduskeskus, kus õpilaste arv on väi-
ke ja sellel on ressurssi pakkuda enam kohti ka naaberomavalitsustele. Tulene-
valt asukohast ning paljude vanemate töötamisest Tallinna suunal, võivad lapse-
vanema eelistada teisi koole, mistõttu on vajalik tagada selle kooli jätkusuutlik 
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areng nii füüsilise õpikeskkonna taseme tõstmise, kooli oma näo säilitamise kui 
ka kaasaegsete õppemeetodite rakendamisega. 

7) Ääsmäe Põhikool paikneb 1980. aastal ehitatud ebapraktilise ruumiplaneeringu-
ga hoones, mistõttu kooli remondivajadused (sh võimalikud kulud hoone sooja-
pidavaks muutmiseks) on oluliselt suuremad kui Laagri Koolil. Ääsmäe Põhikooli 
köetakse kerge kütteõliga. Vajalik on Ääsmäe Põhikooli terviklik renoveerimine 
sh ruumiplaneeringu paremaks muutmine ning hoone muutmine energiasäästli-
kuks või täiesti uue hoone ehitamine. 

8) Koostöö kahe valla põhikooli vahel on olnud episoodiline. Laagri Kooli nii tehni-
list kui hariduslikku potentsiaali on võimalik edukalt kasutada Ääsmäe Kooli õp-
pekvaliteedi tõstmiseks: näiteks Ääsmäe laste ainetundide andmine Laagri Koolis 
(ja vastupidi), õpetajate vahetamise programm, Laagri ujula ja staadioni kasuta-
mine jms.  

9) Kuna kooli üks eesmärke on tagada iga lapse parim võimetekohane areng, on vaja 
luua väike- ja eriklasse ning tõhustada tugispetsialistide koostööd ning seeläbi 
parandada veelgi lastele antava abi ja toetuse kvaliteeti. 

10) Saue vallas puudub üldkeskharidust võimaldav õppeasutus, mistõttu peavad põ-
hikooli lõpetanud noored juhul, kui nad soovivad omandada üldkeskharidust, 
jätkama oma õpinguid väljaspool Saue valda. Gümnaasiumi valik on õpilasele ja 
vanemale vaba. Lähimad gümnaasiumid asuvad Saue linnas (õpib 31 Saue valla 
last), Tallinnas (õpib 154 last, nendest Pääsküla Gümnaasiumis 9), Keila linnas, 
Saku vallas ja Harku vallas. 

11) Valla seisukohalt on kool oluline paikkonna identiteedi kujundaja. Koolides tuleb 
käsitleda ja tutvustada valla ajalugu, looduskeskkonda jms. Võimalusel kaasatak-
se laste kaudu vanemaid. 

12) Kuna Tallinna ja Saue linn on Saue vallas elavatele lastele lähimad alternatiivid 
koolikoha saamiseks, siis on üldjuhul koolikohtade puudumise tagajärjeks see, et 
elanikud ei registreeri ennast valla elanikuks, kuigi tegelikult elavad Saue vallas. 
Arvestades valla rahvastikuprognoosi, on kooliealise elanikkonna kasv kõige suu-
rem valla põhjaosas, eeskätt Laagri ja Alliku külades ning Saue linna ümbruses, st 
Laagri Kooli peamisel teenindusalal. Ääsmäe Põhikooli teenindusalal, st valla 
lõunaosas, on elanike arv pigem stabiilne. Tuleb arvestada asjaolu, et soov asuda 
Laagri Kooli kasvab, Ääsmäe Põhikooli potentsiaalsete õpilaste arv püsib stabiil-
sena. Ääsmäe koolis on vabu koolikohti ja kehtivate riiklike normide järgi on 
maksimaalne õpilaste arv 180 tänase 130-ga võrreldes. 

Üldharidusega seonduvad eesmärgid 

E 5.2.1: Saue vald tagab põhikooliealistele lastele koolikoha võimalikult kodu lähe-
dal 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1 Koostöö Tallinna ja naaberomavalitsuste lähipiirkondade koolide 

täitumuse analüüsimiseks ning koolikohtade reserveerimiseks Saue 
valla elanikele  

Vallaeelarve Vallavalitsus 

2. Pikemaajaliste koostöölepingute sõlmimine Tallinna linna ja Saue 
linnaga Saue valla õpilastele koolikohtade tagamiseks Tallinna Pääs-
küla Gümnaasiumis ja Tallinna 53. Keskkoolis ning Saue Gümnaa-
siumis 

Vallaeelarve Vallavalitsus 

3. Pikaajalise koostöölepingu sõlmimine Saku vallaga Maidla piirkon-
nas elavatele lastele lasteaia- ja koolikohtade võimaldamiseks 

Vallaeelarve Vallavalitsus 
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Kurtna Koolis. 

4. Uue lasteaed-põhikooli ehitamine 
Koru piirkonda  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed  
Erainvestor 

Vallavalitsus 

 

E 5.2.2: Valla koolide poolt pakutav põhiharidus vastab kaasaja nõuetele ja on kon-
kurentsivõimeline, koolide õpikeskkonnaga on rahul nii õpilased, õpetajad kui lap-
sevanemad  

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Koolide arengukavade täitmine, tähtaegne ülevaatamine ja uuen-

damine 
Vallaeelarve Vallavalitsus 

Kool 

2. Koostöö korraldamine koolide vahel (õpetajate vahetus, üksteise 
erialaklasside ja sportimisvõimaluste kasutamine, ühisüritused 
jne) 

Vallaeelarve Vallavalitsus  
Kool 

3. Ääsmäe Põhikooli õpikeskkonna arendamine, võimalusel Laagri 
kooli materiaalset baasi ja eriainete pedagoogide vahelise koostöö 
soodustamine. 

Vallaeelarve Vallavalitsus 
Kool 

4. Koolide õpikeskkonna monitooring, koolivägivalla juhtumite enne-
tamine 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus  
Kool 

5. Ääsmäe Põhikooli terviklik renoveerimine või uue hoone ehitami-
ne lähtudes sh energiasäästu ja energiatõhususe põhimõtetest. 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

6. Ääsmäe Põhikooli staadioni ehitamine Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

7. Õpilaste tasuta toitlustamine valla koolides Riigieelarve, 
Vallaeelarve 

Ministeerium 
Vallavalitsus 

8. Koolibussiliinide käigushoidmine ja õpilaste vajadustele vastavuse 
tagamine 

Vallaeelarve Vallavalitsus 

9. Koduvalda tutvustavate ürituste korraldamine, valla asendit ja 
ajalugu tutvustavate materjalide ja kaartide avalik väljapanek 

Vallaeelarve Vallavalitsus 
Koolid 

 

E 5.2.3: Üldkeskhariduse võimaluste pakkumine koostöös riigi, teiste kohalike 
omavalitsuste ja erasektoriga 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Läbirääkimiste jätkamine Haridus- ja teadusministeeriumi ning 

Lääne-Harju omavalitsustega piirkondliku riigigümnaasiumi asu-
tamiseks Saue valda Laagri piirkonda 

Vallaeelarve Vallavalitsus 
Ministeerium  

2. Riigigümnaasiumi ehitamiseks sobiliku maa tagamine ja detailpla-
neeringu kehtestamine 

Vallaeelarve Vallavalitsus 
 

3. Koostöö kohaliku omavalitsuse olemasolevate koolide ja loodava 
riigigümnaasiumi vahel 

Vallaeelarve Vallavalitsus  
Koolid 

4. Koolibussiliinide käigushoidmine ja õpilaste vajadustele vastavuse 
tagamine  

Vallaeelarve Vallavalitsus 
Ministeerium 

 

 

E 5.2.4: Erivajadustega lastele ja noortele on tagatud kaasaegne õpi- ja elukeskkond  

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. 
 

Vallaülese tugikeskuse loomine Laagri alevikku erivajadustega las-
tele ja noortele 

Vallaeelarve Vallavalitsus 
SA Innove 
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5.3 Huviharidus 

Struktuuriüksusena kuulub Laagri Kooli juurde Laagri Huvialakool. Tegevus toimus 
01.01.2014 seisuga 39 tasulises huviringis, 54 õpperühmas. Huviringides osales 750 
õpilast ehk õpilaskohta (mõned õpilased osalevad enam kui ühe huviringi töös). 

Tasulistes ringides oli kooliealiste laste õpilaskohti kokku 576 ja eelkooliealiste õpilas-
kohti 174. Juhendajaid oli kokku 39. Tasuta ringid tegutsevad Laagri Kooli haldusalas ja 
neid huviringe koordineerib Laagri Kooli huvialajuht.  

Huviringe pakutakse järgmistes huvisuundades: muusika, tants, kunst, sport ja käsitöö, 
tehnika ning arendavad ringid väikelastele. Lisaks korraldatakse täiskasvanutele erine-
vaid kursuseid (nt. hispaania keel, keraamika, kundalini jooga).  

Õppetööks kasutatakse Laagri Kooli, Laagri Spordihoone ja Saue valla Kultuurikeskuse 
ruume. Laagri Koolis on 27 õppeklassi, lisaks loodusainete, arvuti-, keele-, töö-, kunsti- ja 
tehnoloogiaõpetuse ning muusikaklass, rekreatsiooni pinnad, õuesõppeklass. Spordi-
hoones kasutab Huvikool täismõõtmetega võimlat, basseini nelja 25-meetrise rajaga, 
täismõõtmetega staadionit koos kahe harjutusväljakuga. 

2013/2014 õppeaastal on Ääsmäe Põhikooli tasuta ringidesse registreeritud 238 õpi-
last, nendest osa õpilasi osaleb mitmes rühmas korraga. 

Huvitegevus toimub viies suunas: muusika, rahvatants, keraamika, sport ja liiklus.  

Ääsmäe Põhikoolis koordineerib huvitegevust huvijuht. 

Huvitegevuse võimalusi pakuvad veel Saue Valla Noorte, Sotsiaaltöö- ja Kultuurikeskus e 
Veskitammi Kultuurikeskus Laagri alevikus, Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA, Vanamõisa 
seltsimaja, Saue-Jõgisoo Haridusselts ja Maidla Külaselts. Huvihariduse edendamisel ja 
võimaluste laiendamisel toetume kohalikele külaseltsidele. 

Lisaks eelpoolnimetatule osalevad Saue valla õpilased ka teiste omavalitsuste huviringi-
des ja -koolides. Saue vallal on sõlmitud huviharidust puudutavad koostöölepingud Saue 
linna, Tallinna ja Harku vallaga. Arvuliselt kõige rohkem on neid Tallinna ja Saue linna 
huvi ringides ja -koolides. Tallinna Haridusameti kaudu rahastatavates huviharidust 
pakkuvates asutustes õpib kokku 89 õpilast. Saue linna huvikoolis õpib 38 õpilast. 

Tasemeharidust omandab 36 õpilast: Nõmme Muusikakoolis 14 , Tallinna Muusikakoolis 
1, Vanalinna Hariduskolleegiumis 6 ja Saue linna Muusikakoolis 38 õpilast. Ca 300 last 
on hõivatud erahuviringides.  

Saue vald toetab erahuvikoole ja –ringe 16 EUR kuus (9 kuud aastas) lapse kohta. Toe-
tust makstakse ühe lapse eest ühele ringile otse vastavalt tema ja Saue vallavalitsuse 
vahel sõlmitud lepingule. 

 

Huvihariduse valdkonna arenguvajadused: 

1) Külakeskustes toimuva huvitegevuse laiendamine, et lapsel oleks võimalik tegeleda 
huvitegevusega kodu lähedal. 

2) Laagri Huvialakooli ringide valiku kaasajastamine vastavalt laste ja täiskasvanute 
muutuvatele huvidele. Oluline ei ole ringide arv, vaid nende sisu vastavus osalejate 
ootustele. 



Haridus ja huvitegevus 

32 

 

3) Koostöö laiendamine Tallinna ja teiste ümbruskonna omavalitsuste territooriumil 
asuvate huvialakoolide- ja ringidega. 

4) Huvihariduse finantseerimise põhimõtete täpsustamine ja selgemalt formuleeri-
mine. 

5) Lastele tasuta huvihariduse võimaldamine. Iga laps saaks käia igakuiselt ühes hu-
vialatunnis või –ringis tasuta. Ringitasu maksab vald lepingu alusel otse huvikoo-
lile- või –ringile. 

6) Seoses Tallinna, Saue linna ja Keila linna lähedusega käib palju lapsi sealsetes huvi-
alakoolides ja –ringides. Sinna pääsemine on sageli aga raskendatud ühistranspor-
di liikumise tõttu, seetõttu on oluline ühistranspordi korraldamisel jälgida võima-
lusel ka huvialakoolide ja –ringide töökorraldust. 

 

 

 

 

Eesmärgid ja tegevused 

E 5.3.1: Saue vald tagab võimalikult paljudele kooliealistele lastele võimaluse te-
geleda huviharidusega 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Laagri Huvialakooli ja Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA kui piir-

kondlike huvitegevuse keskuste arengu toetamise jätkamine.  
Vallaeelarve Vallavalitsus  

Huvikool 

2. Koostöölepingu sõlmimine Keila Muusikakooliga. Vallaeelarve Vallavalitsus 
 

3. Koostöö jätkamine ja laiendamine Tallinna linnaga. Vallaeelarve Vallavalitsus 

4. Külakogukondade tasandil huvitegevuse võimaluste avardami-
ne. 

Vallaeelarve Vallavalitsus  
Külaseltsid 

5. Huvitegevuse toetamise korra läbipaistvamaks ja selgemaks 
muutmine. 

Vallaeelarve Vallavalitsus 

6. Huvitegevuse  toetuse muutmine vajaduspõhisemaks (nt eel-
kõige toetatakse madala sissetulekuga või paljulapselisi pere-
sid), so lisaks olemasolevale laste ja noorte huvitegevuse toetu-
sele. 

Vallaeelarve Vallavalitsus 
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6 Kultuur, sport, vaba aeg ja noorsootöö 

6.1 Valla rahvaraamatukogud  

Saue vallas on kaks rahvaraamatukogu, Saue Vallaraamatukogu ja Ääsmäe Raamatuko-
gu. Saue Vallaraamatukogul on harukogu Hüüru mõisas, kus koostöölepingu alusel osu-
tab laenutusteenust MTÜ Hüüru Külaselts. 

Ülevaade raamatukogude hetkeseisust 

 Saue  
Vallaraamatukogu 

Saue Vallaraamatukogu 
Hüüru harukogu 

Ääsmäe Raamatuko-
gu 

Teavikuid 2013.  aastal 41 000 13 000 20 000 

Perioodikaväljaandeid  62 24 34 

Lugejaarvuteid 3 1 2 

e-lugereid  2 0 2 

Tasulised teenused kopeerimine 
printimine 

skaneerimine 

kopeerimine 
printimine 

skaneerimine 

kopeerimine 
printimine 

skaneerimine 

Avatud  6 päeval nädalas 3 päeval nädalas 6 päeval nädalas 

Lugejaid 2013. aastal  1782, sh 391 last 165 600, lapsi 165 

Külastusi 2013. aastal  22 000 n/a 14 000,  
neist 40% lapsed 

Allikas: Saue Vallavalitsus 

 
Arenguvajadused: 

1) Ressursi otstarbekamaks kasutamiseks tuleb tõhustada teavikute koordineeritud 
komplekteerimist. Tuleb kaaluda, millised lahendused on võimalikud, et teavi-
kuid saaks raamatukogude vahel operatiivselt transportida. 

2) Selleks, et tõsta kirjanduse populaarsust noorte seas, tuleb korraldada senisest 
enam erinevaid lugemisüritusi, kohtumisi kirjanikega ja konkursse.  

3) Senisest enam tuleb tähelepanu pöörata koostööle raamatukogude ja kohalike 
lasteaedade vahel, et raamatukoguhoidjate teadmisi ja oskusi rakendada lasteae-
dade õppetöös. 

4) Saue Vallaraamatukogu praegune kohandatud ruumilahendus (1998. aastast) ei 
vasta enam tänapäeva rahvaraamatukogu nõuetele ja avariiulite süsteemile. Saue 
Vallaraamatukogule nähakse ette tänapäevase ruumilahendusega pind Laagrisse 
ehitatavas riigigümnaasiumis. Raamatukogu vajab investeeringuid lastepärase 
keskonna loomiseks, paremaks lastetöö korraldamiseks on vajalik ühe töötaja 
spetsialiseerumine lastekirjandusele. Puudub olmeruum töötajaile.  

5) Hüüru Raamatukogu ruumid koos Hüüru mõisaga vajavad renoveerimist. Tuleb 
leida koostöövormid ka mõisas asuva Riigivanemate muusemiga. 

6) Ääsmäe Raamatukogu ruumipuuduse lahendamine kavandada Ääsmäe Põhikooli 
renoveerimise käigus. Hetkel on kasulikku põrandapinda 164 m2, vaja oleks vä-
hemalt poole rohkem.  
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E 6.1: Valla rahvaraamatukogude võrgustik vastab valla elanike ootustele, raama-
tukogud on valla kõrgkultuuri keskuseks. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Selleks, et raamatukogude teavikute kogud oleksid mitme-

külgsed ja ülevaatlikud, tuleb jätkuvalt kindlustada teaviku-
te soetamiseks vajalikud vahendid ja jälgida kogude komp-
lekteerimise põhimõtteid lähtuvalt teeninduspiirkonna eri-
pärast. 

vallaeelarve 
riigieelarve 
 

vallavalitsus, 
raamatukogud 

2. Valla kogude ühiskasutuse organiseerimine ja seeläbi komp-
lekteerimise paindlikkuse saavutamine.  

vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
raamatukogud 

3. Laste lugemisharjumuste kujundamine, atraktiivsete üritus-
te korraldamine raamatukogudes. 

vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
raamatukogud 

4. Lugejateenindamiseks vajaliku riist- ja tarkvara pidev uuen-
damine. 

vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
raamatukogud 

5. Tugiteenuse pakkumine infoühiskonnas toimetulekuks.  vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
raamatukogud 

6. Saue Vallaraamatukogu uute ruumide projekteerimine ja 
valmimine Laagrisse ehitatava riigigümnaasiumi hoonesse. 

Vallaeelarve 
riigieelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, Saue 
Vallaraamatukogu 

7. Raamatukoguteenustega seotud näituste korraldamine 
Hüüru mõisa baasil. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, Saue 
Vallaraamatukogu 

8. Ääsmäe Raamatukogu ruumide laiendamine Ääsmäe Põhi-
kooli rekonstrueerimisel või Ääsmäe külakeskuse ehitamisel 
raamatukogu ruumide planeerimine sinna. 

vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
Ääsmäe Raama-
tukogu 

6.2 Valla kultuurielu, külaliikumine, ülevallalised üritused 

Kultuur ei ole asi iseeneses, seda kujundavad inimesed, ideed ja institutsioonid vastasti-
kuses koosmõjus. Loominguks ja kultuuriliseks tegevuseks on vaja turvalisust ‒ omava-
litsus saab seda pakkuda asjatundliku nõustamise ning kindla, järjepideva ja läbipaistva 
rahastusega. 

Saue valla kultuurielu visioon on ennekõike kultuurielu püsimine ajas. Kultuurielus saab 
osaleda nii aktiivselt kui passiivselt, kuid mõlema grupi olemasolu eelduseks on teadli-
kult suunatud pidev ja arenev protsess. Saue valla tegusa kultuurielu eesmärk on tugeva 
kogukonnatunde loomine ja hoidmine. 

Vallas pakuvad kultuuriteenuseid Saue Valla Kultuurikeskus ning külades tegutsevad 
mittetulundusühingud (peamiselt külaseltsid). Ülevallalised kultuuriteenuste pakkujad 
on Saue Valla Kultuurikeskus ja Vanamõisa Vabaõhukeskus. 

Teistes piirkondades on olulisteks kultuuriteenuste pakkujateks mittetulundusühingud, 
eeskätt külaseltsid.  

Kultuurielu rahastamine toimub 13.12.2010 vastu võetud Saue Vallavolikogu määruse 
„Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piir-
kondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimu-
sed ja kord“ alusel.  

Saue valla külaseltsid saavad vallalt tegevustoetust, mille suurus erineb johtuvalt sellest, 
kas tegemist on I, II või III tasandi keskusega. I tasandi keskuses tegutsev külaselts saab 
vallalt toetust ka kultuuritöötaja palgaks. Lisaks tegevustoetusele tasub vald külakeskus-
te/seltsimajade majandamiskulud, kui hoone on valla omandis või kui hoone omanikul 
on vallaga sõlmitud ehitise suhtes avaliku kasutamise leping.  
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Kultuuritegevust toetab vald lisaks tegevustoetustele ka läbi projektitoetuste ja ühe-
kordsete toetuste. Lisaks kultuuri- ja spordisündmuste toetamisele on olemas ka andeka 
sportlase toetus. 

2014. aasta jaanuaris loodi Saue valla heategevusfond „Elus on hoolimist“. Heategevus-
fondi annetusena kogunenud raha jaotamise otsustab vallavalitsus vallavolikogu sot-
siaalkomisjoni või haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul. Volikogu komisjo-
nidele võib ettepanekuid teha iga sauevallakas. 

