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SISSEJUHATUS
Kohaliku omavalitsuse jaoks olulisemad tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise
edendamise ülesanded on üksikisiku, perekonna ja rahva tervise väärtustamine, elukeskkonna
uurimine ja selle ohutegurite hindamine,

inimese terviseseisundi

jälgimine ning

prognoosimine sõltuvalt elukeskkonna seisundist ja samuti ka avalikkuse teavitamine
elukeskkonna seisundi halvenemisest või halvenemise ohust. Valla terviseprofiil lihtsustab
antud ülesannete täitmist, olles abivahendiks inimeste ja keskkonna terviseseisundi
mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende
saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel (Tilts 2009: 9-14).

Rae valla terviseprofiil koostamise eesmärgiks on anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii
elanike kui ka otsusetegijate hulgas, aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate
tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused valla elanike tervise parendamiseks. Profiil
on suunatud kõigile omavalitsuse elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja erinevate
valdkondade spetsialistidele, otsusetegijatele, poliitikutele tervisetemaatika paremaks
mõistmiseks ning valdkondadevahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel.

Rae valla terviseprofiili annab ülevaate valla elanike tervise hetkeolukorrast, toob välja
muudatused ning nende määra viimaste aastate jooksul. Igale profiilis kirjeldatud
teemavaldkonnale on püstitatud strateegiline eesmärk ja eesmärgi saavutamiseks on pakutud
välja võimalikud meetmed, mida järgmise nelja aasta jooksul rakendada. Kuna rahvastiku
tervis on ajas muutuv, siis vajab ka terviseprofiil teatud perioodi tagant asjakohastamist ja
ülevaatamist.

Käesolev terviseprofiil on koostatud 2015. aasta lõpus (oktoober-detsember), järgides Tervise
Arengu Instituudi poolt kehtestatud soovituslikke nõudeid. Koostajaks Agnes Samberk,
koostöös Rae Vallavalitsuse töötajatega.
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 ÜLDANDMED
1.1 Pindala
Rae vald asub Põhja-Eestis, Harju maakonnas, Tallinna linnast kagus, hõlmates peamiselt
Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ja Tallinna ringtee äärseid alasid. Valla üldpindala on 206,73
km², olles selle näitajaga Eestis keskmise suurusega kohaliku omavalitsuse üksus. Valla
ulatus põhja-lõuna suunal on ca 25 km, ida-lääne suunal 8-10 km. Vald piirneb loode ja põhja
suunal Tallinna linna, ida suunal Jõelähtme ja Raasiku valla, lõunas Kose ja läänes Kiili
vallaga (Rae valla arengukava 2025).

Administratiivselt jaguneb vald 5 alevikuks ja 27 külaks (Rae valla koduleht). Rae valla
keskuseks ja olulisemaks kohalikuks tõmbekeskuseks on Jüri alevik. Vallas eristatakse 4
tugevat ja üksteisest eristuvat kanti. Peetri kant omab laiaulauslikke soeseid Tallinnaga. Jüri,
Lagedi ja Vaida kandid omavad tugevat keskasulat (Joonis 1) (Rae valla majandusaasta
aruanne 2014).

Joonis 1. Rae valla kandid ja nende keskused (Allikas: Rae Vallavalitsus)
9

Rae vallas leidub mitmesuguseid maastikuvorme, veekogusid ning taime- ja metsakooslusi.
Valla keskosa läbib lõuna-põhja suunaliselt Pirita jõgi. Valla idaküljel voolab 19,3 km
pikkune Leivajõgi, mis ühineb valla põhjaosas Pirita jõega. Piirkonna maastikule lisavad
atraktiivsust rabad koos rabajärvedega, loopealsed, suured kultuurhinemaad, mitmed
kaitstavad ja looduskaitse alla kuuluvad objektid ning alad (Rae valla koduleht). 45% valla
territooriumist on haritav maa ja looduslik rohumaa. Metsamaa hõlmab 21%, sood ja rabad
10% ning muu maa 28% pindalast (Rae valla majandusaasta aruanne 2014).
Lõunapiirkondade külades on säilinud traditsiooniline hajaasustus, kuid mida

Tallinnale

lähemale, seda enam iseloomustab asulaid ja külasid moodne linnakeskkond (Rae valla
koduleht).

1.2 Asustustihedus
Rae vald on üks tihedamini asustatud valdadest Eestis: keskmine asustustihedus on 2015 a.
alguse seisuga 73,2 in/km². Rahvastiku ruumiline jaotumine on ebaühtlane ja seotud eeskätt
Tallinna lähedusega. Elanike kontsentratsioon on piirkondlikus plaanis kõige suurem Tallinna
linna piirialadel, Peetri-Järveküla piirkonnas, samaaegselt elab pea pooltes külades alla 100
elaniku (Rae valla koduleht). Viimastel aastatel on elanikkond vähenenud valla keskustest
kaugemal asuvates külades, kus lisaks elanikkonna vähenemisele on probleemiks ka noorte ja
laste vähene osakaal. Sellest tulenevalt on valla eri piirkondades ebaühtlaselt jaotunud ka
rahvastiku vanuskoosseis (Rae valla arengukava 2025). Rahvastiku ruumiline ebaühtlane
jaotumine suurendab valla ruumilist segmenteerumist ja vastuolude kasvu eri paikkonade
huvide vahel.

1.3 Kohaliku omavalitsuse võimekus
OÜ Geomedia poolt kõigis Eesti kohalikes omavalitsustes läbi viidud haldusvõimekuse
hindamisel perioodi 2010-2013 kohta, saavutas Rae vald 215 omavalitsusüksuse seas esimese
koha (KOV-indeksi väärtus 82,5). Perioodil 2006-2009 hoidis Rae vald teist positsiooni,
Viimsi valla järel. Seega on Rae vald oma võimete (ressursid, süsteemi mitmekesisus,
suhteline võimekus) summa poolest üks võimekamaid omavalitsuse üksusi Eestis.
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Kohaliku omavalitsuse võimekust elanikele teenuseid pakkuda ja vastavaid kulusid
finantseerida näitab kõige selgemalt üksikisiku tulumaksu laekumine. Kuna tulumaks
moodustab lõviosa Rae valla sissetulekust (üle 2/3 puhastuludest), siis on vallaeelarve üldine
seis tulumaksust tugevasti sõltuv. Tulumaksu laekumine elaniku kohta kasvas Rae vallas
ühtlaselt kuni saavutas kõrgpunkti 2008. aastal. Üleriigilisest majanduskriisist tulenevalt
hakkas seejärel maksude laekumine vähenema- põhjuseks töötuse tõus ja elanike sissetulekute
kadumine, töötavate isikute töötasude vähenemine ja tulumaksueraldise määra langetamine
11,93%-lt 11,4%-le, kuid kuna elanike-maksumaksjate lisandumine valda on pidev olnud ning
ka sündivus on püsinud kõrge, jäi tulumaksu vähenemine mõõdukaks ja juba 2013. aastal
ületati ka 2008. aasta tulemused laekumises elaniku kohta, näitaja on jätkuvalt kasvutrendis
(Joonis 2).

Joonis 2. Laekunud tulumaks elaniku kohta Rae vallas 2003-2014 (Allikas: ESA)
Pikemas perspektiivis mõjub vallale tööealise elanikkonna kasv positiivselt, luues soodsad
eeldused valla tulubaasi oluliseks ja jätkuvaks kasvuks. Teisalt tingib elanike arvu kiire ja
jätkuv kasv ka infrastruktuuri hoolduse, kultuuri ja haridusvõrgu kulutuste suurenemise,
samuti

suurenenud

vajaduse

sotsiaalse-

ja

tehnilise

infrastruktuuri

järjepidevaks

arendamiseks, sest mahajäämus tooks endaga kaasa elukeskkonna kvaliteedi ja maine
languse, ruumilise sidususe halvenemise, kogukonnatunnetuse vähenemise. Kui lõviosa (6070%) viimaste aastate Rae valla eelarvelistest vahenditest on tulnud suunata haridusvõrgu
investeeringutesse, siis lähitulevikku on plaanitud suuremad investeeringud tervishoiu
valdkonda (valla perearstivõrgustiku korrastamine) ja investeeringud teedevõrgu üldiseks
kaasajastamiseks, kergliiklusteede juurde ehitamiseks.
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1.4 Rahvastik
1.4.1 Rahvaarv
Rae valla elanike arv on viimase kümne aasta jooskul pea kahekordistunud. Alates 2006.
aastast on valla elanikkonna juurdekasv olnud 5,6 – 9,8% aastas. Kui aastatel 2012 ja 2013 oli
elanike juurdekasv keskmiselt 449 inimest aastas, siis 2014.a. kasvas registrijärgne
elanikkond 854 inimese võrra (+6,0%), millest tulenevalt oli Rae vald 2014. aastal elanike
arvu kasvutempolt kõigi omavalitsuste hulgas esimene. Samas tempos on kasv jätkunud ka
2015. aastal. Viimaste aastate registrijärgse rahvastiku arvu nii suure kasvu üheks põhjuseks
võib pidada ka aastatel 2013 ja 2014 tehtud investeeringuid haridusvõrku, mis omakorda on
suurendanud elanike kindlust vallas pakutavate teenuste osas ja seeläbi soodustanud siin juba
varem elanud inimeste elukoha registreerimist Rae valda.

01.01.2015 oli Rae valda registreeritud 15 138 elanikku, moodustades Eesti rahvastiku
koguarvust 1,1%. Aasta lõpuks võib elanike arv ületada 16 000 inimese piiri. Siinjuures peab
märkima, et Rahvastikuregistri andmed erinevad oluliselt Statistikaameti (ESA) andmetest,
mille kohaselt oli Rae valla elanike arv 01.01.2014 seisuga 16 234 inimest, erinevus 1950
inimest.