Peamised kultuuriteenuste osutajad Saue vallas: 

1. Saue Valla Kultuurikeskus on vallaülene kultuurikeskus, mille põhiklientuuriks 
on johtuvalt kultuurikeskuse asukohast Laagri piirkonna elanikud. Kultuurikes-
kus on Saue valla allasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on Saue valla elanikele 
kultuuriteenuste pakkumine. Saue Valla Kultuurikeskus on partneriks külakes-
kustele ning korraldab oma tööd koostöös kolmanda sektori ja äriühingutega. 

Kultuurikeskus keskendub järgmistele tegevustele: 

 kultuuriteenused; 
 noorsootöö; 
 sotsiaaltöö ja nõustamine; 
 pereteenused; 
 koolitus 

 
2. Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA on valla omandis olev sihtasutus, mis tegutseb 

Ääsmäe Põhikooli ruumides. SA põhitegevuseks on noortesport (erinevad 
treeningrühmad), noortetöö (noortekeskus EXIT), huviharidus (rahvatants).  
 

Kultuuriteenuste tagamisel küla tasandil ja piirkondlikes tõmbekeskustes tehak-
se koostööd äriühingute ja kolmanda sektoriga. 

1. MTÜ Vanamõisa Küla tegutseb vallale kuuluvas Vanamõisa seltsimajas ja tee-
nindab peamiselt Vanamõisa ja Alliku küla elanikke. Vanamõisa seltsimajas on 
aktiivne huviringite tegevus, samuti korraldatakse seal aastaringselt klubiüritusi, 
kontserte jms.  

MTÜ Vanamõisa Küla kasutab, arendab ja hooldab ka Vanamõisa Vabaõhukes-
kust, mis on aktiivses kasutuses aastaringselt: talvel talispordikeskusena (suusa-
rajad, uisuplats, jõulumaa projekt), aastaringselt firmade talve- ja suvepäevade 
korralduspaigana, kevadest sügiseni kontserdipaigana.  

MTÜ Vanamõisa küla on eestvedajaks mitmetele ülevallalistele üritustele (ratta-
retk, jaanisimman, suur suvelõpupidu ja käsitöölaat, õunamahlasimman, jõulu-
maa jpt). Vanamõisa seltsimaja ja vabaõhukeskuse suhteline lähedus Saue linnale 
annab võimalusi koostööks ja ühisürituste korraldamiseks linnaga. 

2. MTÜ Ääsmäe Külakogu organiseerib Ääsmäe ja Tagametsa külade piirkonna 
ühistegevust ja kultuurielu. Ääsmäel puudub külakeskus-rahvamaja, kuid alates 
2013. aastast on külakogu kasutuses valla omandis olevad külakogu ruumid 
Ääsmäe Põhikooli hoones. Kultuuritegevused toimuvad valdavalt Ääsmäe 
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Põhikoolis, millel on haridusasutuse eesmärgist tulenevalt teatud piirangud. 
Aktiivselt kasutatakse ka külaplatsi. MTÜ Ääsmäe Külakogul on valminud 
külakeskuse energiasäästliku hoone projekt. Külakeskuse hoone on mõeldud 
multifunktsionaalsena: küla seltsimaja, raamatukogu, ringitegevuseks vajalikud 
ruumid ja ka kaugtöökeskus. 

3. MTÜ Tuula Tutulus organiseerib Tuula ja Pällu külade elanike ühistegevust. 
Tuulas on rekonstrueerimisel maakivist hoone seltsimajaks. Rekonstrueeritud on 
seinad ja katus, 2014. aasta juunis valmib suur saal, mida esialgu on võimalik 
kasutada vaid kütteperioodivälisel ajal. Et külakeskuse hoonet saaks 
aastaringselt kasutada, on vajalik: elektrivarustussüsteemiga liitumine, hoone 
elektrisüsteemi ehitus; veevarustussüsteemiga liitumine ja süsteemi ehitus 
(kaasa arvatud veetorudega põrandaküttesüsteem); maaküttesüsteem; hoone 
kanalisatsioon ja ventilatsioon; hoonesisesed ehitustööd; viimistlustööd; 
sanitaartehnika, valgustid, mööbel; tuleohutuse ja turvalisuse alarmsüsteemid. 
Samuti on vajalik ellu viia hoone ümbruse kujundusprojekt (mh laste 
mänguväljakud, parkla, haljastus jms).  

4. MTÜ Hüüru Külaselts tegutseb vallale kuuluvas Hüüru mõisas. Hüüru külaseltsi 
tegevusse on kaasatud ka Kiia, Püha ja Vatsla küla elanikud, sest viimati 
nimetatud külades puuduvad kultuuri- ja seltsitegevuseks vajalikud ruumid. 
Kuna külad asetsevad üksteisele suhteliselt lähedal, ei ole kavas sinna uusi 
seltsimaju ehitada. Hüüru mõisas tegutseb Saue Vallaraamatukogu harukogu, kus 
raamatukoguteenust pakub koostöölepingu alusel külaselts. Hüüru mõis asub 
väga heas kohas – suhteliselt lähedal Tallinnale, Keila-Paldiski mnt ääres, kõrval 
on Hüüru veski kõrts – seega on olemas kõik eeldused heaks ja aktiivseks 
kultuurieluks. Miinuseks on mõisa väga halb seisukord – mõis vajab korralikku 
renoveerimist. Kuid ka käesoleval hetkel tegutsevad mõisas mitmed huviringid, 
eakate selts (MTÜ Hüüru Sügiskuld). Samuti toimuvad suviti teatrietendused ja 
alates 2013. aastast on sõlmitud koostöö- ja allrendileping MTÜ K. Pätsi 
muuseumiga, eesmärgiks ühiste jõududega rajada Hüüru mõisa riigivanemate 
muuseum. 

5. MTÜ Maidla Külaselts organiseerib Maidla ja Pärinurme külade seltsi- ja 
kultuurielu. Külaselts tegutseb vallale kuuluvas Maidla seltsimajas.  

6. MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts tegutseb seltsile kuuluvas hoones Jõgisool. 
Seltsi tegevusse on kaasatud ka Koppelmaa küla elanikud. Haridusselts korraldab 
Jõgisoo ja Koppelmaa külaelanikele suunatud kultuuriüritusi, heakorratalguid, 
tervisespordi üritusi, samuti käib haridusseltsi majas koos mitu huviringi.   

7. MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus tegutseb samuti Jõgisoo külas, peamiseks 
valdkonnaks on noortetöö – Jõgisoo ja ümberkaudsete külade noorte 
vabaajategevuste pakkumine.  

8. Aktiivsed kultuurielu edendajad on Saue vallas eakate ühendused: MTÜ Ääsmäe 
Pensionäride Ühendus Sügis, MTÜ Eakate Naiste Selts Pihlamari, MTÜ 
Hüüru Sügiskuld. 

9. Ääsmäe eakad käivad koos Ääsmäe külas vallale kuuluvas korteris. Sügise tege-
vusse on kaasatud nii Ääsmäe  ja selle ümbruse külade kui ka Valingu eakad.  
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MTÜ Eakate Naiste Selts Pihlamari tegutseb Laagris Kuuse tn-l vallale kuuluval 
pinnal. 2014. aasta algusest on Pihlamarja kasutusse antud ruumides hakanud 
koos käima ka eakate meeste klubi, mille MTÜ on loomisel, kuid sisuline tegevus 
juba käib. 

Hüüru eakate seltsist on juttu Hüüru Külaseltsi juures. Lisaks nimetatutele käivad 
kord nädalas eakad koos ka Vanamõisas ja tegutseb Saue Valla Kultuurikeskuses 
omaette seltsinguna naisansambel Pihlamari. 

Eelistatud on külatasandil kultuurielu korraldamine viisil, kus erinevate vanuse-
rühmade tegevused on koondatud külaseltsi kui katusorganisatsiooni alla, selmet 
olla killustatud erinevate seltsingute näol.  

Valdkonna tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud 

Tugevused Võimalused 

 Arenenud kultuurielu piirkondades, tegusad 
külaseltsid 

 Kaks rahvaraamatukogu, haruraamatukogu ja 
koolide raamatukogud  

 Väljakujunenud traditsioonilised ülevallalised 
üritused  

 Saue Valla Kultuurikeskuse olemasolu  
 Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA olemasolu 
 Väga heal tasemel korraldatud traditsioonilised 

ülevallalised üritused 
 Selged kultuurirahastamise printsiibid 

 Külaseltside aktiivse kaasamise ja tööga 
kodanikuühiskonna arendamine vallas  

 Hüüru mõisa baasil kultuuri- ja külastuskes-
kuse väljaarendamine  

 Uute liikumis-, matka- ja loodusradade, 
spordiväljakute võrgustiku väljaarendamine 

 Traditsiooniliste valla suurürituste edasi-
arendamine 

 Noortevolikogu tegevuse toetamine 

Nõrkused Ohud 

 Osades külades puuduvad aktiivsed eestveda-
jad, seltsielu ebaühtlus kohtadel 

 Väljaarendamata ühistöö uusasumites  
 Laagri ja Ääsmäe raamatukogu ruumipuudus 
 Ülevallalise noorsootöö prohektipõhisus 

 Külaelu 1-2 aktivisti õlul, kui need väsivad või 
loobuvad, võib selle piirkonna aktiivne kul-
tuurielu hääbuda 

 Seltsitegevuse killustatus 
 Piirkonnas, kus puudub külaelu korraldav 

aktivist, nõrgeneb vallaga seotud identiteedi-
tunnetus 

 

Valla kultuurielu, külaliikumise ja ülevallaliste ürituste arenguperspektiivid: 

1) Kultuuriteenuste nõudlusele vastamise regulaarne monitooring ning selle alu-
sel kultuuritöö korraldamine. 

2) Kultuurialase suhtlemise arendamine ja toetamine. 
3) Kultuuriürituste finantseerimiseks lisarahastuste aktiivsem otsimine ja kaa-

samine (nt kultuurikapitali sihtkapitalid, hasartmängumaksunõukogu, KÜSK 
projektimeetmed jms). 

4) Ääsmäe külakeskuse hoone ehitamine. Ääsmäel on väga aktiivne seltsielu, kuid 
puudub seltsimaja. MTÜ Ääsmäe Külakogu kasutab Ääsmäe Põhikooli hoones 
asuvaid külakogu ruume, kuid need on ühisürituste korraldamiseks ilmselgelt 
liiga väikesed.  

5) Hüüru Mõis on väga suure arengupotentsiaaliga küla- ja kultuurielu keskus. 
Hetkel on mõis amortiseerunud, hoone vajab põhjalikku kapitaalremonti ja 
osaliselt uuesti ülesehitamist. Hüüru mõisast kujundatakse osaliselt turismile 
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suunatud külastuskeskus, seltsimaja käsitöö õpitubadega ja ruumidega raama-
tukogule, ruumid riigivanemate muuseumi tegutsemiseks (koostöö MTÜ K. 
Pätsi Muuseumiga).  

6) Tuula seltsimaja ehituse lõpuleviimine ja hoone ümbruse haljastusprojekti el-
luviimine. 

7) Vanamõisa Vabaõhukeskuse arendamise jätkamine: infrastruktuuri edasine 
väljaarendamine, kõvakattega parklate arendus, territooriumi teeäärse paren-
damine, elektrivõimsuse arendamine.  

8) Naaberomavalitsuste ja sõprusvaldadega koostöövõimaluste arendamine ja 
säilitamine. 

9) Kultuurialaste rahvusvaheliste suhete arendamine. 
10) Jätkata ülevallaliste ühisürituste korraldamist väga heal tasemel ja võimalusel 

liita need naaberomavalitsuste sarnaste üritustega ühtsesse ürituste sarja (nt 
rattaretke sari vms). Uute ülevallaliste kultuuriürituste algatamine. 

11) Uusasumitesse piirkondlike seltside moodustamise toetamine. 
12) Noortevolikogu asutamine. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

E 6.2.1: Saue valla kultuuri- ja seltsielu taristu ja teenused vastavad vallaelanike ja 
külaliste ootustele. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Valla kultuurielu toetamine asjatundliku nõustamise ja 

kindla, järjepideva, läbipaistva piirkondlike külaseltside 
rahastusega.  

vallaeelarve vallavalitsus 

2. Toimuvatest kultuuriüritustest vallaelanikule informat-
siooni mitmekülgne ja operatiivne kättesaadavaks tegemi-
ne. 

vallaeelarve vallavalitsus, 
vabaühendused 

3. Seniste ülevallaliste ürituste korraldamise ja nende finant-
silise toetamise jätkamine valla poolt, vastavalt kehtivale 
korrale.  Vallavalitsusele jääb ka edaspidi ürituse tellija ja 
hindaja roll.  

vallaeelarve vallavalitsus, 
vabaühendused 

4. Saue Valla Kultuurikeskuses pakutavate kultuuri-, noor-
soo- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine. 
Teenuste tagamisel tehakse koostööd äriühingute ja kol-
manda sektoriga. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

5. Koostöö korraldamine piirkondlike kultuuriürituste ja 
teiste ühiskultuuriürituste korraldamisel. 

Vallaeelarve vallavalitsus, 
MTÜd 

6. Vanamõisa Vabaõhukeskuse jätkuv arendamine vallaülese 
kultuuriobjektina, seda nii sisus kui vormis.  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ Vanamõisa 
Küla 

7. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid valla isetegevus-
kollektiivide toetamine. 

Vallaeelarve 
Eesti Laulu- ja 
Tantsu-peo SA 

vallavalitsus 

8. Välissuhtluse toetamine ja arendamine. Aktiivne kontakti-
de otsimine sõprusvaldade leidmiseks. Rahvusvahelistes 
koostööprojektides osalemine. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

9. Võimaluste otsimine Saue Valla Kultuurikeskuse kaasami-
seks üleriigiliste ja regionaalsete festivalide või konkurssi-
de programmi üheks toimumiskohaks. 

… vallavalitsus, 
MTÜd 

10. Saue Valla Kultuurikeskuse tegevuse suunamine vallaela-
nike kõrval ka Lõuna-Tallinna ja Saue linna elanike teenin-

vallaeelarve vallavalitsus, 
Saue Valla Kul-
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damisele. tuurikeskus 
11. Tuula seltsimaja ehituse lõpuleviimine, seltsimaja ühen-

damine koos Keila-Tuula (perspektiivis Ääsmäe-Maidla-
Kiisa) kergliiklusteega Keila jõe puhkeala võrgustikku.  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ Tuula 
Tutulus 

12. Ääsmäe külakeskuse (rahvamaja) eraldiseisva hoone pro-
jekteerimine ja ehitamine passiivmaja põhimõtetest lähtu-
des.  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

MTÜ Ääsmäe 
Külakogu, valla-
valitsus 

13. Hüüru mõisa arendamine tänapäevaseks multifunktsio-
naalseks  külastuskeskuseks, mis tegutseks nii piirkondliku 
seltsimaja, raamatukogu kui ka kultuuri- ja turismikesku-
sena.   

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

MTÜ Hüüru Kü-
laselts, vallava-
litsus 

14. Saue Valla Kultuurikeskuse hoone terviklik renoveerimine, 
lähtudes sh energiasäästu põhimõtetest 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

 

Eesmärk ja tegevused 

E 6.2.2: Saue valla külaseltsid ja piirkondlikud mittetulundusühingud on kodani-
kuühiskonna ja kohaliku elu arendajad ja on vallale igakülgseks partneriks. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Korrapärase vabaühenduste ümarlaua korraldamine vähemalt 

kahel korral aastas 
vallavalitsus vallavalitsus, 

MTÜd 
2. Külade ja külavanemate nõustamine ning toetamine küla/asumi 

arengukava koostamisel.  
vallavalitsus vallavalitsus, 

MTÜd, 
külavanemad 

3. Tegusad külavanemad igas külas, vald toetab ja väärtustab küla-
vanema statuuti. 

Vallavalitsus 
MTÜ-d 

vallavalitsus,  
külavanemad 

4. Uusasumitesse piirkondlike seltside moodustamise toetamine. Vallavalitsus 
MTÜ-d 

Vallavalitsus 

5. Külaseltside omavahelise ja üleriigilise koostöö väärtustamine. Vallavalitsus 
MTÜ-d 

vallavalitsus, 
MTÜd 

 

6.3 Ühisüritused 

Saue vallas korraldatakse kalendriaastas mitmeid ülevallalisi ühisüritusi: Saue valla las-
te lahtised meistrivõistlused suusatamises, jüriööjooks, suvelõpupidu koos käsitöölaa-
daga, õunamahlasimman, sügisjooks, Saue valla laste laulukonkurss. Traditsiooniliselt 
korraldatakse vallaelanikele tasuta valla sünnipäevapidu novembris (kas teatrietendus 
või kontsert) ja kutsetega vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõttu vabariigi 
aastapäeva puhul veebruaris. Kolmel korral aastas kutsutakse vastsündinud vallakoda-
nikud valla kultuurikeskusesse beebipeole.  

 

 

 

Eesmärgid ja tegevused 

E 6.3: Valla traditsioonilised ühisüritused on atraktiivsed, valla identiteeti toeta-
vad ning on populaarsed nii vallaelanike kui külaliste hulgas. 
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 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Eriilmeliste piirkondlike ürituste toomine valda, et oleks 

rohkem ainuomaseid tegevusi.  
Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

2. Saue valla laste lahtiste suusatamise meistrivõistluste iga-
aastane korraldamine. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

3. Saue valla laste laulukonkursi iga-aastane korraldamine. vallaeelarve vallavalitsus 
4. Valla kevadise rattaretke iga-aastane korraldamine. Vallaeelarve 

toetusmeetmed 
erainvestorid 

vallavalitsus, 
MTÜ Vanamõi-
sa Küla 

5. Jüriööjooksu iga-aastane korraldamine. Vallaeelarve 
toetusmeetmed, 
erainvestorid 

vallavalitsus, 
MTÜd 

6. Saue valla suvelõpupeo/külade päeva/käsitöölaada iga-
aastane korraldamine Vanamõisa Vabaõhukeskuses. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed, 
erainvestorid 

vallavalitsus, 
MTÜd 

7. Sügisjooksu iga-aastane korraldamine . Vallaeelarve 
toetusmeetmed 
erainvestorid 

MTÜ RSK Kuu-
se 

8. Valla sünnipäeva tähistamine laiale avalikkusele suu-
natud tasuta üritusena. 

vallaeelarve vallavalitsus, 
MTÜd 

9. Vabariigi aastapäeva tähistamine kutsetaga tunnus-
tamiseüritusega. 

vallaeelarve vallavalitsus 

10. Jaan Teemanti sünniaastapäeva iga-aastane tähistamine.  Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

11. Taluturu korraldamine Laagris. vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
Saue Valla Kul-
tuurikeskus, 
MTÜ-d 

 

6.4 Tervisesport ja spordirajatised  

Vallas ostutavad sporditeenuseid MTÜ Laagri Haridus ja Spordikeskus (võimla, staadion 
ja ujula), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi SA ja MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse, nimetatud asu-
tuste baasil ka mitmed spordiklubid.  

Toimuvad mitmed ülevallalised rahvaspordiüritused: Saue valla laste lahtised meistri-
võistlused suusatamises (Vanamõisa Vabaõhukeskuses), jüriööjooks (igal aastal erine-
vas külas), rattaretk, sügisjooks (Laagris). Erainitsiatiivil toimuvateks suuremateks 
spordiürituseks on MTÜ Vanamõisa Suusaklubi poolt korraldatav traditsiooniline „Kõva 
mehe jooks“ ja MTÜ Harju Jalgpallikooli korraldatav rahvusvaheline noorte jalgpallitur-
niir Spring Cup (Laagri Kooli staadionil).  

Vallavalitsus toetab projektipõhiselt liuväljade ja suusaradade rajamist I tasandi tõmbe-
keskustes, samuti toetab vald sportlasi andeka sportlase toetamise korra alusel. 

Vallas on mitmed avalikud (tervise)spordirajatised. Viimastel aastatel on ehitatud kerg-
liiklusteid.  

 

 

Avalikud spordirajatised Saue vallas: 

spordirajatis spordiobjekti liik asukoht sportimispaigad 
omanik/  
valdaja 
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Saue-Jõgisoo spor-
di- ja vabaajaplats 

tenniseplats, vä-
lispalliväljak 

Jõgisoo seltsimaja 
juures 

tenniseväljakute 
plats, korvpallipats, 
multifunktsionaalne 
palliväljak (võrkpall, 
jalgpall) 

Saue-Jõgisoo 
Haridusselts 

Vanamõisa korvpal-
liplats 

korvpalliplats Vanamõisa Vaba-
õhukeskus 

korvpalliplats MTÜ Vanamõi-
sa Küla 

Vanamõisa tali-
spordikeskus 

suusarajad, uisu-
väljak (korvpalli-
platsil) 

Vanamõisa Vaba-
õhukeskus 

eri pikkusega suusa-
rajad, uisuväljak 

MTÜ Vanamõi-
sa Küla 

Kiia küla spordi- ja 
puhkekeskus 

välispalliväljak, 
korvpall 

Kiia küla korvpalliplats (gra-
niitkillustik-katetga) 

MTÜ Kiia Küla 
Noortekeskus 

Hüüru küla multi-
funktsionaalne 
palliväljak 

multifunktsio-
naalne palliväljak 

Hüüru küla korvpall, võrkpall MTÜ Hüüru 
Külaselts 

Ääsmäe spordiplats jalgpalliväljak, 
korvpalliplats 

Kase tee 11, Ääs-
mäe küla 

Jalgpalliväljak 
40x20m, asfaltkattega 
korvpalliplats 
28x15m 

Saue Vallava-
litsus 

Ääsmäe küla 
skatepark  

Ekstreemspordi-
väljak 

Kasesalu 16, Ääs-
mäe 

rula, BMX Ääsmäe Kul-
tuuri ja Spordi 
SA 

Ääsmäe kooli korv-
palliplats 

korvpalliplats Kasesalu 16, Ääs-
mäe 

korvpall Ääsmäe Põhi-
kool 

Maidla palliplats võrkpalliplats Maidla küla võrkpalliplats Maidla küla-
selts 

Laagri skatepark Ekstreemspordi-
väljak 

Laagri, Jõekääru 
park 

rula, BMX Saue Vallava-
litsus 

Laagri Jõekääru 
pargi multifunkt-
sionaalne palliplats 

Multifunktsio-
naalne välipalli-
plats 

Laagri, Jõekääru 
park 

korvpall, väljakujalg-
pall mudilastele, rah-
vastepall 

Saue Vallava-
litsus; MTÜ 
RSK Kuuse 

Kuuse tn spordihall 
Laagris 

spordihall Kuuse tn 39b, 
Laagri alevik 

võrkpall, korvpall, 
tennis, sulgpall, rüh-
matreeningud (ae-
roobika) 

MTÜ RSK Kuu-
se 

Laagri Kooli staa-
dion 

staadion Veskitammi 22, 
Laagri 

staadion, kunstmuru-
kattega jalgpalliväljak, 
tartaankattega jook-
suring; kaks kunst-
murukattega harju-
tusväljakut jalgpalli, 
korvpalli ja tennise 
mängimiseks. 

LHSK OÜ 

Laagri siseujula ujula Veskitammi 22, 
Laagri 

ujumine, rühmatree-
ningud 

LHSK OÜ 

Laagri Kooli võimla võimla, spordihall Veskitammi 22, 
Laagri 

korvpalli, võrkpalli, 
käsipalli jt sisespordi-
alade harrastamise 
võimalus, rühmatree-
ningud 

LHSK OÜ 

Laagri suusarajad ja 
uisuväljak 

suusarajad, uisu-
väljak 

Veskitammi 22, 
Laagri ja sellega 
külgnevad alad 

suusarajad, uisuväljak LHSK OÜ 

Vatsla küla võrkpal-
liplats 

võrkpalliplats Piiritsa, Vatsla 
küla 

võrkpalliplats ilma 
võrkpalliväljaku joon-
teta 

Vatsla küla 
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Saue valla sporditegevuse ja tervisespordi arenguvajadused:  

1) toetada tervislikkust propageerivaid üritusi; 
2) toetada tervisesporti; 
3) koordineerida spordiürituste korraldamist, infovahetust, reklaami; 
4) on vaja valla eri piirkondadesse 2-3 valgustatud tervisespordirada, mida saaks 

kasutada nii jooksu- kui suusarajana. 
 

Eesmärk ja tegevused 

E 6.4: Saue valla on noorte- ja tervisesporti ja spordiklubiside tegevus aktiivne, 
elanikele on tagatud mitmekesised avalikud sportimisvõimalused. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Sportlike tegevuste ja tervisespordi väärtustamine.  Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

2. Ülevallaliste rahvaspordiürituste jätkuv toetamine vallavalitsuse 
poolt (rattaretk, jüriööjooks, sügisjooks) 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ-d 

3. Olemasolevate spordirajatiste tehnilise seisukorra parendamine 
ja spordirajatiste edasiarendamine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ-d 

4. Kruusakattega jalgrattatee rajamine Ääsmäelt Maidlasse Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ-d 

5. Kergliiklusteede arendamine ühtse võrguna, sidudes need Tallin-
na linna, Saue linna ja teiste naaberomavalitsuste kergliiklustee-
dega ühtsesse võrku 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

6. Puhke- ja rekreatsioonialade väljaarendamine I ja II tasandi tõm-
bekeskustes 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ-d 

 

6.5 Noorsootöö 

Noorsootöö on töö noortega, mis arendab noore inimese maailmanägemist, teadmisi, 
oskusi, hoiakuid ja aitab luua suhtlusvõrgustikku. Noorsootöö osadeks on: huviharidus 
ja huvitegevus, nõustamine ja teavitamine, noorte tervistav ja arendav puhkus, töökas-
vatus, noorte osalus. 

Saue vallas on aktiivne noorsootöö Laagris (Laagri Koolis), Ääsmäel (Ääsmäe noortekes-
kus EXIT) ja Jõgisool (Jõgisoo Vabaajakeskus). Lisaks neile on ülevallalist noorsootööd 
kureeriv valla allasutus Saue Valla Noortekeskus. Saue vallas ei ole valla noorsootööd 
ülevallaliselt korraldavat eraldiseisvat  ja vastava erialase ettevalimistusega noorsootöö-
tajat. Ülevallalist noorsootööd korraldab hetkel valla kultuurinõunik, väljaspool Laagrit 
toimub noorsootöö külaseltside tegevuse ühe osana. Loomisel on noorte enda algatusel 
Saue valla noortevolikogu. Kooskäimisvõimalus on noortel ka Vanamõisa Seltsimajas 
(olemas eraldi ruum arvutite ja muu vajalikuga õppimiseks ja ühiseks ajaveetmiseks). 

Saue vallas tegeleb noorsootööga ka Saue Valla Kultuurikeskus, kus igapäevaselt tegut-
seb mitu noorte huviringi, kevadisel ja sügisesel koolivaheajal toimuvad linnalaagrid ja 
suve alguses Tänavakultuurilaager. Noorsootööd ja selles osalemise võimalusi tutvusta-
takse jooksvalt ajalehes Koduvald, valla kodulehel, valla Facebooki lehel, Saue valla 
noorte Facebooki lehel, Saue valla kultuurikeskuse Facebooki lehel, külakeskuste 
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meililistides, varem laagrites osalenud laste vanemate meililistides ja vajadusel kasuta-
takse ka otsepostitust. 

 

Eesmärk ja tegevused 

E 6.5: Saue valla noorsootöö ja noorte liikumine on aktiivne ja järjepidev. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Ülevallaline noorsootöö korraldamine erinevates noorsoo-

töö vormides. Ülevallalist noorsootööd toetatakse 
projetkipõhiselt läbi kolmanda sektori. Laagri piirkonnas 
toetatakse noortekeskuse tegevust kultuurikeskuse baasil 
ning Ääsmäe piirkonnas Ääsmäe noortekeskuse baasil. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus, 
MTÜd 

2. Noorsootöö toimub olemasolevate või väljaarendatavate 
külaseltside baasil (v.a Laagri) 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

3. Valla ühtne noorsootöö koordineerimine. vallaeelarve vallavalitsus 
 

4. Noorte omaalgatuse ja erinevate noorsootöö projekte toe-
tamine. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ-d 
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7 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
 

Käesolevas peatükis käsitletakse sotsiaalhoolekande, -teenuste, -toetuste, lastekaitse ja 
tervishoiuga seonduvat.  

Riskitegurid, mis mõjutavad sotsiaalvaldkonda enim:   

 Rahvaarvu oluline suurenemine lühikese aja jooksul (sh laste arvu hüppeline 
kasv);  

 Rahvastiku vananemine ja eakate vanusegrupi osatähtsuse pidev suurenemine; 
 Suurenenud rahvaarvuga kaasnev abivajajate hulga kasv; 
 Võimalik majandusolukorra halvenemine võib kaasa tuua täiendavad sotsiaalris-

kid sh võimetus tasuda kommunaalmakseid, probleemid eluaseme laenumaksete 
tasumisel. 

 
Valdkonna tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud 

Tugevused Võimalused 

 Väljakujunenud sotsiaalhoolekande süs-
teem, elanikele osutatakse sotsiaalteenu-
seid ja vajadusel makstakse sotsiaaltoetusi 

 Nõlvaku 9a asub valla sotsiaalmaja, lisaks 
eraldi asuvad sotsiaaleluruumid. 

 Valla allasutusena tegutsev Harku hoolde-
kodu 

 Sotsiaalteenuste valiku oluline laiendamine, 
valla sotsiaalkeskuse (päevakeskus?) käivi-
tamine võimaldab viia valdkonna uuele kvali-
tatiivsele tasemele 

 Elanike tervishoiualase teadlikkuse tõstmine 
toob kaasa nende parema elukvaliteedi  

 Sotsiaaleluasemete, s.h. erivajadustega ini-
mestele kohandatud pindade juurde loomine 
tõstab abivajajate elukvaliteeti 

 Sotsiaalteenuste korraldamine koostöös 
naaberomavalitsustega  

  
Nõrkused Ohud 

 Sotsiaalteenuste valik ei ole piisav, puudub 
valla sotsiaalkeskus 

 Hooldekodu kohtade arv on piiratud;. 
 Sotsiaaleluruumide arv on piiratud ja ei 

vasta muutunud oludele 
 Laagri perearstikeskuse ruumid ei vasta 

kaasaja nõuetele 
 Esmatasandi tervishoiuteenuse halvem kät-

tesaadavus valla lõunapiirkonnas. 

 Vähenevad elanike sissetulekud ja valla tulu-
baas, suurenevad sotsiaalkulutused ja vähe-
neb investeerimisvõimekus 

 Majanduse tsüklilisusega kaasnev töötus, 
heidikute arvu kasv ning süvenevad sot-
siaalprobleemid, kuritegevuse kasv 

 Vananev elanikkond hajaasustusaladel (tee-
nused pole neile hõlpsasti kättesaadavad) 

 

7.1 Sotsiaalhoolekanne ja – teenused 

Saue valla sotsiaalhoolekande, -teenuste, -toetuste  eesmärgiks on pakkuda abivajajatele 
kvaliteetset ja isikule sobivat tuge, mis soodustaks nende toimetulekut igapäeva- ja 
ühiskonnaelus. 

Sotsiaalteenuste pakkumisel Saue vallas arvestatakse Euroopa sotsiaalkaitsekomitee 
(SPC) soovitusi, mille kohaselt on oluline, et sotsiaalteenused oleksid inimestele  

 kättesaadavad; 
 juurdepääsetavad; 
 taskukohased; 
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 isikukesksed; 
 terviklikud; 
 järjepidevad; 
 tulemusele suunatud. 

Saue valla elanike hulgas oli 01.01.2014 alguse seisuga 1734 vanadus-,   töövõimetus- ja 
toitjakaotuspensionäri (vanaduspensionäre, rahvapensioni saajaid, väljateenitud aastate 
pensioni saajaid 1420; töövõimetuspensionäre 269, toitjakaotuspensionäre 45). Sot-
siaalkindlustusametilt sotsiaaltoetust saavaid puudega isikuid oli 449, sh 54 last (kesk-
mine, raske, sügav puue). 

2013. aastal:  

1) väljastati 136 isikliku abivahendi kaarti abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahen-
dite soodushinnaga ostmiseks nii erivajadustega lastele kui täiskasvanutele; 

2) maksti hooldajatoetust 6 puudelise lapse, 15 sügava ja 37 raske puudega täiskas-
vanu hooldajale; 

3) telliti SA Eesti Puuetega Inimeste  Fondist ja väljastati 48 liikumispuudega või 
vaegnägijat teenindava sõiduki parkimiskaarti; 

4) väljastati 27 laagri ujula kasutaja sooduskaarti, sellest 0-3 aastaste väikelaste va-
nematele 4 kaarti. Sotsiaalhoolekande osakonnast ujula haldajale edastatud ni-
mekirjade ja kaartide alusel võib alates 2002. aastast ujulat soodustingimustel 
kasutada 520 eakat, töövõimetuspensionäri ja väikelastega peret.  

5) sõlmiti 12 koduteenuste ja sotsiaalmajas osutatavate põhi- ja tugiteenuste  lepin-
gut.  

Omastehoolduse puhul lähenetakse juhtumispõhiselt, kuid lähtutakse eesmärgist, et 
inimesed saaksid olla ühiskonnas aktiivsed, töötada, õppida või tegelda ettevõtlusega.  
 
Maidla, Ääsmäe, Vatsla ja Hüüru külade abivajajaid sõidutatakse väikebussiga regulaar-
selt üks kord nädalas kauplusesse, turule, apteeki. Teiste külade ja Laagri aleviku elanik-
ke teenindatakse vastavalt vajadusele ja tellimustele. Eelkõige on tellimused seotud ter-
vishoiu- ja pangateenuste tarbimisega ning isiklike abivahendite ja isikutunnistuse väl-
jastamise küsimustega.  

Hoolekandeasutusena tegutseb Saue valla hallatav asutus – Harku Hooldekodu. Hoolde-
kodus on kokku 27 kohta.  

Üldhooldekodu teenuse eesmärk on kindlustada eakate, kelle toimetulekut ei ole võima-
lik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne hooldamine 
üldhooldekodus.  

Nõlvaku 9A paikneb valla sotsiaalmaja, mis on sotsiaalosakonna struktuuriüksus. Sot-
siaalmajas on kokku 9 korterit. Lisaks on Maidla  külas 4 ja Laagris Kuuse tn 29 asuvas 
kortermajas 5 sotsiaalkorterit. Hüüru külas asub Uus tn 23 munitsipaalelamu. 

Sotsiaalelamispind võimaldatakse isikule või perekonnale, kes ise ei ole suutelised ja 
võimelised seda endale või oma perekonnale tagama. Teenust osutatakse: puudega isi-
kutele, lastekodust elluastujatele, kriisiperedele, muudele isikutele, kellel puudub eluase 
või kes teenust saamata jäävad eluasemest ilma. 

Lastekaitse alase töö maht on tulenevalt elanikkonna noorenemisest ja kiirest elanike 
arvust viimastel aastatel tunduvalt tõusnud. Haridusliku erivajadusega laste arvu pide-
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vast tõusust tulenevalt on suur osakaal koostööl vastavate erialaspetsialistidega. Kriisi- 
ja multiprobleemsete perede tõhusaks abistamiseks oluline tulemuslik juhtumi- ja võr-
gustikutöö vajab stabiilset ja küllaldast aja- ning inimressurssi.  Saue vallas on moodus-
tatud alaealistega  tehtava  kriminaalpreventiivse töö koordineerimiseks alaealiste ko-
misjon, kus lastekaitsespetsialisti ülesandeks on lapsele määratud mõjutusvahendi ra-
kendamise järelevalve ja töö perega/lapsega. 

Arenguvajadused: 

1) Koduteenuste valiku laiendamine eesmärgiga muuta see vajadustele vastavaks; 
2) Kolmanda sektori jätkuv kaasamine sotsiaaltöö valdkonnas (Külaseltside kaasa-

mine abivajajate väljaselgitamisel ja abistamisel, koostöö SA-ga Haraka Kodu). 
3) Sõltuvalt majanduslikust konjunktuurist on vajalik töötute nõustamine;  
4) Tingimused olemasolevates sotsiaalkorterites ei vasta kaasaja nõuetele, vajalik 

on välja arendada sotsiaalelamispinnad valla lõuna- ja põhjapiirkondades; 
5) Puudub tugiteenuseid (eripedagoogid, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, pe-

renõustaja) pakkuv keskus, mis tegeleks ka erivajadustega laste ja nende perede-
ga seotud küsimustega; 

6) Vallas puudub sotsiaalkeskus, kus on teenustena välja arendatud erivajadustega 
täisealiste ning  eakate  toetatud töökohad, töötute ja vanglast vabanenute nõus-
tamine ja rehabilitatsioon ning varjupaigateenus;  

7) Perspektiivis on lähtuvalt valla rahvastikuprognoosist ette näha hooldekodu koh-
tade vajaduse järk-järgulist suurenemist. 

8) Vabade hooldekodu kohtade olemasolu puhul välja arendada intervallhoiu tee-
nus. 

9) Omastehooldamise põhimõtete ülevaatamine, lähtuvalt printsiibist, et inimesed 
saaksid olla ühiskonnas aktiivsed. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

E 7.1.1:  Saue vallas on välja arendatud abivajajate vajadustele vastav sotsiaalhoo-
lekande taristu ja kvaliteetsed sotsiaalteenused. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Koduteenuste valiku suurendamine (nt eakatele ja puudega isiku-
tele pakutakse kodu koristamise teenust, pesu pesemise võimalust, 
puude ja vee tuppa toomist). 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

2. Sotsiaalnõustamise teenuse täiustamine, ennetav töö abivajajatega Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

3. Kolmanda sektori aktiviseerimine sotsiaaltöö valdkonnas, eakate ja 
erivajadustega inimeste nõukoja toetamine (juhul kui leidub eest-
vedaja), koostöö külaseltsidega abivajajate väljaselgitamisel ja 
abistamisel 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

4. Lastekaitse tugivõrgustiku väljaarendamine koostöös külaseltside 
ja allasutustega. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

5. Töötute nõustamine ja rehabilitatsioon koostöös Töötukassaga Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

6. Koostöö tegemine Tallinna linna, Keila linna ja Saue linnaga  varju-
paiga/kodutute öömaja teenuse tagamiseks, erivajadustega ini-
meste ja eakate vaba aja sisustamisel 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

7. Sotsiaalmajutusüksuste loomine Ääsmäele, Laagrisse ja Hüüru. Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 
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8. Munitsipaalelamispindade rajamine Vallaeelarve  
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

9. Tugiteenuste keskuse loomine (eripedagoogid, logopeed, sotsiaal-
töötaja, psühholoog, perenõustaja)  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallaeelarve 

10. Üldhooldekodu rajamine koos naaberomavalitsustega (Harku vald) Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

11. Omastehoolduse toetamine lähtuvalt täpsustatud põhimõtetest  Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

 

E 7.1.2: Saue vallas on tagatud erivajadustega laste varajane märkamine, nende 
arenguvajaduste toetamine ja perede nõustamine 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Erivajadustega laste varajane märkamine, kogukonna ja peda-
googide kaasamine erivajadustega laste märkamisele 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

2. Erivajadustega, psüühikahäiretega laste ja noorte ning nende 
perede nõustamine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

3. Koolitused lasteaedade ja koolide personalile erivajadustega 
laste märkamiseks ja nende arenguvajaduste toetamiseks 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

 

 

7.2 Tervishoid ja rahva tervise edendamine 

Tervishoiuteenuse korraldamine on riiklik ülesanne, kohaliku omavalitsuse funktsioon 
tervishoiu korraldamisel piirdub peaasjalikult terviseedendamise ja tervislike eluviiside 
arendamise/propageerimisega ning esmatasandi arstiabi valdkonnas võimalikult sood-
sa toimimiskeskkonna tagamisega. 

Saue vallas osutab tervishoiuteenust OÜ Laagri Perearst, mis tegutseb vallale kuuluvates 
ruumides. Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele on inimesel võimalik 
endale vabalt valida perearst, mis tähendab, et olulisel osal Saue valla elanikest on pere-
arst mujal. Vastavalt sotsiaalministri 29.11.2001.a. määrusele on perearsti maksimaalne 
nimistu suurus 2000 ja minimaalne 1200 patsienti. Nendest võib maha arvata 10% kind-
lustamata ja 10% nn. „liikuvaid” elanikke. Tervishoiu valdkonna lahendamist vajav kit-
saskoht on perearstide ruumide seisukord ja laienemisvõimalused. Laagri perearstid  
töötavad Saue vallamajas suhteliselt kitsastes oludes, kus edasine laienemine ei ole või-
malik. 

Terviseedendamise lähtedokumendiks Eestis on „Rahvastiku tervise arengukava 2009–
2020. Arengukava  üldeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse sure-
muse ja haigestumise vähendamise kaudu.  

Arenguvajadused: 

1) Laagri perearstikeskuse ruumid on liiga väikesed, ebafunktsionaalsed ja paikne-
vad eraldatult hoone erinevates osades (puudub hoonesisene ühendus).  Puudub 
laienemisvõimalus täiendavate esmatasandi terviseteenuste (füsioteraapia, 
ämmaemandusabi ja koduõendusteenuse) väljaarendamiseks perearstikeskuse 
juures. 

2) Suurenev vajadus koduõendusteenuse järele (eelkõige valla lõunaosas); 
3) Vallal puudub terviseprofiil; 
4) Vajalik on jätkuv tervisedenduse tegevuste läbiviimine, karskete ja tervislike elu-

viiside propageerimine.  
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5) Vajalik on tervisliku toitumise kampaania ellukutsumine koostöös Saue valla põl-
lumajandusettevõtetega. 