Joonis 3. Elanike arv Rae vallas 2003-2015, seisuga 01.01 (Allikas: Rahvastikuregister)
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2007. aastal OÜ Geomedia poolt vanusnihke meetodil ning tarkvarapakett Spectrum abil
koostatud Rae valla rahvastikuprognoos 2007-2026 näeb ette erinevad tsenaariumid valla
rahvaarvu muutustes. Planeerimisstenaariumi korral kasvab Rae rahvaarv aastatel 2007-2025
20 tuhande elaniku võrra, juurdekasvust moodustab ränne 90% ja loomulik iive 10%.
Korrigeeritud planeerimisstenaariumi korral on vastavad näitajad 11 tuhat, 88% ja 12%.
Planeerimisstenaariumi ennustusele toetudes elaks vallas 2025. aastal 29,5 tuhat elanikku ja
korrigeeritud planeerimisstenaariumi järgi 20,5 tuhat. Tegelik rahvaarv on seni suurenenud
mõnevõrra kiiremini kui planeerimistsenaarium ja korrigeeritud planeerimisstenaarium ette
nägid (Joonis 4). Seega võrreldes tänasega on oodata elanike arvu kasvu järkamist.

Joonis 4. Rahvastikuprognoos 2007-2025 ja tegelikkus Rae vallas, seisuga 01.01.2015
(Allikas: OÜ Geomedia ja Rae Vallavalitsus)

1.4.2 Rahvastiku soo-ja vanusjaotus
Rae valla elanikkond on noor, 2015. aasta alguse seisuga elab vallas 0-14-aastaseid 26,6%,
tööealised (15-64-aastased) moodustavad 65% ja vanurid (65 ja vanemad) 8,4% valla
kogurahvastikust. Mehi (49,5%) ja naisi (50,5%) on praktiliselt sama palju.

Rae valla

rahvastiku koosseisus torkab silma 0-9 ja 31 kuni 40 aastaste suur osakaal, mis on tingitud
Tallinna valglinnastumisega kaasnenud noorte perede suurest osakaalust. Täpsema ülevaate
rahvastiku vanuselisest jaotumisest Rae vallas 2015. aastal annab joonis 5.
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Joonis 5. Rae valla rahvastikupüramiid 2015 (Allikas: ESA)
Erinevalt vananevast, negatiivse iibega Eesti riigist tervikuna, iseloomustab Rae valla
demograafilist olukorda kiiresti kasvav rahvaarv ja noorenev rahvastik. Jooniselt 6 on näha, et
kõikides vanusegruppides esineb rahvastiku suurenemine, välja arvatud 20-30-aastaste
vanusegrupis, mis suurenes kuni aastani 2010.

Joonis 6. Rahvastiku arvuline muutus vanusegruppide lõikes 2007-2015, seisuga 01.01
(Allikas: Rahvastikuregister)
Pikemas perspektiivis väljendub rahvastikurühmade mitteproportsionaalne juurdekasv
vanuserühmade hilisemas lainetuses ja sellest tulenevalt vajaduste muutuses avalike teenuste
järele- kui täna on vallas suurenenud vajadus lasteaia- ja koolikohtade järele, siis mõne aja
möödudes on vaja rohkem töökohti ja hilisemas tulevikus rohkem eakate hoolekande
teenuseid.
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1.4.3 Elussündide arv
Positiivsena tuleb märkida sündimuse rolli Rae valla elanike juurdekasvus. Kui 2003. aastal
sündis valda juurde 98 kodanikku, siis 2010. aastal oli elussünde 288 ja 2014. aastal 277
(Joonis 7). Sündide arvu tõusu on põhjustanud eelkõige valda sisserännanud kahe- ja
kolmekümneaastaste elanike suur osakaal viimasel kümnendil.
.

Joonis 7. Elussündide arv Rae vallas 2003-2014 (Allikas ESA)
Viimase 10 aasta jooksul on Rae valla sündimuse üldkordaja olnud märkimisväärselt kõrgem
kogu Eesti omast. Kui 2014. aastal sündis Rae valda 1000 elaniku kohta juurde 18,8 uut
kodanikku, siis Eestis kokku oli 1000 inimese kohta 8,5 sündi vähem (Joonis 8).

Joonis 8. Sündimuse üldkordaja Rae vallas 2003-2014, võrdluses Eestiga (Allikas: ESA)

15

1.4.4 Surmajuhtude arv
Surmajuhtude arv oli Rae vallas kõrgeim 2007. aastal (103 juhtu). Järgnevatel aastatel on
näitaja jäänud alla 85 juhu aastas. 2014. aastal registreeriti vallas 66 surmajuhtu, millest 32
olid mehed ja 34 naised. Aastate lõikes märkimisväärset erinevust meeste ja naiste suremuse
osakaalus ei esine (Joonis 9).

Joonis 9. Surmajuhtude arv Rae vallas 2003-2015 (Allikas: ESA)

1.4.5 Loomulik iive
Kui Eestis tervikuna on loomuliku iibe kordaja pea igal aastal (2003-2013) olnud negatiivne
(välja arvatud 2010. aastal, mil kordaja väärtuseks oli null), siis Rae valla sündide-surmade
vahet 1000 aastakeskmise elaniku kohta iseloomustab kõigi aastate lõikes sündide suurem
osakaal ja aja jooksul on see kasvanud. Kui 2013. aastal oli loomuliku iibe kordaja Rae vallas
13,8, siis Eestis tervikuna oli näitaja väärtuseks -1,3 (Joonis 10).
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Joonis 10. Loomuliku iibe kordaja Rae vallas, võrdluses Eesti keskmisega (Allikas: ESA)

1.4.6 Ränne
Rae valla soodne asend Eesti kasvukeskuse Tallinna kõrval, logistiliselt hea ligipääsetavus,
intensiivne arendustegevus ja valla haldusvõimekus on mõjutanud positiivselt elanike
sisserännet peamiselt Tallinnast, kuid ka kaugematest kohalikest omavalitsustest. Sisserände
tulemusena on elanikkond nooremapoolne, haritud. Rändesaldo kordaja ehk sisse- ja
väljarännanute vahe 1000 elaniku kohta, on olnud pidevalt positiivne, valda on elama asunud
rohkem inimesi kui sealt lahkunud on. Vaid 2013. aastal oli näitaja väärtususeks -0,6, kuid
juba järgmisel aastal oli Rae valla rändesaldo kordaja taas ülekaalukalt positiivne (Joonis 11).

Joonis 11. Sisse-, väljarände ja rändesaldo kordajad Rae vallas, 2003-2014 (Allikas:
ESA)
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1.4.7 Demograafiline tööturusurveindeks
Rae valla demograafiline tööturusurveindeks ehk tööturule sisenevate noorte ja sealt vanuse
tõttu potensiaalselt lahkuvate inimeste suhe on 2,07 (seisuga 01.01.2015) mis tähendab, et
järgmisel kümnendil siseneb tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potensiaalselt
välja langeb. Rae valla tööturusurveindeksi väärtus on alates 2006. aastast selgel tõusutrendil
ja on tunduvalt kõrgem nii Harju maakonna kui Eesti keskmisest (Joonis 12). Suundumuse
põhjuseks on noorte tööealiste suur osakaal ja jätkuv sisseränne.

Joonis 12. Demograafiline tööturusurveindeks Rae vallas, võrdluses Harjumaa ja Eesti
keskmisega 2003-2015, seisuga 01.01 (Allikas: ESA)

1.5 Rahvastiku terviseseisund
2006. aastal oli Rae valla kogu tervisekaotuseks 2436,8 kaotatud eluaastat (1000 elaniku
kohta 275,5 kaotatud eluaastat), millest 1438,3 oli suremus- ja 998,5 haiguskaotus. Eestis
tervikuna oli samal aastal 1000 elaniku kohta kaotatud eluaastaid 353,2.

1.5.1 Suremus vereringeelundite haigustesse
2014. aastal moodustasid vereringeelundite haigused Rae valla kõigist surmapõhjustest 45,9%
(Eestis tervikuna 53,4%). Vereringeelundite haigustest tingitud surmajuhtusid registreeriti
Rae vallas 2014. aastal 28, neist 8 olid mehed ja 20 naised. Kogusuremus vereringeelundite
haigustesse on alates 2009. aastast suhteliselt stabiilsena püsinud- 26-28 juhtu aastas (Joonis
13).
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Joonis 13. Suremus vereringeelundite haigustesse Rae vallas 2006-2014 (Allikas: TAI)

1.5.2 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse
2014. aastal moodustasid pahaloomulised kasvajad Rae valla kõigist surmapõhjustest 31,2%,
mis on 6,6% võrra rohkem kui Eestis tervikuna (24,6%). Vallas registreeriti 19
pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmajuhtu, neist 12 olid mehed ja 7 naised. Meeste
suremus pahaloomulistesse kasvajatesse on pea kõigil aastatel (2006-2014) mõnevõrra
kõrgem olnud.

Joonis 14. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse Rae vallas 2006-2014 (Allikas: TAI)
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1.5.3 Suremus välispõhjustesse
2014. aastal moodustas suremus välispõhjustesse Rae valla kõigist surmapõhjustest 4,9%.
(Eestis tervikuna 6,2 %), registreeiti 3 välispõhjustest (õnnetused, mürgistused, traumad jms)
tingitud surmajuhtumit- 2 meest ja 1 naine. Suremus välispõhjustesse on kõrgem meeste seasaastatel 2006-2014 suri Rae vallas välispõhjuste tõttu kokku 48 meest ja 13 naist. Kui alates
2008. aastast on suremus välispõhjustesse pigem langustrendil olnud, siis 2013. aastal tõusis
juhtude arv taas pea 2008. aasta tasemeni - vastavalt 10 ja 11 juhtumit (Joonis 15).