 

Eesmärk ja tegevused 

E 7.2: Saue vallas on kaasaegne tervishoiu taristu, arstiabi on efektiivne ja kätte-
saadav, vald väärtustab terveid eluviise. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Laagrisse uue esmatasandi tervisekeskuse rajamine, 
koduõendusteenuse loomine  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus 

2. Vastastikuse regulaarse infovahetuse loomine perearstidega  riski-
gruppide varajaseks märkamiseks (lapsed, eakad, riskipered) 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
perearstid 

3. Tervisedenduse põhimõtetega arvestamine ja valla terviseprofiili 
väljatöötamine perioodil 2014/2015 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, perearstid, MTÜd, haridus- ja sotsiaal asutused 

4. Tervisedenduse tegevuste läbiviimine, karskete ja tervislike eluvii-
side  propageerimine, aktiivne osalemine vastavates üleriigilistes 
kampaaniates 

Erainvestor 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
perearstid, 
MTÜd, haridus- 
ja sotsiaal asutu-
sed 

5. Saue valla põllumajandusettevõtetele ja nende toodangule toetu-
des tervislikku toitumist propageeriva kampaania käivitamine (nt 
söö vähemalt 1 porgand päevas, kapsas on kasulik) 

Erainvestor 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
perearstid, 
MTÜd, haridus- 
ja sotsiaal asutu-
sed 
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8 Taristu  
Järgnevas peatükis on ülevaade ja kokkuvõte Saue vallas asuvate teede, liikluskorraldu-
se ja tänavavalgustuse olukorra, arenguvajaduste, eesmärkide ja tegevuste kohta.   

  

8.1 Teed 

Riigimaanteed  

Saue vald asub olulisel logistilisel positsioonil, valda läbivad Tallinnast lõunasse ja ede-
lasse suunduvad suured magistraalteed. Riigiteede hoidu korraldab Põhja Regionaalne 
Maanteeamet. Saue valda läbivad järgmised  Eesti põhimaanteed: 

1) nr. 4 Tallinn - Pärnu - Ikla; 
2) nr. 8 Tallinn - Paldiski; 
3) nr. 9 Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla; 
4) nr. 11 Tallinna ringtee 

 
Ülevaade maanteeameti rekonstrueerimisprojektidest:  

 Projekt Mis toimub? Mis on plaanis? 
1. Tallinna ringtee lõigus Kanama 

viadukt kuni Keila 
Eelprojekt koosta-
misel, projekt valmib 
2014 lõpuks, osaline 
ehitus 2019-2020 

kolme ringliiklusristmikuga tee, 2+2 
sõidurajaga Saue linna servas, 1+1 
sõidurajaga ülejäänud lõigul, uus 
Valingu raudteeviadukt, kergliiklus-
teed kogu ulatuses. Osaline ehitus 
sisaldab lõiku Tõkke tn ristmikust 
raudteeviaduktini 

2. Tallinn-Paldiski maantee rekonst-
rueerimisprojekt lõigus Tähetorni 
ristmik kuni Tabasalu ristmik 

eelprojekt koostami-
sel, projekt valmib 
2014 lõpp 

2+2 sõiduradadega tee, Harku via-
dukt, kergliiklusteed kogu ulatuses 

3. Pärnu maantee lõik alates Tallinna 
piirist kuni Topi ristmikuni 

Projekteerimine 
2014-2015, ehitami-
ne 2016-2017 

Terviklik liikluslahendus sõidukitele 
ja kergliiklejatele 

4. Pärnu mnt Ääsmäe-Kernu lõik Eelprojekt koosta-
misel , valmib 2014 
lõpp, ehitus kavan-
datud 2015-2016 

2+1 sõiduradadega tee 

5. Laagri ümbersõit I etapp Saku-
Laagri teest raudteeni 

Ehitamisel, valmib 
2014 lõpp 

1+1 sõiduradadega tee, Pärnu mnt 
viadukt, raudteetunnel, kergliiklus-
teed osaliselt 6. Laagri ümbersõit II etapp raudteest 

Hoiu tn ristmikuni 
Ehitamisel, valmib 
2014 lõpp 

7. Laagri ümbersõit III etapp Hoiu tn 
ristmikust Instituudi teeni 

Maade võõrandami-
ne, ehitus 2016-
2017 

 

Kuna Pärnu mnt lõikab Laagri aleviku sisuliselt pooleks ja alevikku läbib ka Harku-
Laagri maantee, siis on valla seisukohalt oluline Tallinn-Pärnu maantee Tallinna ja 
Kanama vahelise lõigu  (sh Topi ristmik) rekonstrueerimine ning Laagri ümbersõidu 
(Juuliku-Tabasalu) väljaehitamine vähemalt lõigus (Juuliku – Laagri-Harku mnt kolman-
da kilomeetrini), samuti Veskitammi tn ja Pärnu mnt/Nõlvaku/Seljaku tn piirkonna 
ristmike, sh vasakpöörete väljaehitamine. 
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Lahendamist vajavad probleemid ja arengukohad: 

1) jalakäijate turvalisuse tagamisel järgmistes kohtades:  
2) tiheda liiklusega (riigi)maanteedel, nt Paldiski mnt Hüüru küla läbiv teelõik 
3) Pärnu maanteel asuvad ühistranspordipeatused, sh Uku bussipeatus Jõgisool jm. 
 

Uute teede planeerimisel ja ehitamisel tuleb projektis ette näha bussipeatused ja müra-
leevendusmeetmed.  

Lisaks põhimaanteedele on Saue vallas suhteliselt tihe riigi kõrvalmaanteede võrgustik: 

Saue valda läbivad kõrvalmaanteed: 

Maantee Nr Katte liik 

Kanama - Jõgisoo  11116 Mustkattega 

Valingu - Jõgisoo  11117 Osaliselt mustkattega 

Alliku - Laagri - Hüüru  11184 Osaliselt mustkattega 

Tutermaa - Vanamõisa  11186 Osaliselt mustkattega 

Harku - Rannamõisa  11191 Mustkattega 

Hüüru - Saue  11185 Mustkattega 

Kiisa – Maidla 11244 Kruuskattega 

Ääsmäe – Hageri 11247 Osaliselt mustkattega 

Keila – Ääsmäe 11370 Mustkattega 

Laagri – Harku 11401 Mustkattega 

Ääsmäe tee 11402 Mustkattega 

Ääsmäe Mõisa tee  11403 Mustkattega 

Ääsmäe – Kernu 11406 Mustkattega 

Kiia - Vääna – Viti 11410 Mustkattega 

Valla ja vallaelanike huvidega seonduvad riigiteede arenguvajadused: 

1) Kuna Pärnu maantee lõikab Laagri aleviku sisuliselt pooleks, siis on valla seisu-
kohalt oluline Tallinn-Pärnu maantee Tallinna ja Kanama vahelise lõigu  (sh Topi 
ristmik) rekonstrueerimine ning Pärnu mnt ja Veskitammi/Nõlvaku/Seljaku tn 
piirkonna ristmike, sh vasakpöörete väljaehitamine. 

2) Kuna Laagri alevikku läbib praegu ka Harku-Laagri maantee transiitliiklus, siis on 
oluline selle suunamine praegu ehitatavale Juuliku-Tabasalu maantee osaks ole-
vale Laagri ümbersõidule. 

3) Mitmetes kohtades tiheda liiklusega riigimaanteedel tuleb parandada jalakäijate 
turvalisust, nt Paldiski mnt Hüüru-Harku teelõik, Pärnu maanteel asuvad ühis-
transpordipeatused. 

4) Uute teede planeerimisel ja ehitamisel tuleb juba tee-ehitusprojektides ette näha 
bussipeatused ja piisavad müraleevendusmeetmed. 

5) Riigi kõrvalmaanteede puhul on oluline lõpuni viia kruuskattega teede katmine 
mustkattega. 
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Kohalikud teed  

Vallale kuulub kokku 88,3 km avaliku kasutusega teid, sh 40 km on mustkattega ning 
48,3 km on kruuskattega. Lisaks on vald sõlminud avaliku kasutuse lepingud 16,05 km 
erateede omanikega, st sisuliselt on vald üle võtnud selliste teede hooldus- ja remondi-
kohustuse.  Pidevalt toimub avaliku kasutuse jaoks olulisemate erateekinnistute üle-
võtmine valla omandisse. 

Mustkattega teede-tänavate seisundist tingitud põhilised probleemid ja kitsaskohad on 
järgmised: 

1) Teede omaaegne ehituskonstruktsioon ja ohutus ei arvesta kasvanud liiklustihe-
dusega. 

2) Laagri alevikus on suureks probleemiks parkimiskohtade vähesus korruselamute 
juures (nt Redise tn, Kuuse tn, Männimetsa tn jm). 

3) Hädaremonditöödele (aukude lappimiseks, materjali pealeveoks) kulub ebapro-
portsionaalselt palju raha, kuna hooldust on teostatud ebapiisavalt ja teekatted 
lagunevad ka ehitusajal kasutatud mittekvaliteetsete materjalide  (aluskonstrukt-
siooni ehituse ja kattekonstruktsiooni) kasutamise tõttu. 

4) Sadeveelahenduste puudumine, sellest tingitud loigud teedel ja teede kiirem la-
gunemine (eriti talveperioodil). 

Kruuskattega teede seisundist tingitud probleemid ja kitsaskohad on järgmised: 

1) Teeäärte võsastumine, sadeveekraavide puudumine, hooldustöödest tekkinud 
vallid teeservades. 

2) Ilmastikuoludest tingitud kruuskattega teede intensiivsem lagunemine. 
3) Sõidustiilist tingitud kruuskattega teede lagunemine, massipiirangute rikkumi-

sest tingitud kahjustused. 
4) Teede aluskonstruktsiooni ehitusel on kasutatud teede ehituseks sobimatut ma-

terjali, mis põhjustab suuri konstruktsiooni vajumisi talveperioodil. 
5) Teede alt läbiminevad sadeveetruubid on ebapiisava suurusega ja suures osas 

amortiseerunud. 
 

Kohalike teede arenguvajadused: 

1) Paljud sisuliselt avalikus kasutuses olevad teed on maareformi käigus mõõdetud 
erakinnistute koosseisu. Selles osas tuleb jätkata eraomanikega läbirääkimisi ni-
metatud teede väljamõõdistamiseks ja saamiseks valla omandisse või sõlmida 
teede avalikuks kasutamiseks teeseaduses sätestatud korras vajalikud lepingud. 
Teede omandi osas on eesmärgiks, et tiheasustuses asuvad tänavad kui üldkasu-
tatav maa peab olema valla omandis. Hajaasustuses tuleb teede avaliku kasutuse 
määratlemisel eelistada üldplaneeringus märgitud teid, läbivaid teid, tupikteid, 
mis teenindavad vähemalt kolme eluaset. 

2) Kuna mitmete uusarenduste piirkonnas on arendajad tingituna majandusolukor-
ra halvenemisest või teatud juhtudel pahatahtlikult jätnud välja ehitamata pla-
neeringujärgsed mustkattega teed (nt Tootsi ja Poku elurajoon Alliku külas, Välja 
elurajoon Vanamõisa külas, Suurekivi elurajoon Valingu külas), siis on antud piir-
konna elanikele mõistliku tasemega juurdepääsu tagamiseks vajalik nende teede 
valla omandisse saamine ning lõpuniehitamine. 
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3) Teede-tänavate rekonstrueerimisel tuleb arvestada ohutu ja sujuva liikluskorral-
duse põhimõtteid ning jalakäijate ja kergliiklejate vajadusi. 

4) Mustkattega teede paremaks korrashoiuks (kattekonstruktsiooni lagunemise väl-
timiseks) ja hoolduse parandamiseks  tuleb senisest rohkem kasutada teekatete 
kaitsvat pindamist. Pindamisobjektid valitakse lähtudes reaalsest vajadusest 
(teekatte jooksev hindamine, aeg eelmisest pindamisest) lähtudes arvestusest, et 
igal aastal pinnatakse vähemalt 3 km mustkatet. Objektiline nimekiri koostatakse 
koos vallaeelarvega. 

5) Vallal tuleb jätkata kruuskattega teede järk-järgulist viimist mustkatte alla ning 
olemasolevate kattega teede seisundi kindlustamist.  Seejuures lähtutakse tee-
hoiukava koostamisel järgmisest põhimõtetest: 
 Tee on Saue valla omandis; 
 Teel liigub ühistransport, sh koolibuss; 
 Tee on suure liiklustihedusega oluline ühendustee erinevate elamupiirkonda-

de vahel; 
 Tee on peamine ühendustee ajaloolise äärealal asuva külakeskuse ja vallakes-

kuse vahel; 
 Tee asub tiheasustusega alal või vahetult tee ääres asuvad elamud; 
 Teede hooldusel on põhirõhk tee säilivuse seisukohalt vajalike tööde osakaa-

lus suurendamisel nagu teeäärte planeerimine, võsaraie, truupide ja kraavide 
ehitus, mustkattega teede pindamine; 

 Teedealuste tehnovõrkude (vee-, kanalisatsiooni-, sadeveekanalisatsiooni- ja 
kaugküttetorud) rekonstrueerimisel või paigaldamisel, kui kaevatakse lahti 
oluline osa tee aluskonstruktsioonist, tuleb vajadusel nõuetega vastavusse 
viia kogu alus ning tee kõvakate paigaldada ühtse tervikuna. 

Kergliiklusteed  

Saue vallas on kokku 20 km kergliiklusteid. Valla seisukohalt on oluline kergliiklusteede 
väljaarendamine ühtse võrguna, sidudes need Tallinna linna, Saue linna ja teiste naaber-
omavalitsuste kergliiklusteedega ühtsesse suuremasse piirkondlikku võrku (nt 2012. 
aastal valminud Laagri-Padula-Saue kergliiklustee).  Kergliiklusteede kavandamine toi-
mub lähtudes 2012 kevadel kehtestatud Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringus 
esitatud üldpõhimõtetest, arvestades Saue valla üldplaneeringuga, koostööga naaber-
omavalitsuste ja Maanteeametiga ning riigi poolt pakutavate rahastusvõimalustega. 
Arengukavas sätestatakse eeskätt lähiaastate prioriteetsed lõigud. 

Kergliiklusteedega seotus arenguvajadused: 

1) Kõigi kaubandus- ja teenindusettevõtete, tööstusparkide ja suurema töötajate ar-
vuga ettevõtete ning muude oluliste avalike objektide juurde tuleb juba planee-
ringutega tagada ligipääs kergliiklusvahenditega. 

2) Planeeringutega tagada suuremate suletud territooriumiga aladest, suurtest 
taristu objektidest jne läbisõidukoridorid (tunnelid, sillad, ülekäigud) niimoodi, 
et ei peaks tegema kergliiklusvahenditega suuri ringe. 

3) Osa kergliiklusteede marsruute peavad olema piisavalt ohutud ja täielikult eral-
datud autoteedest, et ka pere väiksemate liikmetega koos saaks ohtu kartmata 
sõita ja jalutada. 
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4) Jalgratta kui transpordivahendi kasutuse suurendamiseks on oluline turvaliste 
jalgrattaparklate rajamine, sh ühistranspordipeatustesse (eriti raudteepeatused) 
ning  avalike ja ärihoonete juurde. 

 
Eesmärgid ja tegevused 

E 8.1.1:  Vallas asuvad riigimaanteed on rekonstrueeritud, arvestades tervikliku ja 
tervisliku elukeskkonna vajadusi. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Koostöö Maanteeametiga riigi põhimaanteede ja Laagri ümbersõidu 
rekonstrueerimise/väljaehitamise soodsa lahenduse koostamiseks, 
arvestades optimaalsemat liikluskorraldust, kohalike teede võrku, 
ühistranspordi, kergliikluse ja jalakäijate vajadusi ning elanike ning 
ettevõtjate heaolu 

… Vallavalitsus 

2. Koostöös Maanteeametiga töötatakse välja jalakäijate turvalise teeüle-
tuse lahendused Pärnu maanteel Laagri alevikus, Hüüru külas, riigi-
maanteedel asuvate autobussipeatuste piirkonnas (kiirusepiirangud, 
ülekäigukohtade valgustamine, mitmetasandiline teeületus jne) 

Riigieelarve 
PPP 

Vallavalitsus 
Maanteeamet 

3. Kruuskattega riigiteede järk-järguline viimine mustkatte alla, priori-
teetsed teelõigud Saue vallas on Maidla-Kiisa, Valingu-Jõgisoo. 

riigieelarve Maanteeamet 

4. Ääsmäel Kasesalu tn pikenduse rekonstrueerimine Tallinna suunas 
(alates Salu poest) ja pealesõidu välja ehitamine Pärnu maanteele 
asulasisese liikluskoormuse vähendamiseks Kasusalu tänaval. 

riigieelarve Maanteeamet 

 

E 8.1.2: Saue vallas on nõuetekohaselt hooldatud, turvalise liikluse nõudeid arves-
tav ja valla asustusele vastav teedevõrk ning liikluskorraldus. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Must- ja kruuskattega teede hoidmine majandus- ja kommunikatsioo-
niministri määruses „Tee seisundinõuded“ sätestatud seisundi tasemel 

vallaeelarve vallavalitsus 

2. Tee tegelikku eluiga tõstvate ja edasiste hooldustööde kulu vähendava-
te tööde osatähtsuse suurendamine (asfaltkattega teede kaitsev pin-
damine, teeäärte- ja kraavide korrastamine kruuskattega teedel). 

vallaeelarve vallavalitsus 

3. Saue valla põhiteede ja tänavate mustkatte alla viimine lähtuvalt käes-
olevas arengukavas sätestatud prioriteetidest ning teehoiukava vaja-
dustest. 

vallaeelarve vallavalitsus 

4. Laagri aleviku ja selle lähiümbruse teede projekteerimine, rekonst-
rueerimine ja ehitus sh Hoiu ja Vae tn (Instituudi tee - Hoiu) tingituna 
Topi ristmikust tulenevast liikluskoormuse suurenemisest, Kotka tee, 
Kuuse tänav Jaama tänavani, Urda (Jaama tn) ja Padula peatuse 
(Padula jaama tee) ligipääs.  

Vallaeelarve,  
toetusmeetmed 
PPP 
erasektor 

vallavalitsus 

5. Laagri aleviku korteriühistute parkimisvõimaluste parandamist koos-
töös KÜ-dega. 

Vallaeelarve 
KÜ-d 

vallavalitsus 

6. Hüüru jalakäijate tee rajamine nn Uuskülast autobussipeatusesse koos-
töös Maanteeametiga (sh Hüüru silla remonttööd) 

Vallaeelarve 
riigieelarve 

Vallavalitsus 
Maanteeamet 

7. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside ehitamise järgselt mustkattega 
teede ehitus Laagri alevikus ja Ääsmäe, Hüüru, Alliku, Vatsla ning Va-
namõisa  külas 

vallaeelarve vallavalitsus 
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8. Mustkattega teede kaitsev pindamine lähtudes teede seisukorrast vallaeelarve vallavalitsus 

9. Eraomandis olevate, kuid avalikult kasutatavate teede avalikuks kasu-
tamiseks lepingute sõlmimine ja nende tunnistamine avalikuks teeks; 
nimetatud teede järk-järguline saamine valla omandisse; arendusalade 
väljaehitamata tee taristu kaardistamine, võimaluste otsimine nimeta-
tud taristu väljaehitamiseks koostöös valla, arendaja, kohalike elanike 
ning ettevõtjatega 

Vallaeelarve 
erainvestor 

vallavalitsus, 
arendaja, elani-
kud, ettevõtjad 

10. Liikluse rahustamiseks ja turvalisuse tõstmiseks vajalike rajatiste ehi-
tamine elurajoonidesse (samaliigilised ristmikud, ristmike ülestõstmi-
ne, täristijooned, künnised, liikluspeeglid, teekitsendused) 

vallaeelarve vallavalitsus 

11. Valla teehoiukava koostamine ning teeregistri korrastamine. Vallaeelarve vallavalitsus 

 

E 8.1.3: Valla kergliiklusteed võimaldavad jalakäijate ja ratturite ohutu liiklemise 
ning kõigile võimaluse nautida tervislikke liikumisvõimalusi. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Koostöö naaberomavalitsuste ja Maanteeametiga ühtse kergliik-
lusteede võrgu väljaarendamine (Tallinn-Laagri-Saue-Keila, Tal-
linn-Harku-Hüüru-Kiia-Keila, Kiisa-Maidla-Ääsmäe-Tuula-Keila jt) 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed, 
PPP 

vallavalitsus, 
MTÜ Nelja Valla 
Kogu,naaber-
omavalitsused 

2. Laagri aleviku ja lähiümbruse kergliiklusteede ehitus sh Laagri-
Harku kergliiklustee (Metsavahi-Harku vald), Kotka tee kergliik-
lustee (koos ühendusega Karutiigi asumisse) ja Veskitammi täna-
vast Laagri Maksimarketini. Hinnatakse Kuuse tn (Veskitammi-
Kuuse põik) kergliiklustee rajamise võimalusi ja tehniliste tingi-
muste olemasolul kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine. 