Joonis 15. Suremus välispõhjustesse Rae vallas 2006-2014 (Allikas: TAI)

1.6 Kokkuvõte
 2015. a. alguse seisuga on Rae valla keskmine asustustihedus 73,2 in/km². Ruumiliselt
on rahvastik jaotunud ebaühtlaselt- elanike kontsentratsioon on suurim ja kasvav
Tallinna piirialadel, Peetri-Järveküla piirkonnas. Samaaegselt elab pea pooltes külades
alla 100 elaniku ja valla keskusest kaugemal asuvates külades on elanikkond
vähenemas. Valla eri osades on ebaühtlaselt jaotunud ka rahvastiku vanuskoosseis.
 01.01 2015. oli Rae vallas 15 138 elanikku, aasta lõpuks võib elanike arv ületada
16 000 inimese piiri. Elanike arvu juurdekasv on olnud alates 2006. aastast 5,6-9,8%
aastas. Elanike arvu kiires kasvus omavad olulist rolli nii ränne kui ka
märkimisväärselt kõrge sündivus. Iive on positiivne.
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 Valla elanikkond on noor, 2015. a. seisuga elab vallas 0-14 aastaseid 26,6%, tööealisi
65% ja vanureid 8,4% valla kogurahvastikust. Suurimateks vanuserühmadeks on
lapsed vanuses 0-9 ja elanikud vanuses 31-40. Mehi ja naisi on praktiliselt sama palju.
 Ühelt poolt on elanike-maksumaksjate järjepidev lisandumine valda loonud soodsad
eeldused valla tulubaasi oluliseks ja jätkuvaks kasvuks (tulumaksu laekumine elaniku
kohta alates 2011. aastast taas kasvutrendis), kuid samas on elanike arvu kiire kasv
tinginud ka vajaduse pidevalt suurendada investeeringukulusid valla sotsiaalse ja
tehnilise infrastruktuuri arendamiseks.
 Valla demograafiline tööturusurveindeks on 2,07, mis on tunduvalt kõrgem Harju
maakonna ja Eesti keskmisest. Indeksi trend on tõusu suunas.
 2014. aastal moodustasid vereringeelundite haigused 45,9%, pahaloomulised kasvajad
31,2% ja suremus välispõhjustesse 4,9% Rae valla kõigist surmapõhjustest.
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 SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED

2.1 Tööturu situatsioon
2.1.1 Ettevõtlusaktiivsus vallas
Logistiliselt hea asukoht nii pealinna kui transpordimagistraalide ja sõlmpunktide suhtes,
piisav arendusalade olemasolu ning vallas loodud hea investeerimis- ja ettevõtluskliima on
soodustanud elujõulise ettevõtluse arengut Rae vallas. Vald soodustab ka noorte ettevõtlust.
2013. aastal kinnitati „Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava aastani 2017“. Tuntumaid
ettevõtteid vallas: AS Kalev, AS ABB, pipelife AS, Uvic AS, AS Würth, AS ELVESO.

Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal Rae vallas 1675 statistilisse profiili kuuluvat
ettevõtet, millest absoluutse enamuse (89,3%) moodustasid alla kümne töötajaga
mikroettevõtted. Väikeettevõtteid (10-49 töötajat) oli 131, keskettevõtteid 44 (50-249 töötajat)
ja suurettevõtteid 5 (üle 250 töötaja). Aastate lõikes (2004-2014) on kasvanud igas suuruses
ettevõtete osakaal, mis näitab, et Rae vallas on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi.
Kõige enam on juurde tekkinud mikroettevõtteid, millest võib järeldada, et vallas on palju
ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla ettevõtjad (Joonis 16).

Joonis 16. Majanduslikult aktiivsete üksuste arv Rae vallas 2004-2014 (Allikas: ESA)
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2.1.2 Tööhõive
Valda registreeritud ettevõted on on mõjutanud kohalikku tööhõivet ja viinud töötuse
protsendi väga madalale. EMTA andmetel oli 2012. aastal Rae valla tööga hõivatute osakaal
tööealisest elanikkonnast 76%. Peamise 100 tööandja seas on tegevusaladest esikohal töötlev
tööstus ja hulgi- ning jaekaubandus. Järgneb avalik haldus, veondus ning laondus. Seejärel
tulevad ehitustegevus, info ja side ning finants- ja kindlustustegevus.

Rae vald on tööhõive osas väga tihedalt seotud Tallinna linnaga. Kuigi vastavalt EMTA
andmetele oli Rae vallas 2012. aastal iga tööealise elaniku kohta 1,83 töökohta, asuvad Rae
valla inimeste töökohad peamiselt Tallinnas ning vähesel määral teistes ümbritsevates
Harjumaa valdades ja vastupidi- vallas tegutsevates tootmisettevõtetes töötavatest inimestest
moodustavad suure osa Tallinna ning teiste ümberkaudsete valdade elanikud. Pendelränne
valla ja Tallinna vahel toob endaga kaasa aga liikluskoormuse kasvu, ei toeta kohalikku
identieeti ega keskkonnasäästlikkust.

2.1.3 Maksumaksjate osakaal elanikest
Tulenevalt iga-aastasest valla elanike arvu suurenemisest, on maksumaksjate osakaal Rae
vallas kasvanud pidevalt, ka majandussurutise ajal. Alates 2007. aastast on valda juurde
lisandunud 2253 maksumaksjat (Joonis 17).

Joonis 17. Maksumaksjate arv Rae vallas 2007-2014 (Allikas: Rae Vallavalitsus)
Maksumaksjate osakaal valla üldisest elanikkonnast näitab, kui palju on protsentuaalselt neid,
kes

vallaeelarvesse

tulu

teenivad,

teisisõnu

survet

maksumaksjale

sotsiaalsfääri

ülalhoidmiseks. 2014. aasta seisuga moodustavad maksumaksjad Rae valla elanikkonnast
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47,3 %, mis on 1,7 protsendipunkti võrra vähem kui 2007. aastal (Joonis 18). Languse
põhjuseks võib pidada osaliselt majanduslanguse mõjusid ja teisalt laste, sh ülalpeetavate
osakaalu suurenemist. 2008. aasta osakaalu langust võimendas ka asjaolu, et antud aastal oli
sisserändajate hulgas enam tööealisi ülalpeetavaid võrreldes registreeritud elanike
struktuuriga.

Joonis 18. Maksumaksjate osakaal Rae vallas 2007-2014 ( Allikas: Rae Vallavalitsus)

2.1.4 Keskmine brutotulu
Rae valla elanike keskmine brutotulu on Eesti keskmisest kõrgem, ka majandusbuumi aastatel
kasvas Rae valla näitaja kiiremini kui Eesti keskmine. 2014. aastal oli

valla elanike

keskmiseks brutotuluks 1289 eurot, Eesti keskmiseks 954 eurot - erinevus 335 eurot (Joonis
19).

Joonis 19. Rae valla keskmine brutotulu kuus, võrdluses Eesti keskmisega 2005-2014
(Allikas: ESA)
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Statistikaameti andmetel on Rae vallas 2014. aasta seisuga kõige väiksem keskmine brutotulu
alla 25-aastaste seas (638 eurot), suurimat keskmist brutotulu saavad 25-49-aastased (1432
eurot), 63-aastaste ja vanemate Rae valla elanike keskmiseks brutotuluks oli 2014. aastal 764
eurot. Meeste keskmiseks brutopalgaks Rae vallas on 2014. aasta seisuga 1493,9 eurot, naiste
keskmiseks 1 076,9 eurot- erinevus 417 eurot, 27,9%.

2.1.5 Ülalpeetavate määr
Kui 2003. aastal oli Rae valla saja tööealise elaniku kohta 39,5 mittetööealist, siis 2015. aasta
alguse seisuga on ülalpeetavaid saja tööealise elaniku kohta 53,8 (+14,3 ülalpeetavat).
Esmakordselt saavutas Rae vald Eesti keskmise taseme 2011. aastal (48,8) ja ületas selle 0,6
võrra 2015. aastal. Ülalpeetavate määra kasv Rae vallas on toimunud põhiliselt 0-14-aastaste
osakaalu suurenemise arvelt, Eestis tervikuna aga 65-aastaste ja vanemate osakaalu
suurenemise arvelt.

Joonis 20. Ülalpeetavate määr Rae vallas, võrdluses Eestiga 2003-2015, seisuga 01.01
(Allikas: ESA)

2.1.6 Registreeritud töötus
Maksimaalne töötute arv Rae vallas -640 registreeritud töötut- saavutati märtsis 2010. Alates
2011. aastast on vallas registreeritud töötute arv langustendentsil, 01.10.2015 seisuga on Rae
vallas 190 registreeritud töötut. Siinkohal tuleb aga arvestada, et kuna töötuna arveloleku
lõppemise põhjuseks võib olla ka määratud ajal pöördumata jätmine, tööotsimisnõuete või
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individuaalse tööotsimiskava rikkumine, on tegelik töötuse tase mõnevõrra kõrgem
registreeritud töötusest.

Kuivõrd elanike arv Rae vallas on pidevalt kasvanud, siis on ka registreeritud töötute osakaalu
näitaja tööealises elanikkonnas tõusnud aeglasemalt kui Eestis keskmiselt. Samuti maandas
majandulanguse situatsioonis valla paljude inimeste üheaegseks töötuks jäämise riski tööga
hõivatute jaotumine paljude ettevõtete vahel, mistõttu jäi ka Rae valla töötuse protsent
madalamaks kui näteks Tallinnas või Eestis keskmiselt. Alates 2010. aasta aprillist on
registreeritud töötuse osakaal langustrendil. 2014. aastal oli Rae valla aastakeskmine töötuse
määr 1,9%, mis on Eesti keskmisest 5,6 protsendipunkti võrra madalam (Joonis 21).

Joonis 21. Registreeritud aastakeskmine töötuse määr Rae vallas, võrdluses Eestiga
(Allikas: Rae Vallavalitsus, ESA)

2.2 Toimetulek
2.2.1 Ravikindlustusega kaetud
Ravikindlustatud elanike arv Rae vallas on kasvutrendil ja seda eriti võrdsustatutud (lapsed,
pensionärid jt) isikute arvelt. Alates 2009. aastast on võrdustatute osakaal suurenenud 36% ja
kindlustatute (töötavate) osakaal 18,4% (Joonis 22).
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Joonis 22. Ravikindlustusega kaetute ja võrdsustatute aastakeskmine arv Rae vallas,
seisuga 01.11.2015 (Allikas: Haigekassa)
Kui ravikindlustatud elanike arv on kasvutrendil, siis ravikindlustusega kaetute osaakaal Rae
valla elanikkonnast vähenes perioodil 2009-2013 6,7% võrra, sealt edasi on märagata
kindlustatute osakaalu suurenemist. 2014. aastal oli ravikindlustusega kaetud 89,1% Rae valla
elanikest.

Joonis 23. Ravikindlustusega kaetute osakaal Rae valla elanikkonnast 2009-2014
(Allikas: Haigekassa)

2.2.2 Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast
Sotsiaalkindlustusameti

andmetel

on

Rae

vallas

01.11.2015.a.

seisuga

389

töövõimetuspensionäri ehk püsivalt töövõimetuks (töövõime kaotus vahemikus 40-100%)
tunnistatud tööealist inimest. Pensionisaajate arv Rae vallas on selgelt tõusutrendilvahemikus 2005-2015 on valda lisandunud 258 töövõimetuspensionäri (Joonis 24).

27

Joonis 24. Töövõimetuspensionäride arv Rae vallas 2005-2015, seisuga 01.11 (Allikas:
Sotsiaalkindlustusamet)
01.11.2015.a. seisuga moodustavad töövõimetuspensionärid 3,5% kogu valla tööealisest
elanikkonnast. Viimase kümne aasta jooksul on pensionisaajate osakaal suurenenud 1,4
protsendipunkti võrra (Joonis 25).

Joonis 25. Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Rae vallas,
seisuga 01.11 (Allikas: Sotsiaalkindlustusamet)

2.2.3 Puuetega isikud
Sotsiaalkindlustusameti andmeil on Rae vallas 01.11.2015.a. seisuga 496 puudega inimest,
neist 108 on lapsed. Kui võrreldes 2005. aastaga on 16-aastaste ja vanemate puudega inimeste
arv vähenenud 183 võrra, siis puuetega lapsi on vallas 01.11.2015. a. seisuga 67 võrra rohkem
kui oli 2005 aastal (Joonis 26).
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Joonis 26. Puuetega inimeste arv Rae vallas 2005-2015, seisuga 01.11 (Allikas:
Sotsiaalkindlustusamet)
01.11.2015.a. seisuga on üle poolte Rae valla puudega lastest raske puudeastmega (56,5%),
osakaalu poolest järgnevad keskmise (38,9%) ja seejärel sügava (4,6%) puudeastmega lapsed.
Viimase kümne aasta jooksul on suurenenud igasse puudeastmesse kuuluvate laste arv, eriti
aga rasket puuet omavate laste osakaal (Joonis 27).

Joonis 27. Puuetega lapsed Rae vallas puude raskusastme järgi 2005-2015, seisuga 01.11
(Allikas: Sotsiaalkindlustusamet)
01.11.2015. aasta seisuga on Rae valla puuetega täiskasvanute seas keskmise ja raske
puudeastmega inimesi suhteliselt võrdselt- vastavalt 46,4% ja 43,0%, sügava puudeastmega
täiskasvanud moodustavad kõigist Rae valla puuetega täiskasvanutest 10,6%. Võrreldes 2006.
aastaga, on vähenenud iga puude raskusastmega täiskasvanute arv (Joonis 28).
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Joonis 28. Puuetega täiskasvanud Rae vallas puude raskusastme järgi 2005-2015,
seisuga 01.11 (Allikas: Sostiaalkindlustusamet)

2.2.4 Välja maksutud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta
Rae valla poolt väja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta on kõigi aastate (20032014) lõikes olnud märkimisväärselt väiksemad kui Harju maakonnas või Eestis tervikuna.
2014. aastal oli Rae valla poolt välja makstud toimetulekutoetuste summa ühe elaniku kohta
0,16 eurot, mis viitab asjaolule, et vaesusriskis elavate inimeste hulk ja toimetulekutoetuse
vajaduse ulatus on Rae vallas oluliselt väiksem kui Harju maakonnas või Eestis tervikuna
(Joonis 29). 2015. aasta septembri seisuga makstakse toimetulekutoetust vallas 2 inimesele,
vajaduspõhist 1 perele.

Joonis 29. Rae valla poolt välja makstud toimetulekutoetused elaniku kohta, võrdluses
Harju maakonna ja Eestiga (Allikas: ESA)
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2.2.5 Rae vallas makstavad sotsiaaltoetused ja –teenused
Vähendamaks elanike ebavõrdsust tervises, pakub Rae vald järgmisi sotsiaaltoetuseid ja
teenuseid:

Erivajadustega inimesed:

Erivajadustega inimestele makstakse Rae vallas järgmisi toetusi:
 erivajadusega inimeste toetus hoolekandeasutuses
 erivajadusega inimestele küttekulude toetus
 ravimite, prillide, invavahendite ja rehabilitatsiooniteenuse toetus
 erivajadusega lapse vanema emadepäeva toetus
 erivajadusega lapse jõulutoetus
 hooldajatoetus- 2014 a. lõpus oli vallas 28 hooldajat- 12 sügava ja 16 raske puudega
inimesele
 transporditoetus
 muud erakorralised toetused

Lisaks väljastab Rae Vallavalitsus abivajaja kaarte, mille alusel on erivajadustega inimestel
võimalik osta soodustingimustel abivahendeid. Samuti makstakse riigieelarvelistest
vahenditest 18-aastase ja vanema inimese teovõimelisele hooldajale ning raske ja sügava
puudega lapse hooldajale igakuist toetust.

Puuetega inimestele pakutakse Rae vallas isikliku abistaja teenust, tugiisiku teenust puuetega
lastele, ja nõustamisteenust. 2015. aasta seisuga töötab vallas tugiisik täiskasvanud sügava
puudega pimedale inimesele, kes aitab korraldada tema igapäevaelu. Hetkel puudub vallal
selge ülevaade tööd otsivate erivajadustega inimeste soovidest, erivajadustega inimeste
olukorrast ja vajadustest. Suurenemas on vajadus erivajadustega inimeste igapäevaelu
toetamise teenuse ja töötamise toetamise teenuse järele.

Lapsed ja lastega pered:

Sotsiaaltoetused lastele ja lastega peredele on:
 vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus
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 asenduskodu lapse/ noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu-, ja elluastumistoetus
 vähekindlustaud pere lapse koolitoetus
 suurpere ja puudega lapse vanema emadepäeva- ja jõulutoetus
 muu toimetulekut soodustav toetus;
 ravimite, prillide, invavahendite, rehabilitatsiooniteenuse toetus;
 sünnitoetus;
 lasteaia tasu soodustus
 lastelaagri -, spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitised
 I klassi õpilase ranitsatoetus
 koolilõuna kuluhüvitis
 koolilaste sõidukompensatsioon


lastehoiu- , eralasteaia-, ja koduse mudilase toetus



leinalaagritoetus lähedase pereliikme kaotanud lastele

Lastele ja lastega peredele suunatud sotsiaalteenuste loetelu on vallas mitmekesine.
Korraldatatakse lastekaitset, pakutakse asenduskoduteenust, perekonnas hooldamise teenust.
Olemas on asenduskodust ellu asuvate ja erikoolidest lahkuvate noorte elukorraldusteenus
(toimetulekuõpetus) ja vältimatu abi pakkumise teenus. Samuti on olemas puudega lapse
lapsehoiuteenus, mille eesmärk on läbi lapsevanema, hooldaja toimetuleku või töötamise
toetamise suurendada laste turvalisust olukorras, mil lapsed on ajutiselt võõraste inimeste
hoole all. Harju Maavalitsus eraldab valla vähekindlustatud lastega peredele läbi Eesti
Noosootöö Keskuse laste laagrites osalemiseks piiratud arvul soodustuusikuid.

Multiprobleemsed isikud: Multiprobleemsete isikute (isikud, kellel on igapäevases
toimetulekus rohkem kui üks takistus) puhul on sotsiaalhoolekande alane tegevus suunatud
põhiliselt minimaalse sissetuleku tagamisele, abivajajate iseseisva toimetuleku ja tööga
hõivatuse toetamisele.
Toetused multiprobleemsetele isikutele:
 toimetulekutoetus
 kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toidutoetus
 ravimite, prillide, invavahendite, rehabilitatsiooniteenuse toetus
 vältimatu sotsiaalabi
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 muu toimetulekut soodustav toetus
 ravikindlustamata isiku ravikulude toetus
 dokumenditoetus

Multiprobleemsetele isikutele pakutakse vallas vajadusel transporti, nõustamisteenust,
asjaajamise korraldamisteenust, riideabi, samuti on võimalik taotelda läbi avahooldusteenuse
pesupesemise ja saunas käimise võimalust, sooja toitu. Parandamaks multiprobleemsete
isikute olukorda, teevad valla perearstid koostööd valla sotsiaaltöötajatega. Valdkonna ühe
olulisema hetkeprobleemina võib välja tuua ühistranspordi keerukuse valla muudest
piirkondadest valla keskusesse, kus asub suurem osa töökohtadest.