Vallaeelarve, riigi-
eelarve, toetus-
meetmed, PPP 

vallavalitsus, 
MTÜ Nelja Valla 
kogu,naaber-
omavalitsused, 
SiM 

3. Suurevälja tee äärse kergliiklustee pikendamine kuni Vanamõisa 
külakeskuse tootmis-elamumaani 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus, 
MTÜd, Harku 
VV 

4. Ääsmäe kergliiklusteede võrgu planeerimine ja ehitamine, Kase-
salu tn kergliiklustee pikendamine Viie tee (Valdi) ristini, Harutee 
bussipeatuseni ja Kasemäe elurajoonini ning Mõisa tee äärse 
kergliiklustee lõpuni ehitus ja Kaseurva tee musta katte alla vii-
mine, mis võimaldab seda kasutada ka kergliiklusteena. Kergliik-
lustee äärde puhkekohtade rajamine 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
maanteeamet 

5. Laagri-Padula-Saue kergliiklustee pikendamine kuni Keila linnani. 
Kergliiklustee äärde puhkekohtade rajamine. Valingu jaamast 
Valingu küla tiheasustusalani kergliiklustee ehitus. 

Vallaeelarve, 
toetusmeet-
med,PPP 

vallavalitsus, 
Saue linn, Keila 
linn 

6. Rattaparklate ja/või ratta hoiukohtade rajamine logistiliselt sobi-
vatesse paikadesse (raudteejaamad, Pargi ja Reisi parklad, suu-
remad kaubanduskeskused jne), kasutades võimalusel nutikaid 
IKT-l põhinevaid lahendusi 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜ Nelja Valla 
Kogu, MTÜd 

7. Metsavahi elurajoonist läbi Harku metsa kuni Tallinna linnani 
(Suvila tn) kulgeva kergliiklustee ehitamine koostöös Harku valla, 
Tallinna linna ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed, 
PPP 

vallavalitsus, 
MTÜ Nelja Valla 
Kogu, naaber-
omavalitsused 

8. Kiisa- Maidla- Ääsmäe- Tuula- Keila kergliiklustee projekteerimi-
ne ja ehitus koostöös naaberomavalitsustega. (Keila linn ja vald, 
Saku vald) Kergliiklustee äärde puhkekohtade rajamine. 

Vallaeelarve, 
riigieelarve, 
toetusmeetmed, 
PPP 

vallavalitsus, 
Keila LV ja vald, 
Saku VV, MTÜd, 
Maanteeamet 
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9. Paldiski mnt äärse kergliiklustee projekteerimine ja ehitus Harku 
alevikust kuni Keila linnani, ühendusteed Püha külla, Vatsla külla 
ja Kiia külla. Kergliiklustee äärde puhkekohtade rajamine. Kerg-
liiklustee rajamine Tabasalu suunal koostöös Harku valla ja Maan-
teeametiga. 

Vallaeelarve, 
riigieelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus, 
Harku VV, Keila 
LV, Maantee-
amet 

10. Vana-Pärnu mnt äärse kergliiklustee projekteerimine ja ehitus 
Saue linnast kuni Jõgisoo Seltsimajani (sh prioriteetsena silla ehi-
tus üle Keila jõe) ning edasi perspektiivse Keila-Ääsmäe kergliik-
lusteeni. Kergliiklustee äärde puhkekohtade rajamine. 

Vallaeelarve, 
riigieelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus, 
Maanteeamet, 
Saue LV 

11. Jalgrattamarsruutide väljaarendamine vastavalt maakonna 
teemaplaneeringule ning valla vajadustele (nt Koidu-
Karutiigi, Ääsmäe-Maidla, Ääsmäe-Voore-Maidla aiandus-
ühistud). 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

 

8.2 Liikluskorraldus 

Saue valla territooriumil toimuva liikluse korraldamisel ja liiklusohutuse tagamisel on 
järgmised probleemid ja kitsaskohad:  

1) Laagri aleviku ja külade tänavatel ja teedel puuduvad mitmetel olulistel liikumis-
suundadel kergliiklusteed ja inimesed liiguvad seetõttu sõiduteel.  

2) Teede (sh riigiteede) kiiruspiirangute märgistus ja ristmike tähistus on kohati 
puudulik.  

3) Valla teed pole kõik piisavalt märgistatud.  
 
Arenguvajadused: 

1) Liiklusohtlikud ristmikud, nt Vae/Hoiu/Kuuse põik ristmik vajavad koos ohutus-
saartega ning märgistusega ümberehitamist. 

2) Suurte riigimaanteede  teeületuskohad tuleb muuta turvaliseks, näiteks Pärnu 
mnt, Paldiski mnt, Instituudi tee. Koostöös Maanteeametiga tuleb eriti ohtlikesse 
kohtadesse kavandada ja välja ehitada tunnelid.  

3) Väiksematel tänavatel tuleb kasutusele võtta erinevad liikluse rahustamise võtted 
nagu näiteks parema käe reegel, ristmike ülestõstmine, künnised, liikluspeeglid, 
teekitsendused, täristijooned jne. 

Eesmärk ja tegevused 

E 8.2 Valla liiklusmärgid ja viidamajandus on korrastatud, tagades vallaelanikele 
ja külalistele igakülgse informatsiooni ning tagades päästeteenistuste kiire jõud-
mise abivajajateni.  

 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Liiklusmärkide regulaarne hooldus vallaeelarve vallavalitsus 

2. Valla tähistuste süsteemi korrastamine - valla piiritähiste, külasil-
tide, talude ja turismiobjektide juurde suunavate siltide ülespa-
nek ning hooldus. 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

3. Valla infokaartide ning infostendide paigaldamine küladesse ja 
uusasumitesse ning turismiobjektidele. 

vallaeelarve vallavalitsus 
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8.3 Tänavavalgustus  

Saue valla tänavavalgustuse hooldamise eest vastutab vallale kuuluv AS KOVEK. Vallale 
kuulub kokku 2000 tänavavalgustit. 

Tänavavalgustuse arenguvajadused: 

1) Tänavavalgustuse amortiseerunud liinid (paljasjuhe liinid), lülituskilbid, kaits-
med, samuti ebaökonoomsed valgusallikad (400W  elavhõbelambid) vajavad 
järk-järgulist uuendamist.  

2) Elektripaigaldised tuleb muuta nõuetekohaseks. 
3) Tänavavalgustus tuleb välja ehitada tiheasustusaladel ja külade keskusaladel 

kohtadesse, kus see täna veel puudub ja on põhjendatud selle rajamine.  
4) Tänavavalgustite paigaldamisel tuleb arvestada kogu olelusringi kuludega, võtta 

kasutusele ökonoomsemad LED valgustid ning rakendada valgustuse öised öko-
noomsusrežiimid. 

 

Eesmärk ja tegevused 

E 8.3 Saue vallas on kvaliteetne ja elukeskkonna turvalisust tagav tänavavalgus-
tus. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Tiheasustusalade tänavavalgustuse uuendamine- paljasjuhekaabli-
te asendamine AMKA tüüpi kaablitega, lülituskilpide ja kaitsmete 
vahetus, ökonoomsemate LED-lampide kasutuselevõtt, öiste sääs-
turežiimide rakendamine 

vallaeelarve vallavalitsus, 
AS KOVEK 

2. Tänavavalgustuse väljaehitamine tiheasustusalade tänavatel ja 
külade keskusalasid läbivatel teedel 

Vallaeelarve 
PPP 

vallavalitsus, 
AS KOVEK 

3. Mänguväljakute, spordiplatside ja haljasalade kõnniteede valgus-
tamine 

Vallaeelarve vallavalitsus, 
AS KOVEK 

4. Tänavavalgustuse rajamine kergliiklusteede äärde, kus see on ka-
sutajatele vajalik. Hajaasustuses (sh terviserajad) liikumisandurite 
vms energiasäästumeetmetega pilootprojekti rakendamine 

Vallaeelarve 
Toetusmeet-
med 

Vallavalitsus 

 

Valdkonna üldeesmärk: 

Saue vallas on säästva arengu põhimõtete järgi ehitatud ja heas seisukorras hoi-
tud teed, väljaarendatud kergliiklusteede võrgustik ning turvaline liikluskorral-
dus. 
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9 Ettevõtlus ja turism 

9.1 Ettevõtlus ja kohalik majandus 

Saue valla ettevõtluse arengut soosivaks  teguriks on valla hea asukoht, olles pealinna, 
Keila ja Saue linna lähedal ning Harku ja Saku valla naabruses, mis kõik on aktiivsed et-
tevõtluspiirkonnad. Pealinna lähedus annab võimaluse valla elanikel Tallinnas tööl käia 
ja kasutada sealset tehnilist ning sotsiaalset taristut. Vallas on piirkonniti arendustege-
vust piiravaks teguriks tehnilise taristu puudumine või amortiseerumine (eeskätt- vee ja 
kanalisatsioonitrassid).  

Valla, kui kohaliku omavalitsuse võimalused ettevõtlust edendada on läbi planeerimis-
protsessi, koostöö koordineerimise ning võimaluste piires taristute rajamisega (teede-
võrk, ühisveevärk- ja kanalisatsioon). Vald toetab elanikele suunatud kaubandus ja tee-
nindusasutuste teket valda läbi planeerimisprotsessi ja infovahetuse.  

Saue valla seisukohast on oluline põllumajandusliku tootmise jätkumine ja  sellele li-
sandväärtust loova ning suuremat rahvusvahelist konkurentsivõimet omava ettevõtluse 
edendamise võimaluste rakendamine vallas, nagu näiteks põllumajandusklastri vms 
loomine Ääsmäe piirkonda. Perspektiivne on ka bioenergia küla väljaarendamine kom-
petentsikeskusena.  

Valla üldplaneeringus on määratud mitmed kompaktsed tööstuspargid/tootmisalad. 
Olulisemad nendest on järgmised: 

Saue valla olemasolevad/perspektiivsed tootmisalad või -pargid 

  Nimetus Asukoht Suurus 
km²/h 

Olulisemad sõlmprobleemid ja 
kitsaskohad 

1 Vatsla äri- ja tootmisalaTammi 
tee ja 11191 Harku-Rannamõisa 
tee vaheline ala 

Vatsla küla 
(Tammi tee, 
Põldmäe tee) 

ca 5,0 
km² 

Puudub ühiskanalisatsioon 

2 Laagri äri- ja tootmisala (Laagri 
keskus) Sagro AS.  
 

Laagri alevik ca 3,0 
km² 

 

3 Harku Tootmispark 
Harju Elekter AS ja  M.V.Wool 
kalatööstus  
 

Hüüru küla 
Angerja tee 
(Tallinn-
Paldiski mnt) 

ca 4,0 
km² 

 

4 Alliku Tootmispark (AS Alliku 
OS) 

Alliku küla 
Piirkond Va-
namõisa ja 
Alliku küla 
Kurvi tee ja 
Alliku tee 
(piirneb 11185 
Hüüru-Alliku-
Saue teega) 

5,5 km² Puudub ühiskanalisatsioon, 2012 
ehitati eelvoolud Vanamõisa kü-
las 

5 Tallinn-Pärnu-Ikla mnt ja Tallinn-
Keila Paldiski raudtee vaheline 
äri- ja tootmisala 
(Kaubanduskeskused) 

Laagri alevik ca 10,0 
km²  

Liikluslahendus Pärnu maanteel. 
2013 algas TOPI ristmiku ehitus 

6 Koppelmaa tööstuspark Koppelmaa 
küla 

78 Puudub ühiskanalisatsioon 
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7 Ääsmäe tootmisala 
(Kadarbiku talu) 

Ääsmäe küla 
11403 Ääsmäe 
mõisa tee 

ca 15,0 
ha 

Biopuhasti vastuvõtuvõime, 
amortiseerunud ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonitrassid. 2013 ette 
nähtud biopuhasti renoveerimine 

8 Kiia tootmisala Kiia küla 
Piirneb Tallinn-
Pärnu-Ikla mnt 
ja 11410 Kiia - 
Vääna-Viti 
teega 

ca 10,0 
ha 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
trassid, biopuhasti amortiseeru-
nud 

Allikas: Saue Vallavalitsus 

Laagri aleviku piirkond on perspektiivne tänapäevase kaugtöökeskuse rajamiseks. 

Äriregistri andmetel on 10.03.2014 seisuga Saue vallast äriregistrisse kantud kokku 
1717 ettevõtet, neist 24 on aktsiaseltsid, 1214 osaühingud, 148 FIEt ja 202 MTÜd.   

Majandustegevuse registri andmetel 10.03.2014 Saue vallas registreeritud 79 jaekau-
bandusettevõtet, 52 hulgikaubandusettevõtet, 11 toitlustamisega tegelevat ettevõtet, 39 
teenindusvaldkonnas, 5 turistide majutamisega ning 84 ehitusettevõtet. 

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja kasumitaotluseta üksused Saue vallas õi-
gusliku vormi järgi, aastate lõikes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allikas: Statistikaamet 

Kohalik majandus on samaaegselt nii valdade ja linnade võimekuse mõõt5 kui ka eeldus-
te looja kohaliku omavalitsemise teostamiseks. Kohaliku majanduse seisundit mõõde-
takse majandusüksusi ja loodud töökohti iseloomustavate näitajate kaudu, kusjuures 
suurem kaal on suhtelist võimekust kirjeldavatel näitajatel.  

1. Majandusüksuste arv tööealise elaniku kohta on suhtelise võimekuse näitaja ja see arvutatakse 
võttes aluseks Statistikaameti statistilise profiili majandusüksuste arvu, mis jagatakse rahvastikure-
gistrisse kantud 15–64-aastaste elanike arvuga. Statistiline profiil moodustakse majandusüksuste sta-
tistilise registri andmete põhjal. Majandusüksuste statistiline register on loodud juriidiliste registrite 
— äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, maksukohustuslaste registri ning riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri (RKOARR) — andmete alusel.  

Majandusüksusteks on füüsilisest isikust ettevõtjad, äriühingud, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse 
asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused. Üksused on jaotatud haldusüksustesse kontaktaadres-
si järgi.  

                                                        

5 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2012, Geomedia 2013 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FIE 60 63 64 61 56 63 150 140 140 
Täisühing 0 0 0 0 0 0 1 101 0 
Usaldusühing 0 0 0 0 0 0 4 4 2 
Osaühing 236 283 361 431 484 543 598 676 716 
Aktsiaselts 28 27 26 28 29 27 27 25 22 
Tulundusühistu 4 4 2 3 2 2 3 2 2 
Välismaa äriühingu filiaal 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
Mittetulundusühing 128 135 142 154 156 171 178 191 183 
Sihtasutus 3 3 4 4 4 5 4 4 4 
Riiklik üksus 2 2 2 2 2 2 0 0 0 

KOV üksus 8 8 8 9 9 9 9 9 10 
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2. Majanduse mitmekesisus näitab KOV-üksuses registreeritud eraõiguslike ühingute (äriühing, mit-
tetulundusühing, sihtasutus) EMTAK-i tegevusalade gruppide arvu 3-kohalise klassifikaatori alusel. 
Andmeallikaks on Äriregister. 

3. Töökohtade loomise määr kui suhtelise võimekuse näitaja iseloomustab tööandjate loodud töökoh-
ti 15–64-aastaste elanike kohta. Töökohtade arv saadakse Maksu- ja Tolliameti andmeid kasutades. 
Selleks liidetakse isikud, kelle eest KOV-üksuses registreeritud tööandja deklareerib sotsiaalmaksu, 
ning KOV-üksuses registreeritud FIE-d, kellel on sotsiaalmaksu määramised. 

4. Töökoha keskmine väärtus on samuti suhtelise võimekuse näitaja ning see arvutatakse jagades 
KOV-üksuses registreeritud tööandjate deklareeritud sotsiaalmaksu summa isikute arvuga, kelle eest 
on KOV-üksuses registreeritud tööandja deklareerinud sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksusumma andme-
allikaks on Maksu- ja Tolliamet. 

Ettevõtluse, sh turismi edendamine on vallale kasulik järgmistel asjaoludel: 

1) elanikel on võimalus saada või luua töökohad kodu lähedal, tõstab toimetulekut 
ja elukvaliteeti, 

2) kõrgtehnoloogiline ja teadusmahuka ettevõtluse olemasolu tõstab piirkonna 
mainet, soodustab investeeringute kaasamist, 

3) tegus ja toimetulev väikeettevõtlus innustab elanikke ettevõtlikkusele ja aktiivse-
le hoiakule, 

4) tõenäoliselt maksupoliitika muutub ja siis on vastastikused suhted valla ja ette-
võtjate koostöövõime tagatud, 

5) ettevõtlus ja ettevõtlikkus on tänapäeva elu loomulik ja pigem eelistatud osa, ol-
les ühiskondliku heaolu loomise allikas, vallavalitsus on kohalikul tasandil riigi 
huve esindavaks ja edasikandvaks organiks,  

6) majanduskeskkonna arendamisel ja elukvaliteedi tõstmiseks on valla ja ettevõtja-
tevaheline koostöövõimekus väga oluline, 

7) valda külastavad turistid on olulised väikeettevõtluse edendamiseks pakkudes 
elanikele võimalust väljakutseteks ja paremaks toimetulekuks. 

Arenguvajadused: 

1) Ettevõtjasõbraliku valla maine kujundamine alustades kommunikatsioonist ja 
arendusalaste suhtlemisvõimaluste loomisest ettevõtjate ja valla vahel. 

2) Luua soodsad tingimused ettevõtluse edenemiseks ja väikeettevõtluse arenguks, 
et tagada  ühiskondliku heaolu tõus Saue vallas (info, nõustamine ja kogemuste 
vahetamise seminaride organiseerimine). 

3) Ettevõtlikkuse ja aktiivse arendamishuvi kasvatamine õpilastes, elanikes ja koha-
likes organisatsioonides. 

4) Väikeettevõtluse arenemisele kaasaitamisvõimaluste väljatöötamine (aitab luua 
töökohti kohalikele elanikele, tõstab aktiivsust ja toimetulekuvõimet). 

5) Kujundada eristumist võimaldavad ettevõtlusvaldkonnad, näiteks põllumajandu-
sega seotud valdkonnade baasil lisandväärtuse tõstmiseks ja teadusmahuka rah-
vusvahelise väljundiga ettevõtluse arenemiseks sobivate tingimuste loomine, 
klastri või kompetentsikeskuse loomise abil.  

6) Saue valla turismiobjektide korrastamine ja nend kohta info leidmise ja pakutava-
te teenuste kohta positiivse tagasiside saamine.  

7) Soodustada kõrgtehnoloogilist ja teadusmahukat ettevõtlust.  
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Eesmärk ja tegevused 

E 9.1: Saue vallas on aastaks 2020 väärtustunud ettevõtlikkus ja ettevõtluskesk-
kond ning kasvanud on töökohtade loomise määr ja tõusnud töökohtade keskmi-
ne väärtus. 

 Tegevus Allikas Vastutaja 
1. Regulaarsete ettevõtjate omavaheliste kohtumiste (nt valla 

ettevõtluspäev või ettevõtjate foorum) korraldamine. 

vallaeelarve 
ettetõtjad 

Vallavalitsus 

2. Ettevõtjasõbraliku valla maine kujundamine: tegevused et-
tevõtjatega, vald ja ettevõtjad suhtlevad omavahel, ettevõtja-
tel on piisavalt infot ja abi avaliku sektoriga asjaajamisel. 

vallaeelarve 
ettevõtjad 

Vallavalitsus 

3. Valla kommunikatsioon on ettevõtluse suhtes soosiva ja toe-
tava hoiakuga, kus koos otsitakse arengut soosivaid lahen-
dusi. 

vallaeelarve 
 

Vallavalitsus 

4. Vallapoolne ettevõtjaga suhtlemine on nõustav, kliendisõb-
ralik ja minimaalse bürokraatiaga, tähtaegasid ennetav. 
Eesmärgiks on vastata kiiremini kui 30 päeva. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

5. Vallavalitsuses on töötaja, kelle tööülesannete hulka kuulub 
ettevõtjatega tegelemine ning nende kontaktide ülevalhoid-
mine vallajuhtidega. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

6. Valla poolt info kogumine ja jagamine, tutvustamaks võima-
lusi ettevõtluse arenguks ja turismiatraktsioonide loomiseks. 
Ettevõtjatega kohtumisel jagab vald infot ja otsib kasutust 
teadaolevate vabade pindade või olemasolevate ressursside 
kasutamisvõimaluste kohta. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

7. Valla veebilehel on info olemasolevate ettevõtjate kohta, 
näiteks  kohapeal teenuste pakkujad ja võimalikud koostöö-
partnerid, teated ajutise tööjõuvajaduse ja suvetöö võima-
luste kohta. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

8. Väikeettevõtlusega alustajate jaoks olulise info avaldamine 
veebilehel. Väikeettevõtjate nõustamine – kogemuste vahe-
tamine, info jagamine, vajadusel ürituste korraldamine. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

9. Eeslinnalise ettevõtlusinkubaatori-kaugtöökeskuse rajamine 
koostöös Lääne-Harjumaa omavalitsusüksustega  eesmärgi-
ga luua väljapool Tallinna sobiva profiiliga  töökohti ja vä-
hendada pendelrännet. 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

10. Ettevõtlusega tegelemiseks ja ettevõtliku hoiaku tekkimiseks 
keskkonna kujundamine koolides, üritused vallast pärit abi-
turientidele, näiteks ettevõtete külastused jm tegevused 
kooli ja ettevõtjate koostöös. 

vallaeelarve, 
ettevõtjad 

Vallavalitsus 

11. Jätkub valla ettevõtjate tutvustamine vallalehes. vallaeelarve Vallavalitsus 

 

9.2  Turism 

Turismi arendamisega ja turistide valda meelitamisega seni vallas süsteemselt tegeletud 
veel ei ole. Selle asjaolu on ka tinginud turismi seisukohalt oluliste vaatamisväärsuste 
eksponeerimise ja turistide jaoks huvipakkuvate tegevuste vähesus ja nendegi kohta 
ülevaatliku info puudumine. Prognoositav turistide arvu kasv loob võimaluse väljaaren-
datud külastussihtkohtade turismi- ja puhkemajandusettevõtete arenguks ja seeläbi 
suureneb ka nõudlus muude era- ja avalike teenuste järgi.   
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Ühena olulisematest turismiobjektidest Saue vallas on Hüüru Mõis, mis on kavas välja 
arendada turismi külastuskeskuseks koos rahvakultuuri käsitöötubade ja „mõisateatri-
ga“. 