Eakad inimesed:
Toetused eakatele inimestele:
 ravimi/või hambaravitoetus
 prillitoetus
 toetus invavahendite või rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks tasumiseks
 küttetoetus puudega inimestele
 hooldusteenuse eest osaline tasumine
 hooldajatoetused puuetega inimestele
 igale 85-aastasele ja vanemale vallakodanikule tähtpäevatoetus

Ja veel:


matusetoetus



tšernobõli veterani toetus

Eakatele inimestele pakutakse abistamist asjaajamisel (pensioni ja puude vormistamine,
isikudokumendid), vajadusel valla poolset transporti, koduhoolduse- ja hooldekoduteenust,
toiduabi tulekul selle kätte toimetamise teenust, samuti nõustatakse pereliikmeid ja toetatakse
eakatele suunatud vaba aja tegevusi. Vallas töötab hetkeseisuga 4 koduhooldustöötajat, kuid
on piirkondi, kuhu oleks neid juurde vaja (Peetri, Salu, Järveküla, Urvaste). Samuti on kasvav
vajadus uute hooldekodukohtade ja sotsiaalkorterite järele. Vallas puudub hetkeseisuga
invatransport.

33

Rae Hooldekodu
Jüri alevikus tegutseva Rae Hooldekodu ülesandeks on eakatele ja füüsilise puuetega
inimestele eluaseme võimaldamine, nende eest hoolitsemine. Samuti pakutakse ajutist
varjupaika vajavatele inimestele turvakoduteenust. Ööpäevaringselt teenindatakse kuni 24
hoolealust. Vastavalt personali pädevusele osutatakse vajadusel ka meditsiinilist abi ja
õpetamist, tagatakse võimalused individuaalseks rehabilitatsiooniks ja korraldatakse õigusabi.
Läbi avahoolduse võimalik tellida Rae Hooldekodust lõunat, pesupesemist, samuti on
erivajadusega inimesel võimalik pesemas käia.
Täiendavalt ostab vald hoolekandeteenust ka mujalt, sest teenuse järgi on piisavalt suur
vajadus. 2015. aasta seisuga ostab või toetab vald peresid hoolekandeteenuse ostmisel 8
inimesele järgmistest üldhoolekande teenust pakkuvatest hooldekodudest: Ilmara OÜ,
Paunküla

Hooldekeskus,

Hageri

Hooldekeskus,

Palupera

Pansionaat,

Astangu

Toimetulekukeskus.

2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse
2.3.1 Kogukonna motivaatorid
Rae vald on aktiivne kogukonna motivaator. Tunnustuse liigid Rae vallas on:
 Valla kõrgeim tunnustus- 1996. aastast välja antav teeneteplaat (koos Rae
Vallavalitsuse ja Rae Vallavolikogu tänukirjaga), millega kaasneb aukodaniku
nimetus.
 Parimate sportlaste vastuvõtt- kord aastas on kõigil võimalus esitada kanditaate
tunnustusüritusele. Kutsutuid peetakse meeles väikese meene, tänusõnade ja ülevaate
avaldamisega kohalikus ajalehes Rae Sõnumid.
 Rahalised kingitused väga heade sportlike saavutuste eest. Makstakse taotluse alusel
üks kord kalendriaastas.
 Haridusalane tunnustamine- rahalised kingitused õpilastele ja neid juhendanud
õpetajatele eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja
konkurssidel. Samuti aasta õpetaja valimine ja rahaline tunnustamine.
 Vallavanema vastuvõtt haridus- ja kultuuritöötajatele.
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 Konkurss „Kaunis Kodu“, kus selgitakse välja valla ilusamad kodud haja- ja
tiheasustuses ning ettevõtete ja asutuste hulgas. Kaasneb kinkekaart ja vallavalitsuse
tänukiri.
 Tänuõhtu noorsootöötajatele, kuhu on kutsutud valla noortega tegelevad inimesed
alates noorsootöötajatest ja huvijuhtidest lõpetades alaealiste komisjoni liikmetega.
 Traditsiooniks kujunenud vastsündinute vastuvõtt, kus iga uus valla ilmakodanik saab
mäletuseks oma tähtkujumärgiga hõbelusika.
 Eakate ülevallaline jõulupidu, kus pakutakse meelelahutusprogrammi, sööke ja jooke.
Samuti valla suurperede ja erivajadustega laste jõulupidu.

2.3.2 Elanike kaasamine
Rae vallas on väga hästi arenenud külaliikumine. Pea kõigil valla 27 külal ja 4 alevikul on
oma

küla-

või

alevikuvanem.

Kord

kuus

toimuvad

külaliikumist

ühendava

katuseorganisatsiooni- MTÜ Rae valla alevike- ja külavanemate selts (RVAKS) - koosolekud,
millest võtavad osa kas vallavanem või volikogu esimees. Koos arutatakse ühiselu küsimusi,
kavandatakse

piirkonna

arengut,

külade

heakorrastamist,

teede

hooldamist

ning

tänavavalgustuse rajamist ja hooldamist ning teisi huvipakkuvaid teemasid. Külavanemad on
ühenduslüliks ja esindajaks vallavalitsuse ja aleviku- ja külaelanike vahel, külavanemate
kaudu jõuavad külaelanike probleemid vallani ja valla ettevõtmised külavanemateni.
Eelarvete koostamise ajal esitavad külavanemad oma nägemuse vajalikest töödest ja
tegemistest, mis vajaksid külas lahendamist. Samuti kaasatakse valla elu korraldamisse
korteriühistute esindajaid, ettevõtjaid ning MTÜ-sid. Rae vald toetab külaliikumist igaaastaselt rahaliselt ürituste, õppereiside, koolituste läbiviimiseks ja pakub ürituste
korraldamiseks vallale kuuluvaid ruume Rae koolimajas. Toetatakse ka külapäevade
korraldamist.
Rae Kultuurikeskuse juures tegutseb seltsing Rae kultuurikoda, kuhu kuuluvad valla
kultuurielu edendamisest huvitatud inimesed. Osalejaid kaasatakse valla suurürituste
kavandamisse ja korraldamisse, arvestatakse nende mõtete ja ettepanekutega. Lisaks
tegutsevad vallas mitmed huviringid, noorteühendused, tehnika-, tantsu- ja spordiklubid,
jahimeeste seltsid, tuletõrje- ja päästeselts, ja muud ühendused, läbi mille suurendakse
inimeste kaasatust erinevatesse ringidesse ja seltsingutesse. Unikaalne on vallas
kodanikualgatuse korras tegutsev vabadusvõitluse muuseum.
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Elanikud on kaasatud valla turvalisuse suurendamisele läbi naabrivalve liikumise. Rae vallas
loodi esimesed naabrivalve piirkonnad juba 2005. aastal. 2013. aasta seisuga kuulub Rae
vallas naabrivalve süsteemi 426 majapidamist, 2014. aasta veebruari seisuga on vallas 16
naabrivalve piirkonda.

Elanikkonna enamaks kaasamiseks planeerimisalaste otsuste tegemisel on Rae Vallavalitsuses
rakendatud KovGis süsteem, milles on avalikkusele suunatud planeeringute register. Sellega
tagatakse planeeringualase info kerge kättesaadavus, välistatakse infosegadus ning
võimaldatakse elanike parem kaasamine otsustusprotsessi. Samuti on elanikel antud avaliku
kaardirakenduse kaudu võimalik leida ka endale lähim jäätmete liigiti kogumise konteiner.

Külavanemate ja alevike vanemate seltsis on noortetoimkond. Vähem on kaasatud kogukonna
tegemistesse eakad ja puuetega inimesed.

2.4 Kokkuvõte
 Vallasisene ettevõtlusaktiivsus kõrge, 2014. aastal oli vallas 1675 statistilisse profiili
kuuluvat ettevõtet, millest absoluutse enamuse (89,3%) moodustasid mikroettevõtted.
Aaastate lõikes on kasvanud igas suuruses ettevõtete osakaal.
 Tööhõive vallas on kõrge, kuid valla inimeste töökohad asuvad peamiselt Tallinnas ja
vastupidi- vallas tegutsevates tootmisettevõtetes töötab enim Tallinna ja teiste
ümberkaudsete valdade elanikke. Selline pendelränne on ohuks kohalikule
identiteedile ja ei toeta keskkonnasäästlikkust.
 Alates 2007. aastast on valda juurde lisandunud 2253 maksumaksjat, kuid
maksumaksjate osakaal valla üldisest elanikkonnast oli 2014. aastal 47,3%, mis on 1,7
protsendipunkti võrra vähem kui 2007. aastal. Languse põhjuseks on osaliselt
majanduslanguse mõjud, aga ka ülalpeetavate osakaalu suurenemine. 2015. aastal oli
Rae valla ülalpeetavate määraks 53,8 mida on 13 ühiku võrra rohkem kui 2007.
aastal.
 Rae valla elanike keskmine brutotulu oli 2014. aastal 1289 eurot, Eesti keskmine
samal aastal 954 eurot.
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 2014. aastal oli valla aasta keskmine registreeritud töötuse määr 1,9% (Eesti keskmine
7,5%). Viimastel aastatel on jälgitav töötute osakaalu vähenemine. Seisuga 01.10.
2015 on Rae vallas 190 registreeritud töötut. Tegelik töötute arv võib mõnevõrra
suurem olla.
 Kui ravikindlustatud elanike arv on alates 2009. aastast kasvutrendil ja seda eriti
võrdsustatud isikute arvelt, siis ravikindlustusega kaetute osakaal Rae valla
elanikkonnast on viimastel aastatel mõnevõrra vähenenud, 2014. aastal oli
ravikindlustusega kaetud 89,1% valla elanikest.
 01.11.2015 seisuga on Rae valda registreeritud 389 töövõimetuspensionäri,
töövõimetuspensionärid moodustavad 3,5%

kogu valla tööealisest elanikkonnast.