Perspektiivne on Peeter Suure Merekindluse kindlustussüsteemi eksponeerimine ja sel-
lealane koostöö teiste valdadega (nt Hüüru Mõisa baasil), samuti looduskaunis kohas 
puhkealade väljaarendamine (Maidla paisjärve ümbrus, Naistesoo, Vaheru järv jt). Pers-
pektiivi on kindlasti ka taluturismil ja konverentsi ning vaba aja veetmisega seotud tu-
rismiteenustel, samuti loodus- ja õppeturismil. 

Lisaks eelpoolnimetatule on külastajaid valda meelitavateks kohtadeks ja tegevusteks 
näiteks 

1) Vanamõisa Vabaõhukeskus (Harku Kantri, Suvelõpu käsitöölaat Eesti toidu telgi 
jms, suviste kontserdite sari, jpm) 

2) Sauna Maailm ja Saunapunkt  
3) Hüüru veski oma ajaloohõngulise ümbrusega 
4) Vatsla külas www.surm.ee poolt  pakutavad seiklus-, militaar- ja ilutulestiku akt-

sioonid 
5) Endla Turismitalu 
6) Kuristu talu miniloomaaed 
7) Andrese talu tall 
8) võimalused tutvuda erinevate 16.-19. sajandil rajatud mõisahoonete ja -

kompleksidega, sh näiteks 18. sajandist pärit ja identsena säilinud Voore mõisa ja 
selle kõrvalhoonete kompleksiga. 

 
Turistide teenindamiseks hädatarvilike toitlustus- ja majutusasutuste võrgustik on Saue 
valla territooriumil üsnagi puudulik. Lähipiirkonnas asuvad toitlustuskohad:  

1) Hüüru Veski Trahter(foreelipüügi võimalusega) 
2) Jõgisoo Forell 
3) Cafe Tipo (asub Tallinna linna territooriumil) 
4) Salzburgi Hotell (jääb Saku valla territooriumile) 
5) Lounge Loft (Saue linnas) 
6) Saue Mõisa Trahter (Saue linnas). 

 
Ööbimisvõimalusi pakuvad Endla Turismistalu, Saunamaailma Saunaküla, Koru Puhke-
maja ja Kooli Talu.   

 

 

 

Eesmärk  

E 9.2: Saue vallas on ajaloost, loodusest ja vabas õhus liikumisest huvitatud turis-
til võimalus veeta vähemalt üks päev linnast väljas, siit leiab ööbimis- ja toitlus-
tusvõimalusi ning hinnang info olemasolu ja teenuse kvaliteedi kohta on positiiv-
ne. 

 Tegevus Allikas Vastutaja 
1. Saue vallas asuvate turismiobjektide, -teenuste ja võimalike 

marsruutide kohta ülevaate koostamine ja vastava info on 
Vallaeelarve 
Toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

http://www.surm.ee/
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avaldamine valla veebilehel ning üleriigilistes turismipor-
taalides („Mis on Saue vallas turistile?“). Lääne-Harju tu-
rismimarsruutide väljatöötamine ja turundamine, sh Pee-
ter-Suure kaitserajatiste eksponeerimine, Ääsmäe raba ja 
Vaheru järve loodusradade võrgu arendamine jms 

2. Turismisettevõtjate omavaheliste regulaarsete kokkusaa-
miste korraldamine teenuste tutvustamiseks, kogemuste 
vahetamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks. 

Vallaeelarve 
Toetusmeetmed, 
ettevõtjad 

Vallavalitsus 

3. Hüüru mõisa kujundamine ja väljaarendamine mitmetoi-
meliseks turismi- ja kogukonnakeskuseks, kus turistil on 
võimalus tutvuda mõisas eksponeerituga (muuseum, koha-
liku käsitöö näitus-müük), saada infot liikumisvõimaluste 
ja vaatamisväärsuste kohta lähiümbruses,  soovi korral 
leida tegevust  mõisas asuvates (käsi)töötubades ning kin-
nitada keha Hüüru veskis. 

Vallaeelarve 
Toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

4. Ettevõtjate ja loomeinimeste innustamine rajada valda 
kohti, kus saab tutvuda ja katsetada klaasipuhumist, sepa-
tööd, savi voolimist jms tegevusi. 

Vallaeelarve 
Toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

5. Ääsmäe piirkonna turismiteenuste väljaarendamine: objek-
tide ja teenuste kirjeldamine, eksponeerimine ja info jaga-
mine. Näiteks turismiobjektina ajaloolise muinasküla raja-
mine vms. 

Vallaeelarve 
Toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

6. Kergliiklusteede rajamisel ka turistile huvipakkuvate ja 
rattaga või jalgsi ohutut liiklemist võimaldavate marsruuti-
dega arvestamine.   

Vallaeelarve 
Toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

7. Turismiobjektide, telkimisplatside ja rattaga või jalgsi lii-
kumisradade rajamine, korrastamine ja viidastamine.  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

8. Vanamõisa vabaõhukeskuse ja seal toimuvate ürituste 
(Käsitöölaat koos suvelõpupeoga, Harku kantri, Jõulumaa 
jms) jätkuv heas kvaliteedis korraldamine tõstmaks piir-
konna laiemat tuntust ja pakkudes kohalikele väikeettevõt-
jatele võimalust oma toodete ja teenuste müügiks. 

Vallaeelarve 
Toetusmeetmed 

Vallavalitsus 



Keskkond 

63 

 

10 Keskkond 
Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele peab kohaliku omavalitsuse üksus 
kehtestama ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava ning vastavalt jäätmesea-
dusele jäätmekava. Saue vallas on mõlemad arengukavad kehtestatud ning valla arengu-
kavas käsitletakse jäätme- ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni küsimusi üksnes niivõrd, 
kui need haakuvad arengukava teiste valdkondade eesmärgipüstitusega.  

10.1  Keskkonnakaitse, keskkonnateadlikkus ja keskkonnatervis 

Keskkonnakaitse, keskkonnateadlikkus ja keskkonnakaitse on oluline osa rahva tervi-
sest ning põhineb väliskeskkonnast lähtuvate terviseriskide minimiseerimises ning ter-
visliku väliskeskkonna tagamises. Väliskeskkonnast lähtuvad olulisemad keskkonnater-
vise riskivaldkonnad ja nende probleemid on järgmised: 

1) Tööstuse ja transpordiga kaasnev müra, õhu- ja veesaaste. Saue vallas on prob-
leemiks suurtest liiklusmagistraalidest tingitud müra ja õhusaaste, raudtee poolt 
tingitud õhusaaste ja müra on tulenevalt kaubaveoliikluse hõrenemisest vähene-
nud. 

2) Inimtekkeline müra, õhu- ja valgussaaste elurajoonides, põhjavee saaste (põllu-
majanduslik või tööstusest pärinev reostus, olmereovee juhtimine pinnasesse 
jm). Põhiline probleem vallas on reovee käitlemine. Saue vald asub enamjaolt 
kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, õhuke pinnakatte kiht ei kindlusta 
reostuse puhastumist, mistõttu reoveed koos sadevetega filtreeruvad vettkand-
vatesse lubjakividesse ja edasi joogivee allikana kasutatavatesse põhjaveekihti-
desse. Saue vallas puuduvad reovee eelvoolud ja/või trassid mitmetes tiheasus-
tus- ja arenduspiirkondades Alliku, Maidla, Vatsla külades. Hinnanguliselt ei vasta 
paljud reovee kogumismahutid nõuetele. Väiksemates asumites (Kiia, Jõgisoo 
Lõokese tn piirkond, Valingu, Tuula) nõukogude ajal ehitatud reoveetrassid ja 
reoveepuhastussüsteemid on amortiseerunud. 

3) Joogivee kvaliteedist tulenevad terviseriskid. Joogivee kvaliteedist tingitud tervi-
seriskid tulenevad eelmises punktis toodud reovee käitlemisega seonduvatest 
probleemidest ja Saue vallas joogiveeks kasutatava põhjavee  kvaliteedist (raua ja 
mangaanisisaldus, uue probleemina üles tõstetud Cm-V puurkaevude 
radionukliidide sisaldus, Valingu külas fluoriidide sisaldus). 

4) Haljastuse (eeskätt kõrghaljastuse) vähesus, kõrghaljastuse raie ilma asendusis-
tutuse kohustuseta, rohevõrgustiku täisehitamine.  

Arenguvajadused: 

1) Kuna vallas puuduvad suuremad ettevõtlusega seotud punktreostusallikad, siis 
tuleb jooksvalt jälgida väljastatud ettevõtete keskkonnalubade kehtivust.  Hooli-
kalt tuleb kaaluda uute rajatavate ettevõtete ning ehitatavate või rekonstrueeri-
tavate suurte infrastruktuuride (maanteed, raudteed, torujuhtmed,  kõrgepinge-
liinid) eeldatavat keskkonnamõju. 

2) Veemajanduses on viimastel aastatel olukord seoses Euroopa Liidu projektide 
abil välja ehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatistele paranenud (eeskätt 
Laagri alevikus, Vanamõisa ja Hüüru külades), määratud on vee-ettevõtjad ja 
toimub järelevalve nende tegevuse üle. Olulisemate tiheasumite veemajanduse 
infrastruktuuri väljaehitamist ja rekonstrueerimist tuleb jätkata vastavalt uuen-
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datavale valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale. Jätkuvalt on 
oluline ka väikeste biopuhastite rajamise, kogumismahutite ja biopuhastite kor-
rasoleku kontrollimine. 

3) Haljastuse ja kõrghaljastuse kaitsega seonduvad küsimused lahendatakse vasta-
vuses üldplaneeringuga detailplaneeringute ja projekteerimistingimustega. 
Asendusistutuse kohustus on sätestatud puude raie tingimustes ja korras. 

Eesmärgid ja tegevused  

E 10.1.1: Saue valla elanikud on keskkonnateadlikud ning kaasatud keskkonda 
mõjutavate otsustuste langetamisse. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Keskkonnaalaste nõuete selgitamine elanikkonnale, arendajatele 

ning ettevõtjatele ning vajadusel koolituste korraldamine kesk-
konnanõuete täitmise soodustamiseks 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

2. Elanikkonna kaasamine keskkonnaalaste otsuste tegemisel, era- 
ja kolmanda sektori kaasamine keskkonna- ja looduskaitse objek-
tide hooldusesse ja kasutamisse 

… vallavalitsus 

3. Keskkonnateadlikkust ja valla keskkonnaprobleeme, sh energia-
tõhusust puudutava info lülitamine valla koolide ja lasteaedade 
õppekavadesse 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

4. Mitte toetada ohtlike, müra tekitavate, reostavate ettevõtete ja 
ehitiste rajamist valda, vajadusel nõuda KSH või KMH läbiviimist 

… Vallavalitsus 

 
E 10.1.2: Vallas on tagatud kvaliteetsete põhjaveevarude säilimine, veevarude ja 
veestiku säästlik kasutamine ning võimalused reovee ja pinnasevee nõuetekoha-
seks käitlemiseks. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. ÜVK arengukavas loetletud tegevuste elluviimine ja ÜVK tähtaegne 

uuendamine 
Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
AS KOVEK 

2. Koostöö naaberomavalitsustega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
arengukava rakendamisel 

… Vallavalitsus 

3. Vatsla suvilapiirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning sade-
veekanalisatsiooni projekteerimine ja väljaehitamine ÜF veema-
jandusprojekti ja siseriiklike veemajandusprojektide  raames  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsu 
AS KOVEK 

4. Laagri vanade joogiveetorustike ja ühisveevärgi edasine rekonst-
rueerimine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
AS KOVEK 

5. Ääsmäe ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja 
reovee puhastusseadmete väljaehituse lõpetamine  

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
AS KOVEK 

6. Kiia ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja 
reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
AS KOVEK 

7. Omavoliliste puurkaevude ja kogumiskaevude korrasoleku kont-
rollimine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
AS KOVEK 

8. Väiksemate asumite (Valingu, Jõgisoo Lõokese tn piirkonna, Tuula) 
vee- ja reoveepuhastussüsteemide uuendamine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
AS KOVEK 

9. Laagri ja Ääsmäe sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja 
väljaehitamine 

vallaeelarve Vallavalitsus 

10. Kotka tee äärse piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning 
sademeveelahenduse projekteerimine ja väljaehitamine 

vallaeelarve Vallavalitsus 
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10.2  Energiamajandus 

Tsentraalne kaugküte on praegu kasutusel Laagri alevikus (Pärnu maanteest lääne poole 
jäävas aleviku osas), kus kasutatakse katlamajas energiakandjana looduslikku gaasi. 
Umbes pool olemasolevatest kaugküttetorustikest on asendatud kaasaegsete eelisoleeri-
tud torudega, siiski on tänu vanadele torudele soojuskadu torustikest veel liiga suur. 
Ääsmäel on kunagi korterelamute kütmiseks kasutatud kaugküte kasutusest välja lan-
genud. 

Hoonete energiatõhususe osas on vald Nõlvaku lasteaia rajamisega 
liginullenergiahoonena asunud andma erasektorile omapoolset eeskuju. Alustatud on ka 
vallale kuuluvate vanemate hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimise kavandamise-
ga. Vanemate korterelamute soojustamine on alanud ja toimumas, kuid kvaliteetse sise-
õhu tagamiseks vajalikke soojustagastusega sundventilatsioone pole neis seni kasutatud. 

Laagri alevikus on riikliku ELMO programmi toel välja ehitatud kaks elektriautode laa-
dimispunkti. 

Arenguvajadused: 

1) Laagri alevikus kavandab kaugküttekatlamaja ja torustike omanikfirma jätkata 
torustike vahetamist ning gaasikatla kõrvale peamise kütteallikana biokütuse 
katla paigaldamist (gaasikatel jääb tipukoormuste katmiseks). Lisaks tarnekind-
luse parandamisele peaks alternatiivne kütus aitama stabiliseerida ka sooja hin-
da. 

2) Ääsmäe külas on tekkinud idee kohaliku Bioenergia küla kontseptsiooni väljatöö-
tamiseks ja näidisprojekti elluviimiseks. Bioenergia küla, asumi või regiooni 
kontseptsioon lähtub arusaamast, et asum toodab endale vajamineva energia ise 
kohapealsetest taastuvatest ressurssidest, milleks võivad olla biojäätmed, sõnnik, 
silo, mida saadakse kasutuses väljasolevatelt põllumaadelt, toidu- söökla- ja toi-
duainetööstuse jäägid, jne. Bioenergia küla kontseptsiooni saab ellu viia läbi loo-
davate energiaühistute, mille osakute omanikeks võivad olla, inimesed, põllume-
hed, tööstused/ettevõtted, omavalitsus, MTÜd (külaseltsid) jne. Energia tootmi-
seks/muundamiseks võib kasutada ka päikese- tuule ja maasoojusenergiat, kuid 
selleks tuleb viia läbi korralik teemaplaneering. Bioenergia regioon ja energia-
ühistu viivad reaalsuses ellu jätkusuutliku ühiskonna toimimispõhimõtet. Küla 
bioenergeetilise terviklahenduse all peetakse silmas järgmist:  
 Võimalikult paindlik ja adaptiivne süsteem energia tootmiseks biomassist ja 

biojäätmetest, mis pärinevad asumi lähiümbrusest (15-30 km).  
 Innovaatiline, teaduslik ja eksperimenteeriv lähenemine – koostöö ülikoolide-

ga, pakkumaks Eestisse sobivate taastuv (sh.bio) energiatehnoloogiate testi-
mist ja arendamist. 

 Tehnoloogilised, sotsiaalsed, keskkonna- ja majanduslikud tahud on tasakaa-
lus. 

 Kogukonna motivatsioon, osalemine ja kasusaamine, sh kogukonna moodus-
tavad kohalikud elanikud, ettevõtjad, vabaühendused ja omavalitsus. 

3) Korterelamute, kus elab suur osa valla elanikkonnast, energiatõhususe tõstmi-
seks on oluline valla poolt toetada kompleksseid renoveerimisi, kus soojustagas-
tusega sundventilatsiooni abil tagatakse ka tervislik sisekliima (riik on Kredexi 
toetusmeetmetes võtnud samasuguse suuna oma  toetuste jagamisel). 
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4) Elektrisõidukite kasutamist piirab kiirlaadimispunktide vähesus valla territoo-
riumil, mistõttu tuleb toetusrahade taotlemise võimaluste avanemisel neid juur-
de rajada. Lisaks elektriautodele on kasutusel ka elektrijalgrattad, mistõttu on 
oluline pakkuda laadimisvõimalust ka neile (nt raudteejaamade ja avalike hoone-
te rattaparklates). 
 

Eesmärk ja tegevused 

E 10.2: Energiamajandus on säästlik, hooned ja transpordivahendid energiatõhu-
sad. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Laagri aleviku kaugküttekatlamaja üleviimine taastuvkütusele, 

koostöös soojaettevõttega, analüüsides ka sooja ja elektri koos-
tootmise majanduslikku tasuvust. 

Erakapital 
toetusmeetmed 

Ettevõtja 

2. Laagri aleviku vanade kaugküttetorustike asendamise jätkamine 
koostöös soojaettevõtjaga uute eelisoleeritud torudega. Näiteks 
tänavate ühine taastamine trasside rajamise järgselt. 

Erakapital 
toetusmeetmed 

Ettevõtja 

3. Vallale kuuluvate hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimine, 
võimalusel arvestades 2020. aastast jõustuvate 
liginullenergiahoone kriteeriumidega 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

4. Nõlvaku lasteaiahoone muutmine netonullenergiahooneks (võima-
lusel plussenergiahooneks), paigaldades hoonele fotoelektrilised 
päikesepaneelid 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

5. Korteriühistutele energiatõhususe tõstmise motiveerimiseks kooli-
tustoetuse ning KredExi ja teiste toetusmeetmete omafinantsee-
ringute katmiseks renoveerimistoetuse maksmine 

vallaeelarve Vallavalitsus 

6. Elektrisõidukite kasutuselevõtmine valla kontserni ametisõiduki-
teks 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

7. Elektriautode ja –jalgrataste laadimispunktide võrgustiku välja-
arendamine (transpordisõlmed, avalikud hooned jm sobivad ko-
had) 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

8. Bioenergia küla näidisprojekti elluviimine Ääsmäe küla baasil. 
Vajaliku maa taotlemine munitsipaalomandisse. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
külaselts 
ettevõtjad, 
MTÜd 

9. Elektrivõrkude kavandamisel või rekonstrueerimisel tiheasustu-
sega elamualal tuleb koostöös võrguvaldajatega võimalusel eelis-
tada maakaabli põhiseid lahendusi. 

Vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

 

10.3  Heakord, haljastus, puhke- ja rekreatsioonialad 

Heakorrastatud kohaliku omavalitsuse üksus on oluline eeldus, mis mõjutab valla mai-
net külastajate-läbisõitjate silmis ning kasvatab elanike rahulolu oma elukeskkonnaga. 
Saue vald hõlmab nii tiheasustusega linnalisi piirkondi (Laagri alevik ja selle lähiümb-
rus) kui ka  hajaasustusega piirkondi.  

Peamised heakorra ja haljastusega seotud probleemid on järgmised: 

1) Elanike käitumisharjumused (prahi maha loopimine, lemmikloomade väljaheited 
jne) ei soodusta heakorrastatud valla kontseptsiooni.  

2) Vähe on välja ehitatud tervikliku lahendusega (haljastus, puhkekohad, jalgteed) 
avalikku ruumi, sh pargialasid.  



Keskkond 

67 

 

3) Avalikeks parkideks-haljasaladeks-puhkealadeks sobivad maa-alad Laagri alevi-
kus ja külades on osaliselt munitsipaliseerimata. 

4) Haljasribad ja muruplatsid on kõikjal valdavalt isetekkelised, konarlikud, vajavad 
tasandamist ning muru remonti.  

5) Vallas on vähe avalikke lillepeenraid.  
6) Valda läbiva Vääna (koos lisajõgedega, nt Pääsküla jõgi) ja Keila (koos lisajõgede-

ga, nt Maidla jõgi) jõgede sängid on kohati setetest ummistunud, risustatud jäät-
mete ja jõkke kukkunud puudega jms.  