Viimase 10 aasta jooksul on pensionisaajate osakaal suurenenud 1,4% võrra.
 01.11.2015 seisuga on Rae vallas 496 puudega inimest, neist 108 on lapsed. Kõigi
aastate lõikes (2005-2015) on valla puudega laste seas enim neid, kellel on
diagnoositud raske puudeaste, täiskasvanute seas on aga enim neid (alates 2012.
aastast), kellel on diagnoositud keskmine puude raskuaste.
 Rae vallas vaesusriskis elavate inimeste osakaal on oluliselt väiksem kui Harju
maakonnas või Eestis tervikuna- 2014. aastal maksis Rae vald toimetulekutoetuseid
väärtuses 0,16 eurot elaniku kohta, Harjumaal 7,91 - ja Eestis keskmiselt 13,58 eurot
inimese kohta.
 Rae valla elanikele pakutav sotsiaaltoetuste ja -teenuste loetelu katab kõik olulisemad
sihtgrupid. Parendamist vajaksid eelkõige erivajadustega inimestele ja vanuritele
mõeldud sotsiaalteenused.
 Vallal on eeskujulik kogukonna tunnustamise süsteem- tunnustamise viise on
mitmeid, arvestatud on paljude sihtgruppidega.
 Elanikud on valla otsustusprotsessidesse kaasatud mitmeti ja pidevalt otsitakse selleks
uusi võimalusi. Vähem kaasatud on eakad ja erivajadustega inimesed.
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 LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK
ARENG

3.1 Laste arv omavalitsuses
Statistikaameti andmeil moodustavad kuni 19-aastased 30,7% (5183 last) Rae valla
kogurahvastikust (seisuga 01.01.2015). Noorte ja laste arv vallas näitab jätkuvat
kasvutendentsi: kui 2013. aastal oli juurdekasv 154 last ehk 3,3%, siis 2014. aastal suurenes
kuni 19-aastaste laste osakaal vallas 303 lapse võrra (6,2%). Osakaalu poolest on vallas enim
noorematesse vanusegruppidesse kuuluvaid: 0-4-aastased moodustavad 32,5%, 5-9-aastased
34,1% ja 10-14-aastased 19,8% valla kuni 19-aastaste koguarvust, kõige vähem on vallas 1519-aastaseid- 13, 6% laste koguarvust (Joonis 30).

Joonis 30. Laste arv vanusegrupiti Rae vallas 2003-2015, seisuga 01.01 (Allikas: ESA)

3.2 Lastele ohutu elu-ja õpikeskkond
Rae vallas asuvad mänguväljakud on enamus renoveeritud või uued. Mõned üksikud vajaks
veel remonti. Lasteaedade ja üldhariduskoolide valgustus, mööbel, sisetemperatuur vastavad
nõuetele. Ruumikitsikusega Vaida kooli ootab lähiajal ees rekonstrueerimine ja laiendustöö.
Üldiselt võib laste elu- ja õpikeskkonda Rae vallas heaks nimetada. Seoses kooli- ja
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lasteaiakohtade puudusega on viimastel aastatel tekkinud juurde mitmeid uusi lasteaedu,
renoveeritud haridusasutusi.

3.3 Laste arv haridusasutustes
Seisuga 01.11.2015 on Rae valla lasteaedades 1405 last ja koolides 2118 õpilast. Nii laste arv
lasteaedades kui ka õpilaste arv koolides on aasta-aastalt suurenenud ja seda eriti viimasel
kolmel aastal- perioodil 2012-2015 kasvas laste arv lasteaedades 629 lapse võrra (+81%) ja
õpilaste arv koolides 907 võrra (+74,9%) (Joonis 31).

Joonis 31. Laste arvud lasteaedades ja õpilaste arv üldhariduskoolides 2003-2015,
seisuga september 2015 (Allikas: Rae Vallavalitsus)
Vald on suhteliselt hästi toime tulnud kiire laste ja noorte elanike juurdekasvuga. Kui veel
2010 oli Rae vallas puudu 634 lasteaiakohta, siis kohtade juurdeloomise tulemusel on jõutud
olukorrani, kus suudetakse Lagedil, Vaidas, Jüris pakkuda lasteaiakohti pea kõigile lastele,
kes on saanud 1,5 aastaseks. Tingituna jätkuvast kiirest rahvastiku kasvust Peetri ja Järveküla
kandis, suudetakse neis piirkondades lasteaiakohti pakkuda alles 2,2-2,5 aastastest lastest.
Lasteaiakohti on Rae vallas 2015. a. sügise seisuga 1540. Ülevaate laste jaotumisest ja
lasteaedade vahel seisuga 01.11.2015 annab alljärgnev tabel (Tabel 1).
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Lasteaiad

Lapsi

Rühmi

Assaku Lasteaed

106

7

Aruheina Lasteaed

181

9

Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaia osa

373

18

Lasteaed Tõruke

119

6

Taaramäe Lasteaed

150

10

Võsukese Lasteaed

200

12

Õie Lasteaed

117

6

78+11

4+1

70

4

1405

66

Lagedi Kooli Lasteaed
Vaida lasteaed Pillerpall
Kokku

Tabel 1. Laste jaotumine Rae valla lasteaedade vahel, seisuga 01.11.2015 (Allikas: Rae
Vallavalitsus)
01.11. 2015 seisuga on valla koolides kokku 2165 õpilaskohta ning 2118 õpilast. Sellest
tulenevalt on haridusvaldkonna olulisem prioriteet hetkel koolikohtade tagamine Peetri
piirkonnas ja uue kooli rajamine. Valla koolides õpib ca 70% valla kooliealistest lastest,
ülejäänud 30% õpivad naaberomavalitsustes, enamjaolt Tallinnas. Väljaspool Rae valda on
01.11.2015 seisuga haridust omandamas 421 last, neist 333 munitsipaalkoolides, 18
riigikoolides ja 69 erakoolides. Rae valla üldhariduskoolide koormatus on erinev. Ülevaate
õpilaste jaotumisest Rae valla üldhariduskoolide vahel annab tabel 2.

Üldhariduskoolid
Jüri Gümnaasium

Õpilasi
1075

Lagedi Kool

137

Vaida Põhikool

108

Peetri Lasteaed Põhikooli kooliosa

798

Kokku

2118

Tabel 2. Õpilaste jaotumine Rae valla üldhariduskoolide vahel, seisuga 01.11.2015
(Allikas: Rae Vallavalitsus)
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3.4 Haridusastuste terviseteenuse olemasolu
Tulenevalt laste individuaalsetest erinevustest pakutakse Rae valla lasteaedades väga
mitmekesiseid tugiteenuseid. Logopeedid kontrollivad iga õppeaasta alguses kõiki lapsi,
tegelevad kõnedefektide ja kõne arengu mahajäämustega ning samuti ka muukeelsete lastega
eraldi tundides. Toiduallergikutele koostatakse eraldi menüüd. Õigeid liikumisharjumusi
õpetab ning lampjalgsuse ja rühihäirete profülaktikat teostab liikumisõpetaja. Kõigis valla
üheksas lasteaias töötavad muusika-ja liikumisõpetajad, logopeedid ja tervishoiutöötajad.
Vastavalt vajadusele on loodud lasteaedades sobitusrühmi ja võetud tööle tugiisikuid,
eripedagooge. 2015. aasta seisuga on erapedagoogid olemas Taaramäe, Õie, Aruheina ja
Võsukese lasteaedades. Taaramäe, Peetri, Aruheina, Võsukese lasteaias ja lasteaias Pillerpall
töötavad ka tugiisikud.

Taaramäe lasteaias on avatud kaks erivajadustega laste rühma: pervasiivsete arenguhäiretega
laste rühm, mis on mõeldud autismispekterhäirega lastele ja mille täituvus on kuni 4 last ning
Taaramäe

tasandusrühm

erinevate

kõnediagnoosidega

ja

segatüüpi

spetsiifiliste

arenguhäiretega lastele. Tasandusrühma täituvus on kuni 8 last, igale lapsele on koostatud
individuaalne arenduskava. Rühmade meeskondadesse kuuluvad eripedagoogid, tugiisikud,
logopeed. Nii Peetri Lasteaed-Põhikoolis kui Õie Lasteaias tegutseb üks sobitusrühm, kus
vastavalt vajadusele töötavad ka tugiisikud.

Koolides on toimiv tugisüsteem ja koolide ning valla vaheline koostöö on hea. Loodud on
väikeklassid. Tööle on võetud pädevad spetsialistid. Jüri Gümnaasiumis on noorte tugikeskus,
mis koondab enda alla koolipsühholoogi, karjäärinõustaja, sotsiaal- ja eripedagoogi,
logopeedi, kooli tervishoiutöötaja, füsioterapeudi, abiõpetajad. Tugikeskuse ülesanne on
koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega toetada õpilase arengut, uurida õpilase
arengutingimusi ning vajadusel muuta tingimused arengule sobivaks. Samuti on olemas
erivajadustega lastele väikeklassid. Jüri Gümnaasium kuulub tervist edendavate koolide
(TEK) võrgustikku. Lagedi Koolis pakub tugiteenuseid Tugikomisjon, kuhu kuuluvad
järgmised spetsialistid: sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog, õpiabirühma õpetaja (2 tk),
pikapäevarühma õpetaja, koolitervishoiutöötaja. Lagedil on ka õpiraskustega lastele mõeldud
õpiabirühmad.

Vaida

Põhikoolis

on

olemas

järgmised

tugiteenused:

psühholoog,

sotsiaalpedagoog ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, loodud on
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pikapäeva- ja õpiabirühm. Peetri koolis pakuvad tugiteenuseid eripedagoog, logopeed,
kooliõde, sotsiaalpedagoog. Samuti on koolis olemas pikapäevarühm.

3.5 Koolikohustuse täitmine
2014. aastal oli alaealaealiste komisjonis arutlusel 6 koolikohustuse mittetäitmise juhtumit.
Võrreldes aastatega 2008-2010 on seda enam kui poole vähem, teisalt 2011-2013 oli aasta
jooksul koolikohustuse mittetäitmisest tingitud arutelusid maksimaalselt 3 (Joonis 32).