7) Puuduvad väljaehitatud looduse õpperajad.  
8) Vallas puudub avalik rand, mis vastaks seaduses sätestatud nõuetele. 
9) Mitmetel planeeringualadel (Välja, Tootsi, Koidu jt) on arendaja pankroti või te-

gevusetuse vms põhjustel jäänud välja ehitamata planeeringujärgsed puhke-, ro-
he- ja virgestusalad.  

Arenguvajadused: 

1) Avaliku ruumi prahistamise vähendamiseks tuleb parandada prügi äraandmise 
võimalusi, nt paigaldada uusi avalikke tänavaprügikaste. Samuti tuleb elanikud 
kaasata valla heakorrastamisse eeskätt erinevate talgute motiveerimise ja toeta-
misega, konkursside korraldamisega, samuti korteriühistute toetamisega aia-ja 
pargijäätmete äraveol (korteriühistute kinnistud on üldjuhul piireteta ja seega si-
suliselt avalikud maa-alad). 

2) Jätkata järk-järgult tervikliku avaliku ruumi, sh pargialade väljaarendamist. Laag-
ri aleviku prioriteediks on Pääsküla jõe äärsete puhkealade väljaarendamine (sh 
Veskitammi tn pool ja Instituudi tee pool), Kultuurikeskuse pargi ja Redise pargi 
korrastamine. Kavandada kõrghaljastust liiklusest tuleneva müra ja õhusaaste 
mõjude vähendamiseks (nt Laagris Pärnu mnt mõju vähendamiseks). 

3) Esmajärjekorras tuleb tagada lillealade planeerimine kantides - Laagri alevikus, 
Ääsmäe, Hüüru ja Vanamõisa külades. Konkurssidel osalevaid külasid toetatakse 
lillede ja väikevormide paigaldamisel. 

4) Jätkuvalt tuleb tegeleda tiheasustusaladel asuvate jõgede puhastamisega. SA KIK 
abiga puhastati Pääsküla jõgi Veskitammi tn ja Rahnu tn vahel, Vanasilla tee pool-
ses küljes ning jõgi lõigul Veskitammi tänava tammist kuni Koru tänavani. Pärast 
kõikide etappide valmimist jätkatakse puhastatud jõe lõikude iga-aastast regu-
laarset hooldust. Tuleb jälgida, et Pääsküla jõe kallasrada oleks Laagri aleviku 
ulatuses jalakäijatele avatud ning kallasrada oleks kujundatud kohalikku loodus-
likku miljöösse sobituvaks loodusrajaks. Kallasraja Saue vallale kuuluvatele maa-
dele rajatakse võimalusel puhkekohad ning otsitakse võimalusi jõe atraktiivse-
maks kasutamiseks (nt paadi- ja kanuusõit, seiklusrajad vms). Kallasraja korras-
tamisel ning loodusraja ehitamisel tehakse koostööd Tallinna linna ja Saku valla-
ga. 

5) Koostöös riigiga ja arvestades laste hariduslikke vajadusi ning turismi alustada 
looduse õpperadade rajamist. Potentsiaalsed alad on Ääsmäe raba ümbrus Ääs-
mäe-Koppelmaa külas, Vaheru järve ümbrus Tagametsa külas, Naistesoo Vatsla 
külas, samuti valda läbivate jõgede kaldaalad. 

6) Avaliku ranna väljakujundamiseks sobib praegugi ujumiskohana kasutatav Maid-
la paisjärv. Järveäärne ala kavandada puhkekohaks koos vastava inventari (WC, 
lõkkekohad jms) paigaldamise/väljaehitamisega ning spordiväljaku (te) väljaehi-
tamisega. 



Keskkond 

68 

 

7) Planeeringualadel, kus terviklik elukeskkond on seni välja arendamata, tuleb teha 
koostööd kohalike elanikega puhke- ja virgestusalade jms avaliku ruumi maa-
alade valla omandisse saamiseks ning järk-järguliseks väljaehitamiseks. 

Eesmärk ja tegevused  

E 10.3: Saue vald on elanike hinnangul puhta elukeskkonnaga ja heakorrastatud 
omavalitsus. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Valla avaliku ruumi (elukeskkonna) kujunduskava koostamine 
koostöös külaseltside, korteriühistute jt huvigruppidega 

vallaeelarve Vallavalitsus 

2. Promenaadi väljaarendamine Laagri alevikus (Veskitammi ja 
Nõlvaku tänavate ning Pääsküla jõe baasil) 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed  

Vallavalitsus  

3. Avalike haljasalade aluse maa munitsipaliseerimine, parkide 
projekteerimine ja väljaarendamine (Pääsküla jõe äärne park 
koos valgustatud jalgteega, Kultuurikeskuse park, Redise park 
Laagri alevikus). 

vallaeelarve Vallavalitsus 

4. Koostöös maaomanikega Laagri aleviku keskosa (sh Hoiu, Vae 
ja Kuuse põik tn piirkond) kujundamine kaasaegseks heakor-
rastatud linnaruumiks. 

Vallaeelarve Vallavalitsus 

5. Lillepeenarde ja väikevormide (pingid, lillekastid, lipud postidel 
jms) paigaldamine kantides ja paikkondades. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

6. Pärnu mnt ümbruskonnas kõrghaljastuse taastamine ja mujal 
piirkondades vajadusel kõrghaljastuse kavandamine ning raja-
mine liiklusmüra ja õhusaaste mõjude vähendamiseks.  

vallaeelarve, 
asendusistutus 

Vallavalitsus 

7. Külaseltside toetamine küla heakorrastamisel ja kaunistamisel 
(lilled, väikevormid) 

vallaeelarve Vallavalitsus 

8. Avalike kodanikuühenduste poolt korraldatud heakorrastustal-
gute toetamine 

vallaeelarve Vallavalitsus 

9. Tänavaprügikastide paigaldamine kantidesse ja edaspidi ka 
väiksematesse paikkondadesse. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

10. Korteriühistute motiveerimine oma maa-ala korrastamiseks, 
aia- ja pargijäätmete äraveo toetamine. 

vallaeelarve Vallavalitsus 

11. Avalike haljasalade regulaarse hoolduse korraldamine. Kujun-
dusliku võsaraie tegemine avalikel haljasaladel ja avalike teede 
ääres.  

vallaeelarve Vallavalitsus 

12. Pääsküla jõe sängi ja kallaste regulaarne korrastamine koostöös 
Tallinna linnaga ja Saku vallaga Laagri aleviku ulatuses. Pääskü-
la jõe kallasrajast loodusraja kujundamine. Vääna ja Keila jõe 
sängide puhastustööde vajaduse hindamine, vajadusel vastava-
te projektide koostamine ja tegevuste kavandamine ning ellu-
viimine. 

vallaeelarve 
Tallinna linn, 
Saku vald 

vallavalitsus,  

13. Koerte jalutusväljaku rajamine Laagri alevikus. vallaeelarve Vallavalitsus 

14. Loodusradade rajamine, sh Keila jõe kergliiklustee ja õppe-
puhkeraja rajamine, infostendide ja puhkekohtadega. (koos 
Keila linnaga) (Tuula külas), Ääsmäe raba õpperada (Ääsmäe), 
Vaheru järve õpperada (Tagametsa), Naistesoo õpperada 
(Vatsla). 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

vallavalitsus, 
MTÜd 

15. Maidla veehoidla avalikult kasutatava ranna ja puhkeala välja-
ehitamine. 

vallaeelarve, 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 
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10.4  Avalikud vaba aja rajatised 

Avalikud vaba aja rajatised on olulised rahva tervise tagamise seisukohalt, samuti või-
maldavad vallaelanikel meeldivalt aega veeta. Analoogiliselt avalike haljasaladega on ka 
avalike mänguväljakute väljaarendamisel kohati probleemiks vallale kuuluva maa puu-
dumine. 

Mänguväljakute väljaarendamisel lähtutakse piirkondlike arengukeskuste tasemest. 
Arengukava perspektiivis peab vähemalt igas kandis olema välja arendatud laste män-
guväljak ja spordiplats (Laagri alevikus kolm avalikku mänguväljakut ja spordiplatsi) 
ning igas II või III taseme keskuses mänguväljak. Muude vaba aja rajatiste (laululavad, 
lõkkeplatsid jms) arendamisel lähtutakse põhimõttest, et vald toetab ühe väljaarendatud 
vabaõhuürituste platsi rajamise I tasandi keskuse kohta (kokkuleppel kandikeskusega 
võib vabaõhuürituste plats asuda ka piirkonna väiksemas arengukeskuses). 

Olemasolevad rajatised kantides: 

1) Laagri  kandis asub kolm avalikku mänguväljakut – Urva ja Avamaa tänavate 
ääres ning Kauri elurajoonis. Avalikeks spordiväljakuteks on korvpalliväljakud 
Laagri kooli juures ja Avamaa mänguväljakul (1/2 suuruses) ning Instituudi tee 
äärne multifunktsionaalne mänguväljak. 2012. aastal valmis Laagrisse ekstreem-
spordiväljak. Tervisespordirajatistena on võimalik kasutada Harku metsas asu-
vaid liikumisradasid,  

2) Ääsmäe kandi peamine  mänguväljak paikneb Kase tn ääres. 2008. a paigaldati 
väljakule uued elemendid (liivakast, „Tarzani rada“, kiiged, karussell). 2010. a 
valmis Ääsmäel ekstreemspordiväljak. 

3) Hüüru kandis  valmis 2011. aastal avalik mänguväljak ja spordiplats Hüüru mõisa 
juurde Hüüru külas. 

4) Vanamõisa kandis ehitati 2009. a mänguväljak ja spordiplats Vanamõisa Vaba-
õhukeskuse platsile. 

 
Olemasolevad rajatised väiksemates paikkondades: 

1) Jõgisoo mänguväljak paikneb Lõokese tn ääres, väljakule tehti 2008. a kapitaal-
remont. 

2) Kiia külas asub mängu- ja spordiväljak vana korvpalliväljaku piirkonnas. Väljak 
valmis 2012. aastal.  

3) Tuula külas asuvad mänguväljaku elemendid Kaldamäe tee ääres, probleemiks 
on, et elamud asuvad väljakust kaugemal. Maa-ala on maatulundusmaa sihtots-
tarbega eramaa. 

4) Vatsla küla (Kodasema) mänguväljak asub samuti eraomandis oleval maa-alal. 
Väljaku arendamisega tegeleb MTÜ Kodasema Külaselts. 

 

Arenguvajadused: 

1) Laagri kandis on vajalik on avaliku mänguväljaku ja spordiplatsi rajamine Nõlva-
ku tn piirkonda. Perspektiivis on vajalik avalike lastemänguväljakute rajamine 
Laagriga piirnevate uusasumite piirkondades (Koidu elurajoon, Metsavahi elura-
joon, Kotka tee piirkond). Perspektiivne on ka suhteliselt väikese investeeringuga 
taastada Kuuse tn ja raudtee vahel garaažide juures asuv korvpalliväljak. Tervise-
spordirajatisi on võimalik rajada Pääsküla jõe äärsel pargialal. 
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2) Jätkata Ääsmäe kandi Kase tn mänguväljaku väljaarendamist. Perspektiivis on va-
jalik mänguväljaku ehitamine Kasemäe elurajooni.  

3) Hüüru kandis tuleb analüüsida sobivate täiendavate maa-alade leidmise võimalu-
si mänguväljaku ja spordiväljaku(te) ehitamiseks. Vabaõhuürituste platsi pers-
pektiivne asukoht on Hüüru mõisa kinnistul.  

4) Vanamõisa kandis tuleb jätkata Vanamõisa ja Alliku külade ühise mänguväljaku 
arendamist, millega tegeleb MTÜ Vanamõisa Küla.  

5) Jätkata Jõgisoo mänguväljaku väljaarendamist. Spordiväljakute ja liikumisraja 
väljaarendamiseks on sobiv koht Jõgisoo Seltsimaja juures. 

6) Järk-järgult jätkata Kiia küla mänguväljaku arendamist. 
7) Maidla külas on perspektiivne mängu- ja spordiväljaku (rannavõrkpalliplatside) 

rajamine Maidla veehoidla äärde. Lisaks võib paisjärve kinnistul ette näha võima-
lused muude meelelahutusega seotud tegevuste (tuulelohede lennutamine, mu-
dellennukid jms) läbiviimiseks.  

8) Vatsla külas on vajalik edasi arendada mängu- ja spordiväljaku maa-ala 
Kodasema tee ääres. 

9) Valingu külas on perspektiivne mängu- ja spordiväljaku maa-ala Puiestee tn 
ääres. Maa-ala on munitsipaliseerimisel. 

10) Uusasumites, kus arendajad on detailplaneeringute järgsed lastemänguväljakud 
jätnud välja ehitamata, tuleb vastavad maa-alad saada valla omandisse ning koos-
töös kohalike elanikega alustada rajatiste väljaehitamist.  

 

Eesmärk ja tegevused:  

E 10.4: Erinevas vanuses ja erinevate huvidega elanikele on head võimalused loo-
duse nautimiseks ja vaba aja sisustamiseks vabas õhus. 

 Tegevused Allikas Vastutaja 
1. Mänguväljakute ja spordiväljakute regulaarne tehniline kont-

roll, hoolduse tagamine ja korrastamine. 
vallaeelarve Vallavalitsus 

2. Uute avalike mänguväljakute ehitamine Laagri alevikus, kus see 
on põhjendatud ja seni puudub (nt Nõlvaku piirkond) 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

3. Avalike spordirajatiste (korv- ja võrkpalliväljakud) taastamine 
ja uute ehitamine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

4. Keskuste tasemepõhine lähenemine külade mängu- ja spordi-
väljakute ning avalike puhkeplatside väljaarendamisel.  

vallaeelarve Vallavalitsus 

5. Mänguväljakute ja spordiplatside rajamise toetamine väikse-
mates arengukeskustes, lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud 
investeeringutoetuste eraldamise korrast. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 

Vallavalitsus 

6. Endise Tuula prügila maa-alale avalikkusele suunatud spordi- 
ja vaba aja veetmise teenuse pakkumisele suunatud funktsiooni 
leidmine, vastava  projekti koostamine ja elluviimine (inva-
spordiväljaku ja liikumisraja ehitamine) 

Toetusmeetmed 
erainvesteering 

MTÜ-d 

7. Avaliku ruumi (mänguväljakud, puhke- ja virgestusalad jms) 
väljaehitamise korraldamine koostöös kohalike elanike poolt 
moodustatud mittetulundusühingutega neil elamuarendusala-
del, kus vastutavat arendajat enam objektiivsetel põhjustel pole 
või on arendaja pahatahtlikult  tegevusetu. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 
PPP 

vallavalit-
sus, MTÜd 

8. Harku metsa terviseradade projektis osalemine, Harku metsa 
suunduva Tammetalu tee saamine valla omandisse, Tammetalu 
tee algusesse ja Pilliroo tänava äärde parklate ehitamine. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 
PPP 

Vallavalitsus 
Harku VV, 
Maa-amet, 
RMK 
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11  Ühistransport  
Hästitoimiv ühistranspordisüsteem on selline, mis tagab kiire ja mugava liikluse valla-
keskusesse ja teistesse olulistesse sihtkohtadesse ning sellega avalike ja erateenuste 
kättesaadavuse. Saue Vallavalitsus on Harjumaal ühistransporti korraldava MTÜ Harju-
maa Ühistranspordikeskuse asutajaliige. 

Saue Vallavalitsuse poolt 2014.aastal tellitud uuringu kohaselt kasutab 71% vastanutest 
põhilise transpordi viisina autot, 18% bussi ja 7% rongi. Buss on olulisem eelkõige va-
nemale vanuserühmale, rongiga seevastu eelistavad teistest enam sõita nooremad ini-
mesed. 

Saue valla põhjapiirkonnas on asustustihedus kõrge - Laagri alevikus, Koidu ja Alliku 
küla põhjaosas elab kokku ca 6000 inimest ning seda piirkonda teenindavad peamiselt 
Tallinna linna bussiliinid (18, 20A, 27), AS Eesti Liiniraudtee (Elron) rongid, samuti 
2011. aastal koostöös Harku valla ja Harjumaa Ühistranspordikeskusega käivitatud bus-
siliin nr 112. 2013. aasta lõpust alates on hakanud liini 112 sõitjate arv kasvama, kuid on 
endiselt üpris tagasihoidlik. 
 
Bussiliini nr 112 keskmised sõitjate arvud kuus tööpäeval 

Kuu/aasta Sõitjate arv kuus tööpäeval 

September 2013 2,9 

Oktoober 2013 3,0 

November 2013 3,5 

Detsember 2013 3,0 

Jaanuar 2014 3,4 

Veebruar 2014 4,7 

Märts 2014 5,1 

Aprill 2014 5,3 

Allikas: Saue Vallavalitsus/Harjumaa Ühistranspordikeskus 

 
AS Eesti Liinirongid (Elron) teenindab veel Vanamõisa ja Valingu küla elanikke. Pärnu 
maantee ja Tallinn-Paldiski maantee äärseid külasid teenindab bussitransport.  
 
Ääsmäe piirkonda teenindab eelkõige Pärnu ja Haapsalu suunalt tulev läbiv bussiliiklus, 
mis toimib kommertsalustel ilma dotatsioonita. Valla lõunapiirkonnas, Maidla ja 
Pärinurme külades puudub ühistransport. Tulenevalt asutusmustrist jääb hajaasustuses 
peamiseks transpordiliigiks eraauto. Vajaduspõhist transporti osutatakse eakatele ja 
puuetega inimestele sotsiaalosakonna väikebussiga. 

 
Ühistranspordi arenguvajadused: 

1) maakonnaliinide sõidusageduse kujundamine lähtuvalt vallaelanike vajadustest; 
2) maakonna liinivõrgu ümberkujundamine lähtuvalt asustuse muutustest; 
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3) Tallinna linnaliinide sõidusageduse ja sõiduplaani kujundamisel on Saue vald ja 
Harjumaa Ühistranspordikeskus paratamatult teenuse tellija rollis, vajalik on val-
laelanike vajadustega senisest suurem arvestamine; 

4) Erinevate ühistranspordiliikide senisest parem sidustamine (raudtee, bussiliik-
lus); 

5) Valla erinevate osade omavaheline ühendus vajab parandamist, samuti kaugema-
te külade ühendus valla keskuse ja teiste tõmbekeskustega (sh varahommikusel 
ja hilisõhtusel ajal); 

6) Perspektiivsete tiheasumite kujundamisel tuleb arvestada ühistranspordivaja-
duste lahendamisega.  

7) Raudteejaamade juures puuduvad rattaparklad (sh rataste varjualuseid), bussi-
peatused ja pargi-reisi parklad; 

8) Urda raudteepeatus peaks kuuluma samasse hinnatsooni Laagri peatusega , kuna 
peatused asuvad samas tiheasutusalas; 

9) Suurendada raudtee osatähtust inimeste liikumisel, võimaldada valla elanikele 
senisest soodsam sõit raudteel. 

Valdkonna tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud 

Tugevused Võimalused 

 Uus elektrirongide veerem 
 Uus raudteepeatuste taristu (perroo- 

nid) 
 Võimalus kasutada Tallinna ühistrans        

pordivõrku, raudtee olemasolu 
 Põhjapiirkonnas hea transpordivõimalus. 
 Hea maanteede ja raudteetaristu. 

 Arenenud taristu ja ühistransport toob valda 
uusi elanikke ja mõjub soodsalt ettevõtluse 
arengule 

 Rongiliikluse parem ärakasutamine on kesk-
konnasäästlik – kujundab uue asustuse teket 

Nõrkused Ohud 

 Paljud koolibussi poolt kasutatavad teed 
tolmuvaba katteta 

 Uuele asustusmustrile mitte vastav ühis-
transpordivõrk 

 Autobussiliiklus ja raudteetransport sidus-
tamata 

 Vähenevad elanike sissetulekud ja valla tulu-
baas, suurenevad sotsiaalkulutused ja väheneb 
investeerimisvõimekus 

 Ühistranspordi liinivõrgu ja väljumiste vähen-
damine seoses kulude vähendamisega, sellest 
tingitud elanike lahkumine küladest 

 

Eesmärk ja tegevused 

E 11.1: Ühistranspordivõrk tagab inimestele vajalikud liikumisvõimalused  

 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Koostöö tegemine teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, ASiga Eesti 
Liinirongid, Harjumaa ÜTK-ga ja riigiga Harjumaa ühistranspordi 
arendamisel, liinivõrgu kujundamisel ning erinevate ühistranspordi-
liikide ja kergliikluse sidustamisel.  Harjumaa ühistranspordi arengu-
kava koostamises osalemine. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 
PPP 

 

2. Koostöö tegemine Tallinna linna, Harjumaa ÜTK ja AS-ga Eesti Liini-
rongid omavalitsuste piire ületava Tallinna liinivõrgu küsimustes. 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 
PPP 

 

3. Erinevate ühistranspordiliikide koostoimimise (raudtee, bussi) ar-
vestamine planeeringute protsessis, teede, kergliiklusteede ja parkla-
te ehitusel, PARGI ja REISI põhimõttel parklate ja jalgrattaparklate 
projekteerimine ja ehitus (sh Urda, Padula, Valingu jaamad; Paldiski 
mnt piirkond) 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 
PPP 

 

5. Läbirääkimiste pidamine ASiga Eesti Raudtee, ASiga Eesti Liinirongid AS Eesti  vallavalitsus 
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ja Saue linnaga Välja raudteepeatuse ehitamiseks Raudtee 

 
6. 