Joonis 32. Rae valla alaealiste komisjonis menetletud koolikohustuse mittetäitmise
juhtude arv 2008-2014 (Allikas: Rae valla alaealiste komisjon)

3.6 Alaealiste komisjonis arutatud esmas- ja korduvjuhud
Viimastel aastatel on vähenenud komisjonis arutatud esmasjuhtude arv (võrreldes 2012.
aastaga 8 juhtumit vähem), kuid arutletud korduvjuhtude osakaal on jällegi suurenenud
(võrreldes 2012. aastaga +9 juhtumit). Võrreldes aastatega 2008-2010 on komisjoni
menetletud kogujuhtumite arv vähenenud (Joonis 33), sellele on kaasa aidanud 2009. aastal
Jüri Gümnaasiumis tööle hakanud tugikeskus.
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Joonis 33. Rae valla alaealiste komisjonis arutatud esmas- ja korduvjuhud 2008-2014
(Allikas: Rae valla alaealiste komisjon)
Pea kõigil aastatel on komisjonis arutlusel olnud rohkem 14-18-aastaste poolt toime pandud
rikkumisi, erinevuseks oli 2009, mil alla 14-aastaste sooritatud rikkumiste koguarv ületas
vanema vanusegrupi omad 6 juhtumi võrra (Joonis 34). Iga-aastaselt on lõviosa komisjoni
poolt menetlevates juhtumistest sooritatud poiste poolt. 2014. aastal sattus komisjoni 1 tüdruk
ja 20 poissi, 2013. aastal 3 tüdrukut ja 10 poissi.

Joonis 34. Rae valla alaealiste komisjonis menetletud juhtude arv vanuse lõikes 20082014 (Allikas: Rae valla alaealiste komisjon)

3.7 Alaealiste süüteod
2015. aastal (seisuga 06.11) on Rae vallas alaealiste poolt toime pandud 8 kuri- ja 63
väärtegu, mis on 4 kuriteo ja 19 väärteo võrra rohkem kui 2014. aastal. Alaealiste poolt toime
pandud kuritegude osakaal oli perioodi (2007-2015) suurim 2012. aastal, mil sooritati 18
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kuritegu ja madalaim 3 kuriteoga aastal 2009. Väärtegude osakaal oli vaadeldava perioodi
kõrgeim 2008. aastal (190 väärtegu) ja madalaim aastal 2014, mil sooritati 44 väärtegu
(Joonis 35).

Joonis 35. Alaealiste süüteod Rae vallas, seisuga 06.11.2015 (Allikas: Politsei- ja
Piirivalveamet)
2015. aastal (seisuga 06.11) on alaealiste poolt rikutud kõige enam alkoholiseadust (25
korda), järgnevad liiklusseaduse rikkumised (14 juhtu), tubakaseadust ja karistusseadustikku
rikuti võrdselt kümnel korral, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega jäädi vahele neljal
korral. Võrreldes 2014. aastaga on märkimisväärselt suurenenud alkoholiseadust rikkunute
arv - 21 juhtumi võrra (Joonis 36).

Joonis 36. Alaealiste väärteod Rae vallas, seisuga 06.11.2015 (Allikas: Politsei- ja
Piirivalveamet)
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3.8 Laste ja noortega tegelevad asutused, noosootöö
Rae vallas on keskset huviharidust andvaks asutuseks munitsipaalhuvialakool Rae
Huvialakool. Huvialakooli tegevus toimub Jüri Gümnaasiumi, Vaida Põhikooli, Lagedi Kooli,
Peetri Lasteaed-Põhikooli ja lasteaed Tõrukese ruumides. Huvialakoolis tegutseb muusika-,
kunsti-ja tantsuosakond, alates 2014. aastast on avatud ka spordiosakond. Huvihariduse
suurimaks väljakutseks on tagada ühtlane kvaliteetne huvihariduse teenuse tase ja
kättesaadavus kõigis valla haridusasutustes ning tõsta huvihariduse populaarsust nii laste kui
ka

lastevanemate

hulgas.

Huvihariduse

elujõulisust

ning

kättesaadavust

pärsib

ühistranspordiga liikumisvõimaluste piiratus valla eri piirkondade vahel, eriti õhtusel ajal.

Vallas on kaks noortekeskust- üks Lagedil, teine Jüris. Lepingulistel alustel korraldab
noortekeskuste tööd MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing. Noortekeskused korraldavad palju
erinevaid väljasõite, töötubasid, meisterdamisi, harivaid loenguid, filmiõhtuid, huvitavate
inimestega kohtumisi, üritusi –kõike vastavalt võimalustele ja nõudlusele. Noortekeskuste
külastatvus on suhteliselt kõrge: Lagedi Noortekeskust külastas 2014. aastal 2077 noort ja Jüri
Noortekeskust 1793 noort, noorte keskmiseks vanuseks oli 10-eluaastat. Erilist tähelepanu on
hakatud pöörama mobiilsele noorsootööle: noorsootöötajad külastavad Rae valla koole ning
sisustavad vahetunde pakkudes noortele erinevaid vabaaja tegevusi ja tutvustades
noortekeskuste võimalusi. Noortekeskustel on Rae valla ametlikus ajalehe väljaandes Rae
Sõnumid oma rubriik nimega „Noortekülg“.

Kuigi

Kultuurikeskuse

korraldatavad

üritused

on

suunatud

eelkõige

täiskasvanud

külastajatele, ei ole unustatud ka nooremaid vanusegruppe- lasteaiaealistele pakutakse aastas
mitmeid lasteetendusi, noortele erinevates ringides osalemise võimalust. Rae Spordikeskus
pakub noortele aktiivset vaba aja veetmise võimalust erinevate sporditegevuste ja - ringide
näol. Koolides korraldavad noortele suunatud tegevusi koolide huvijuhid, kes organiseerivad
erinevaid ettevõtmisi ja projekte just kooli tasandil. Huvialaringid tegutsevad kõigi
üldhariduskoolide ja lasteaedade juures.Vajadus on integreeritud projektide korraldamiseks
koolide koostöös.
Noortekeskused

puuduvad Vaidas ja Peetris. Lagedi Noortekeskuse hoone vajab

renoveerimist või uusi ruume tegutsemiseks. Probleemiks on noorsootöötajate madal
palgatase, võrreldes muude haridustöötajatega ning töötajate vähesus. Küll aga toimib Rae
vallas hea võrgustikutöö Rae Vallavalitsuse, koolide ja noortekeskuste vahel. Tehakse
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mitmeid koostööüritusi. Võrgustiku tugevateks külgedeks on järjepidevus ning motiveeritud
töötajad.

3.9 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks
noortele suunatud teenuste kättesaadavust
Lasteaiakohtade defitsiidi leevendamiseks toetab Rae Vallavalitsus valla eelarvest
alushariduse omandamist eralasteaedades (2014. aasta lõpus 89 last). Samuti on võimalik
taotelda koduse mudilase ja lapsehoiuteenuse toetust. Lastehoiuteenuse pakkujaid on hetkel
vallas neli: Pisi-Peetri OÜ, Põnnila OÜ, Peetrikese Seitse Sõpra, Mängukaru koduhoid
Järvekülas.

Tagamaks võrdsemaid võimalusi hariduse omandamises, on vald kehtestanud järgmised
toetused:
 Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus- õppevahendite, vajalike koolitarvete,
kooliriiete ostmiseks, koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks
 Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse koolituskulude toetus
 Lasteaia kohatasu ja toidukulu soodustus
 I klassi õpilase ranitsatoetus

Lisaks on valla elanikel võimalik taotleda 5-19-aastastele lastele mõeldud laagri kuluhüvitist
(50-75% osalustasust, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär, milleks 2015. aastal on
100 eurot )ja hüvitist lapse ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks (50%
kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär, milleks 2015 aastal 128 eurot; nelja
ja enama lapsega peredele 200 eurot ja 75% kulutustest). Toetuse eesmärk on parendada
noorte võimalusi endi arendamiseks ühel spordi- ja ühel kunstialal.

Rae valla koolis haridust omandavatele lastele on sõit valla poolt finantseeritud liinidel
tasuta.Väljaspool Rae valda gümnaasiumiharidust omandavatel lastel on võimalik taotleda
sõidukompensatsiooni. Koolides on olemas pikapäevarühmad.

Rae Vallavalitsus toetab noortele suunatud tegevusi, koostööd tehakse kohalike asutuste ja
institutsioonidega. Iga aasta suvisel koolivaheajal viiakse läbi projekt „Rae Õpilasmalev“, kus
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aasta-aastalt suureneb osavõtvate noorte arv. 2015. aastal oli osalejaid 127, malevlastele
pakkus lisaks valla allasutustele ning vallavalitsusele tööd 11 Rae valla juhtivat ettevõtet.