Bussiootepaviljonide ja nende inventari hooldus, bussipeatuste val-
gustamine, Valingu raudteepeatuse juurdepääsu lahendamine 

Vallaeelarve 
toetusmeetmed 
PPP 

vallavalitsus 
 

7. Läbirääkimiste pidamine AS-ga Eesti Liinirongid Urda ja Laagri pea-
tuste hinnatsooni ühtlustamiseks ja vallaelanikele valla piires tasuta 
rongitranspordi võimaldamiseks. 

AS Eesti Liini-
rongid 

 

8. Läbirääkimiste pidamine MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus 
võimaldamaks eakatele soodsamat sõitu bussiliinidel (nt väljaspool 
tipuaegade väljumisi). 

MTÜ Harjumaa 
Ühistranspor-
dikeskus 
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12 Elanikulähedane vallajuhtimine ja avalike teenuste kvali-
teet ning kättesaadavus  

 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on avatud ja elanike kaasamisele suunatud otsustus-
protsessi kasutades kujundada kohalikku elukeskkonda, pakkuda elanike ootustele vas-
tavat ja kättesaadavat avalikku teenust, tagada teenuse kvaliteedi kontroll ning reagee-
rida paindlikult ja kiirelt elanike vajadustele.  
 

Valla juhtimismudel 

Valla juhtimist korraldatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.  Igapäevast tegevjuh-
timist korraldab vallavalitsus ning sadusanliku tegevust juhib volikogu.  

Volikogu töö korraldamiseks on moodustatud alalised komisjonid:  

1. majandus- ja arengukomisjon  
2. maa- ja planeeringute komisjon  
3. sotsiaalkomisjon  
4. heakorra- ja keskkonna komisjon  
5. kultuuri-, hariduse- ja spordikomisjon  
6. revisjonikomisjon.  

 
Komisjonid kogunevad kord kuus. Komisjonidesse on lisaks volikogu liikmetele kaasa-
tud ka valdkondade spetsialistid. Komisjonidel on volikogule ette valmistatueelnõude 
osas nõuandev roll. Komisjonides ja komisjonide kaudu on käigil vallaelanikel võimalik 
teha ettepanekuid õigusaktide muutmiseks. Volikogu õigusaktid on avalikud peale nen-
de heaks kiitmist volikogu eestseisuse poolt vähemalt üks nädal enne volikogu istungit. 
Volikogu istungid on avalikud 

Vallavalitsuse tegevust korraldab vallavanem. Vallavanemal on kuni  kolm abivallava-
nemat, kelle vastutusvaldkonnad kinnitab volikogu.  Abivallavanematel eeldatakse eri-
alast asjatundlikust, vastavat haridust (magistrikraad)  ning töökogemust vastutusvald-
konnas. Vallavalitsusse kaasatakse lisaks palgalistele liikmetele täiendavaid liikmeid, kes 
osalevad istungitel ja otsustusprotsessis. Seliselt on tagatud otuste laiapõhjalisus ning 
demokraatlikus.  

Olulist tähelepanu tuleb pöörata hea avaliku halduse tava püsivale ellu viimisele  Saue  

Vallavalitsuses. Hea halduse tava üldtunnustatud põhimõtted on muuhulgas eesmärgi-
pärasus, läbipaistvus, isikute kaasamine ja ärakuulamine, otsustuste põhjendamine, vii-
sakus ja abivalmidus, menetluse toimumine mõistliku aja jooksul. Hea avaliku halduse 
tavast peavad lähtuma nii vallavolikogu kui vallavalitsus.  

Hea avaliku halduse tava järgmiseks ja samuti selleks, et kohalik omavalitsuse tegevus 
on läbipaistvam ja elanikele mõistetavam, rakendatakse järgmiseid samme:  

1) koostatakse infomaterjalid keeruliste arengudokumentide (arengukava, üldpla-
neering  

2) jms) olulisemate põhimõtete selgitamiseks;  
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3) volikogu ja volikogu komisjonide väljasõiduistungid külades (vähemalt kord aas-
tas);  

4) vallavalitsuse ametnike osalemine külakoosolekutel, regulaarne kohtumine küla-
de  

5) elanikega;  
6) kõikide olulisemate üldaktide (määruste) eelnõude avalikustamine valla veebile-

hel;  
7) huvigruppe koondavate nõukodade (Korteriühistute liit, Ettevõtjate liidud, 

Mittetulunudusühingute esindused jne) tekke ja kooskäimise soodustamine ning 
nende arvamusega arvestamine;  

8) kodulehekülje arendamine, selle atraktiivsuse tõstmine;  
9) elanike küsitluste korraldamine;  
10) tähtaegne ja argumenteeritud vastamine märgukirjadele ja ettepanekutele.  
11) põhjendamatute viivitusteta ja asjakohasuse  korral personaalne suhtlemine val-

laelanikega, sealjuures kasutades ära sotsiaalmeedia võimalusi.  
 

Arenguvajadused  

Perspektiivis rakendatakse uusi innovaatilisi IT lahendusi vallaelanike teeninda-
miseks, nt kaugteeninduspunktid, erinevad E-teenused jne. Vajadusel tehakse 
koostööd aaberomavalitsustega sobivate IT-tehnoloogiliste lahenduste hankimi-
seks ja süsteemi töölerakendamiseks.  

 

Allasutuste juhtimine  

Valla omandisse kuulub kaks munitsipaaläriühingut: OÜ Laagri Haridus ja Spordikeskus  

(edaspidi OÜ LHSK) ja AS KOVEK. OÜ LHSK- põhitegevusvaldkond on põhikooliteenuse 
osutamine, lisaks tegeleb osaühing huvihariduse pakkumise ja spordivaldkonnaga. Äri-
ühing jätkab tegevust senistes valdkondades, firma müüki ei kavandata.  

AS KOVEK põhitegevusvaldkond on veevarustuse ja kanalisatsiooni ärajuhtimiseteenuse 
osutamine, lisaks on AS-i omandis valla tänavavalgustuse taristu. Tulevikuperspektiivis 
jätkab AS KOVEK ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega, Ühtekuuluvus-
fondi veemajandusprojekti realiseerumisele on näha tegevusmahu olulist kasvu, samuti 
on eelistatav vallale kuuluva ettevõtte nimetamine vee-ettevõtjaks ka muudes piirkon-
dades. Tänavavalgustusteenuse ostmist AS KOVEKilt on plaanis jätkata. Firma müüki ei 
kavandata.  

Mõlema äriühingu juhtimisel rakendatakse ühtlustatud juhtimis- aruandlus ja järeleval-
vesüsteemi.  
 

Arenguvajadused: 

Vajalik on regulaarselt monitoorida allasutuste personali vastavust organisatsiooni 
kasvuvajadustele ning vastavalt indekseerida ka personalikulusid.  

 

 Informeerimine 
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Vallavalitsus annab välja ajalehte „Koduvald“. Ajaleht ilmub kord kuus ja jõuab tasuta 
kõikidesse valla postkastidesse. Ajaleht on kättesaadav ka internetis. Vallaelanike pare-
ma informeerimise huvides lehe väljaandmist jätkatakse, samas kaasatakse aktiivsemalt 
elektroonilisi infokanaleid ja sotsiaalmeedia võimalusi (Facebook )  

Arenguvajadused: 

Parandamist vajab operatiivinfo (veekatkestused, kaeve- ja teetööd, lumetõrje) kii-
re edastamine ning erinevate asjaosaliste (AS KOVEK, AS Tallinna Vesi, lepingu-
partnerid jt) vaheline infovahetus.  

 

Tugiteenused 

Kulude kokkuhoiu eesmärgil ja teenuste kvaliteedi parandamiseks on vallavalitsuse ja 
tema allasutuste ning äriühingute erinevad tugiteenused (IT, kinnisvarahaldus, hoonete 
ja  territooriumite hooldus, toitlustamine, pesupesemine jms) tsentraliseeritud ja kaasa-
tud  ühtsesse hankesüsteemi.  Selliselt tagatakse allasutuste üleselt tugiteenuste ühtlane 
kvaliteet, vähesem haavatus kiirete turumuutuste olukorras ning läbipaistvus tugitee-
nuste hindade kujunemisel 

 

Turundamine 

Valla turundamine on selle tervikjuhtimise ja arenguga kaasas käiv tegevus.   Lähtutakse 
põhimõttest, et turundada saab seda, mis on olemas.  Lähtutakse visioonist tulenevatest 
väärtustest ja informeeritakse konkreetsetest tegevuse tulemustest, mis vastavad aren-
gukavale. Eraldi investeeritakse valla kuvandi esiletoomisse, et rõhustada valla unikaal-
seid väärtusi. Keskendutakse asjatundlikuse arendamisele.  

Arenguvajadused: 

1) Esile tuua valla unikaalsed arengueelised, sidudes need eristuvate ja ära tuntava-
te kujunditega. Antud küsimuses tuleb olla kontseptuaalne ja järjepidev.  

2) Valla juhtkond kasutab võimalusi valla tutvustamiseks, esinedes võimalusel pa-
kutavatel seminaridel, konverentsidel jne rõhutades valla erialast asjatundlikust 
ning avatust.  

 
Eesmärgid ja tegevused 

 

E 12.1: Valla asjaajamine on aus ja avalik ning lähtub hea avaliku halduse põhimõtetest. 
 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Konservatiivse personalipoliitika jätkamine, personali töötasude in-

dekseerimine naaberomavalitsuste suhtes,  personali koolitamine  

… vallavalitsus 

2. Valla kodulehekülje süsteemne arendamine ja haldamine Vallaeelarve 

toetusmeetmed 

vallavalitsus 

3. Huvigruppe  esindavate organisatsioonide tekke soosimine, regulaarne 

infovahetus ning arvamuse ära kuulamine 

vallaeelarve vallavalitsus 

4. Regulaarsete kohtumise korraldamine vallaelanikega, vallaametnike 

osalemine külakoosolekutel 

… vallavalitsus 

5. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks vajalike küsitluste korraldamine  Vallaeelarve vallavalitsus 

6. Saue Vallavalitsuse, allasutuste lehekülgede arendamine ja jooksva 

info avaldamine kaasaegsetes internetipõhistes keskkondades.  

Vallaeelarve vallavalitsus 

7. Volikogu ja volikogu komisjonide väljasõiduistungite korraldamine Vallaeelarve volikogu 
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külades 

8. Operatiivinfo kiire avaldamine ja koostöö erinevate vastavas valdkon-

nas tegutsevate valla ettevõtetega operatiivinfo avaldamiseks. 

vallaeelarve   vallavalitsus 

 

E 12.2: Avalikud teenused on tasakaalustatud kvaliteediga kätte saadavad kogu valla 

ulatuses. 
 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Vallavalitsuse ja allasutuste tugiteenuste keskne korraldamine vallaeelarve vallavalitsus 

2. Uute infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt, eesmärk paberiva-

bale dokumendihaldusele (sh paberivaba asjaajamine volikogus ja 

selle komisjonides). Perspektiivis uute innovaatiliste IT lahenduste 

rakendamine vallaelanike teenindamiseks, nt kaugteeninduspunktid 

Vallaeelarve 

toetusmeetmed 

volikogu 
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13 Halduskorraldus ja piirkondlik koostöö  
 

Haldusreform 

Saue vald on elujõuline ja jätkusuutlik kohalik omavalitsus, mis on omavalitsuste võime-
kuse tabelis viimase viie aastaga teinud olulise tõusu ja 2013  aasta arvestuses oli 9. ko-
hal.  Sellegipoolest vajab analüüsimist Saue valla areng võimaliku haldusreformi pers-
pektiivist lähtudes, seda eeskätt investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis. Saue vald 
on  aktiivne osapool omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmise aruteludes ning analüüsib 
kõiki piirkondlike ühinemisvõimalusi, mis  oleksid kasulikud nii Saue vallale  oma asu-
kohast tulenevate arenguvõimalust emakisimaalseks ära kasutamiseks kui ka Eesti riigi-
le tervikuna tugevamate omavalitsuste tekkimise kaudu.  

 

Saue valla võimalikud alternatiivid haldusreformi kontekstis on järgmised:  

1) Jätkamine iseseisva kohaliku omavalitsuse üksusena.  
2) Piiriläbirääkimiste pidamine naaberomavalitsustega. Haldusterritoriaalselt loogi-

line on Laagri aleviku Nõlvaku piirkonnaga piirneva Saku valla Tännassilma küla 
ning Harku aleviku liitmine Saue vallaga. Loomulikult eeldab see motiveeritud 
kokkuleppeid vastavate omavalitsustega.  

3)  Liitumine Saue linnaga. Kuigi Saue vald pole klassikaline rõngasvald (valla kes-
kus ei asu Saue linnas) on see siiski võimalikest haldusreformi lahendustest kõige 
loogilisem, kuna linn asub valla territooriumi sees ning koostöös tuleb lahendada 
veevarustuse- ja kanalisatsiooni, kergliiklusteede, sotsiaalmajanduslikud küsi-
mused, Saue linnal puudub arenguks vajalik maa jne.  

4)  Liitumine  Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele nr 313 „Kohaliku 
omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa“ühinemispiirkonnas 
(Saue linn, Saku vald, Harku vald).  

5) Liitumine lähtudes naaberomavalitsuste valmisoleksut ühinemisläbirääkimisi pi-
dada, arvestades väljakujunenud transpordikoridore, piirkondlike teenusekesku-
si ja sotsiaalset infraastrukturi, lähtudes Lääne- Harjumaa pikaajalisest koondu-
misest üheks omavalitsuseks (Lääne – Harjumaa antud kontekstis tähendab kõiki 
omavalitsusi Kiili vallast Lääne suunas Harjumaal) 

6) Kombinatsioon eeltoodutest koos Laagri aleviku Tallina haldusterritooriumile 
jääva osa kaasamisega.  
 

Vald ei pea õigeks valla, ega vallaosa liitmist Tallinna linnaga. Tallinna linn on juba täna-
sel päeval Eesti riigi kontekstis kujunenud liiga suureks omavalitsuseks, mille regulee-
rimine samade õigusaktidega, mis rakenduvad teistele omavalitsustele, ei ole põhjenda-
tud. Tallinnaga liitumist ei saa õigeks pidada sellepärast, et Laagri piirkond muutub pa-
ratamatult Tallinna ääremaaks, linna asjaajamine on juba praegu bürokraatlik ja aega-
nõudev. Samuti ei toetata haldusreformi ideetasandil läbi käinud varianti  terve Harju-
maa liitmiseks üheks omavalitsusüksuseks, sest see ei ole teaduslikult ega ka tunnetus-
likult põhjendatav.  
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Eesmärk 

Kasutada ära objektiivseid võimalusi suuremata omavalitsuste tekkimise soodus-
tamiseks, lähtudes põhimõttest, et suurem omavalitsus on võimekam omavalitsus 
ja seega suudab paremini teenuseid pakkuda nii senistele kui tulevastele 
vallalanikele 

 

Arenguvajadused: 

Vald jätkab avatud suhtlemist naaberomavalitsustega ühinemisalternatiivide  
analüüsimiseks ning ühinemisläbirääkimiste pidamiseks.  

 

Piirkondlik koostöö  

Viimaste aastate olulisim edasiminek  koostöö koordineerimise osas Lääne Harjumaal 
oli OÜ Cumulus Consulting koordineerimisel läbi viidud uuring Lääne Harjuma omava-
litsuste koostöö arengusuundadest.  

Piirkondliku koostöö ja haldusreformi kontekstis on olulised järgmised lähiaastate tege-
vused ja põhimõtted:  

1) Koostöö korraldamine naaberomavalitsustega lasteaiakohtade, koolikohtade, hu-
vialategevuse, eakate päevakeskuse, erivajadustega laste hoolekande jt avalike 
teenuste tagamiseks; 

2) Koostöö korraldamine Tallinna regiooni kohalike omavalitsuse üksustega piir-
kondlike ülesannete ja avalike teenuste (kergliiklusteede võrgustik, puhkealad, 
ühistransport, jäätmemajandus, ruumiline planeerimine) tagamisel; 

3) Ühisasutuste tegevuses osalemine ninge nende tegevuse algatamine, analüüsides 
iga konkreetset juhtumit majandusliku põhjendatuse seisukohast.  

4) Koostöö omavalitsuste vahel on vajalik ja oluline alternatiiv ühinemiste kõrval 
elanikele parema avaliku teenuse korraldamisel aga ei asenda pikas perspektiivis 
suuremat ja võimakamat omavalitsust.  

5) Koostöö kolmanda sektoriga ja erasektoriga on oluline täiendav alternatiiv oma-
valitsuste vahelise koostöö kõrval.  

 

Eesmärk:   

Toetada koostööd, kui see on majanduslikult põhjendatud või võimaldab saavu-
tada piirkonna elanike parem avalike teenustega varustamise. Toetada laiapõhja-
list ja omavalitsute ülest koostööd, kui see on oluline väljakujunenud teenuse jät-
kusuutlikkuse tagamisel.  

 

Arenguvajadused  

Vajalik on naaberomavalitsustega jätkuvalt teha koostööd, et  üheselt oleks kokku lepi-
tud, milliseid teenuseid on mõistlik arendada eraldi ja milliseid koos, ning milliseid tee-
nuseid on mõistlik ühiselt kolmandalt sektorilt sisse osta.  

Viia sisse praktika, et arengukava esitatakse ka kooskõlastamiseks naaberomavalitsuste-
le sarnaselt üldplaneeringuga.  
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Eesmärk ja tegevused 

 

E 13.1: Halduskorraldus ja koostöö  lähtub piirkonna elanikele parimal viisil teenuse 

pakkumise eesmärgist arvestades nii lühi- kui pikaajalise perspektiiviga.  
 Tegevused Allikas Vastutaja 

1. Koostöö korraldamine naaberomavalitsustega lasteaiakohtade, kooli-

kohtade, huvialategevuse, eakate päevakeskuse jt avalike teenuste ta-

gamiseks 

vallaeelarve vallavalitsus 

2. Koostöö korraldamine Tallinna regiooni kohalike omavalitsuse üksus-

tega piirkondlike ülesannete ja avalike teenuste (kergliiklusteede võr-

gustik, ühistransport, jäätmemajandus, ruumiline planeerimine) tagami-

sel 

… vallavalitsus 

3.  Osalemine maakondliku ja üleriigilise omavalitsusliidu töös, toetame 

ühtse üleriigilise omavalitsuste liidu loomist 

vallaeelarve vallavalitsus 

4. Ühinemisvõimaluste otsimine ja analüüs  Lääne- Harjumaal pikaajali-

selt tugeva ja  investeerimissuutliku omavalitsuse loomiseks. 

Vallaeelarve 

toetusmeetmed 

vallavalitsus 

5.  Koostöö riigiasutustega infrastruktuuri rajamiseks  ja omavalitsusüleste 

teenuste korraldamiseks ning finantseerimiseks 

vallaeelarve vallavalitsus 

6.  Koostoovõimaluste arendamine erasektoriga Vallaeelarve 

toetusmeetmed   

vallavalitsus 
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14 Välisvahendite kaasamine 
 

Välisvahendite kasutamise osas saab täpsemaid plaane teha 2014. aasta teises pooles, 
kui on täpsemalt selgunud meetmed ja toetuste saamise võimalused. Peamised vald-
kondlikud arenguvajadused on arengukavas välja toodud. Arengukavas on erinevate 
valdkondade eesmärkide elluviimise tegevuste all kirjeldatud ka eelarve allikad. Välis-
vahendite kaasamisel vajadus on märgitud märksõnaga „toetusmeetmed“.  

 

15 Arengukava seire ja uuendamine 
 

Arengukava seire toimub kord aastas.   

Saue valla põhimääruse § 56 kohaselt valmistab vallavalitsus ette valla arengukava või 
selle muutmise eelnõu ja esitab volikogule vastuvõtmiseks. Kohaliku omavalitsuse sea-
duse § 37 lõikest 7 tuleneva igaaastase arengukava läbivaatamise otsuse eelnõu, kus 
kajastatakse arengukava täitmist ning muutmise vajadust, koos arengukava täitmise 
aruandega esitatakse hiljemalt augustikuisele volikogu istungile.  

Arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustatakse vallakantseleis ning valla veebi-
lehel. Avalikustamise tulemusena arengukava või selle eelnõu kohta tehtud ettepanekud 
esitab vallavalitsus koos oma seisukohaga volikogule.  

Vallavalitsus võib kehtiva arengukava täpsustamiseks või seaduses sätestatud kohustu-
se täitmiseks koostada valdkondliku või valla territooriumi osa arengukava. Nimetatud 
arengukavade menetlemise kohta kohaldatakse valla arengukava menetlemise kohta 
kehtivaid sätteid. Valdkondliku või territooriumi osa arengukava võib menetleda ühel 
lugemisel. 

 

 

 

 

 

 