3.10 Kokkuvõte
 Seisuga 01.01.2015 moodustavad 0-19-aastased 30,7% Rae valla elanikkonnast, kokku
5183 noort. Osakaalu poolest on vallas enim noorematesse vanusegruppidesse
kuuluvaid: 0-4-aastased moodustavad 32,5% ja 5-9-aastased 34,1% vallas elavate kuni
19-aastaste koguarvust.
 Seisuga 01.11.2015 käib Rae valla lasteaedades 1405 last ja koolides 2118 õpilast. Nii
laste arv lasteaedades kui ka õpilaste arv koolides on aasta-aastalt suurenenud. Valla
koolides

õpib

ca

70%

valla

kooliealistest,

ülejäänud

30%

õpivad

naaberomavalitsustes, enamjaolt Tallinnas.
 Viimastel aastatel on Rae Vallas oluliselt tähelepanu pööratud tugiteenuste
arendamisele haridusasutustes. Vastavalt vajadusele on loodud väikeklassid, Jüri
Gümnaasiumis töötab tugikeskus, Taaramäe Lasteaeda on loodud tasandusrühm ja
pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm, vastavalt vajadusele on loodud lasteaedades
sobitusrühmi ja võetud tööle tugiisikud.
 Alaealiste komisjonis koolikohustuse mittetäitmisest tingitud arutelude arv on
võrreldes aastatega 2008-2010 enam kui poole võrra vähenenud – 2014. aastal 6 juhtu.
Teisalt oli aastatel 2011-2013 koolikohustuse mittetäitmisest tingitud arutelusid ühe
aasta kohta maksimaalselt 3.
 Alaealiste komisjonis menetletud rikkumisi oli 2014. aastal kokku 21 (10 esmasjuhtu
ja 11 korduvjuhtu), mida on 8 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Kui komisjonis
arutatud esmasjuhtude arv on viimastel aastatel vähenenud (võrreldes 2012. aastaga 8
juhtumit vähem), siis arutletud korduvjuhtude osakaal on jällegi suurenenud (võrreldes
2012. aastaga +9 juhtumit). Rohkem pannakse komisjonis arutlusele jõudvaid
rikkumisi toime 14-18-aastaste ja poiste poolt.
 2015. aastal (seisuga 06.11) on Rae vallas alaealiste poolt toime pandud 8 kuri- ja 63
väärtegu, mis on 4 kuriteo ja 19 väärteo võrra rohkem kui 2014. aastal. Kõige enam
rikuti alkoholiseadust- 25 korral (2014. aastal 4 juhtu ) liiklusseadust rikuti 14 korral,
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tubakaseadust ja karistusseadustikku võrdselt kümnel korral, narkootiliste ja
psühhotroopsete ainetega jäädi vahele neljal korral.
 Noortel on mitmekülgsed võimalused erinevate huvidega tegelemiseks, vaba aja
veetmiseks. Parendamist vajavad eelkõige erivajadustega noorte vaba aja veetmise ja
huvitegevusega tegelemise võimalused.
 Lagedi Noortekeskuse hoone vajab renoveerimist või uusi ruume tegutsemiseks.
Probleemiks on noorsootöötajate madal palgatase võrreldes muude haridustöötajatega
ning töötajate vähesus. Küll aga toimib Rae vallas hea võrgustikutöö Rae
Vallavalitsuse, koolide ja noortekeskuste vahel. Tehakse mitmeid koostööüritusi.
Võrgustiku tugevateks külgedeks on järjepidevus ning motiveeritud töötajad.
 Tagamaks kõigile noortele võrdselt teenuste kättesaadavust, pakub vald mitmeid
toetusi: vähekindlustatud pere lapse koolitoetus, lasteaia kohatasu ja toidukulu toetus,
laagri-, spordi-, ja huvitegevuse kuluhüvitised, tasuta koolitransport jms. Samuti toetab
vald noortele suunatud tegevusi.
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 TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND

4.1 Keskkonna mõjurid
Rae vald on pööranud olulist tähelepanu võimalike ohtude kaardistamisele ja ennetamisele.
2010. aastal viidi läbi Rae valla hädaolukorra riskianalüüs. Koostatud on valla ohukaart,
riskiankeedid ja Rae valla üleujutatavate alade kaart.

Vesi : Kogu Rae valla haldusterritoorium asub Tallinna pinnaveehaardesüsteemi valgalal,
mistõttu on veekogudesse suunatavate reovete puhastamisel sisse seatud kõrgendatud
nõudmised. Joogivee kvaliteet on hea. Põhja- ja pinnavett ohustab kõige enam tööstus- ja
põllumajandusobjektide jääkreostus. Avalikke randu vallas pole, on mitteametlikud
supluskohad.

Õhk: Õhureostuse kohta Rae vallas konkreetsed andmed puuduvad. Inimtegevuse mõjudest
tuleb kindlasti märkida Tallinna linna ja tööstuse mõju õhu kvaliteedile valla põhjapoolsetes
osades (transpordist ja soojusenergia tootmisest tulenev saastemissioon). Transpordisektorist
tulenev saaste on üks märkimisväärsemaid.

Jäätmed ja jäätmekäitlus: Jäätmekäitlust reguleerib Rae valla jäätmehoolduseeskiri ja
heakorraeeskiri. Samuti on vallal koostatud jäätmekava, mis annab ülevaate jäätmehoolduse
hetkeolukorrast

ja

seab

jäätmekäitluse

edasised

eesmärgid.

Rae

vallas

tekkivad

jäätmekogused, arvestades elanike arvu ja intensiivset ettevõtlustegevust, jäävad Eesti
keskmisele tasemele.

Muud mõjurid:
 Olulisteks keskkonnaseisundi tasakaalu häirijateks on maanteed, raudtee ja
lennuliiklus, millede suurenev liikluskoormus halvendab kõrgenenud mürataseme
tõttu elanike elukeskkonda. 2008. aastal oli Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteel
keskmiseks liikluskoormuseks 11 151 autot ööpäevas.
 Tallinna valglinnastumisega kaasneb tehnilise infrastruktuuri arenguvajaduste jätkuv
kiire kasv ja suurenev keskkonnakoormus. Rae vallas on veel mõned arendusalad
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(väljaehitamine jäi majanduslanguse tõttu pooleli), kus elanikud elavad juba valminud
majades, kuid tehniline infrastruktuur (vesi, kanal, sadevesi, teed) on rajatud poolikult
või ebakvaliteetselt, millest tulenevalt kannatab kogu piirkonna elukeskkond ja mainenende piirkondade parendamisega tegeletakse pidevalt.
 Rae vald on sõlminud hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks ja hoidmiseks lepingu
MTÜ-ga Loomade Hoiupaik.

4.2 Tervisemõjude arvestamine paikkonna elukeskkonna
planeerimisel
Olukorras, kus Rae valla arengut mõjutab jätkuvalt Tallinna eeslinnastumine ja
valglinnastumine, peab Rae Vallavalitsus oluliseks valla tasakaalustatud ruumilist arendamist,
kus lisaks majanduslikele huvidele arvestatakse ka elanike tervisemõjudega. 2013. aastal
kehtestati Rae valla üldplaneering, mille järgi on valla põhjaosa planeeritud elamupiirkonnana
keskusega Peetri alevikus, kus asuvad vaheldumisi aedlinnalised ja kortermajade piirkonnad
ning elanikke ja asustusi teenindavad asutused. Rae valla keskosa on kavandatud linnalise
struktuuriga arengupiirkonnana, kus vahelduvad töö – ja elukohad ning osustatakse erinevaid
teenuseid. Valla lõunaosa on planeeritud looduslikumana tasakaalustamaks valla põjaosa
linnastuvat arengut. Seal on säilinud looduslik keskkond, valdavalt hajaasutus, põllu- ja
metsamajandus, puhke- ja vabaajateenused.

Liiklusohutuse tagamiseks on seatud eesmärgiks ühendada valla keskused ühtsesse
kergliiklusteede võrgustikku, mille lisaboonusena mitmekesistuvad ka tervisespordi
võimalused (rattasõit, rulluisutamine jms). Eesmärgiga kujundada valla elanike elukeskkond
tervist toetavamaks, ehitatakse ja planeeritakse pidevalt juurde uusi terviseradasid,
mänguväljakuid, spordirajatisi ja puhkealasid.

4.3 Transport ja teedevõrk
Vald on kaetud piisavalt tiheda ja rahuldavas või heas korras teedevõrguga. Rööbastel
ühistranspordist teenindab valla elanikke 8 korda päevas sõitev Tallinn-Aegviidu elektrirong.
Pikendada tuleks linnaliini busside marsuute Rae valda ning parendada ühistranspordiga
liikumisvõimalusi valla suuremate ja väiksemate keskuste ning asulate vahel. Kuigi ühenduste
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parendamiseks kasutatakse ka õpilasliine, ei rahulda valla keskuse ja sellest kaugemal asuvate
külade vaheline transport kõigi vajadusi- külainimestel (Salu, Urvaste, Suursoo) on arsti
juurde, poodi, tööle sõit probleemne. Samuti puudub vallas invatransport.

Rae vald on seadnud eesmärgiks valla keskuste ühendamise ühtsesse kergliiklusteede
võrgustikku. Selleks rajatakse pidevalt juurde uusi kergliiklusteid. 2015. aastal avati Peetrit ja
Järveküla ühendav valgustatud kergliiklustee ning samuti Jüri-Assaku kergliiklustee (2,3 km
valgustatud).

4.4 Inimkannatanutega liiklusõnnetused
2014. aastal registreeriti Rae vallas 20 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 2 olid
kokkupõrked jalgrattaga ja üks otsasõit jalakäijale. Inimkannatanutega liiklusõnnetusi oli
vahemikus 2003-2014 kõige enam 2006. aastal- 46 õnnetust. Viimase 6 aasta jooksul on
õnnetuste osakaal suhteliselt stabiilsena püsinud, jäädes 14-20 juhu vahele aastas. 2003-2014
on Rae vallas registreeritud 38 jalakäijale otsasõitu, kokkupõrkeid jalgrattaga on olnud enam
kui poole vähem- 16 juhtumit (Joonis 37).

Joonis 37. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Rae vallas 2003-2014 (Allikas TAI)

4.5 Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv
Kui aastatel 2003-2008 oli Rae vallas iga-aastaselt 3-5 liiklusõnnetustes hukkunut, siis alates
2009. aastast on hukkunuid aastas olnud maksimaalselt 2 - 2011. aastal. Ka liiklusõnnetustes
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vigastatute arv on võrreldes 2006-2007. aastaga enam kui poole võrra vähenenud. 2014. aastal
hukkus Rae vallas liiklusõnnetustes 1 inimene, vigastada sai 28, mis on 6 vigastatu võrra
rohkem kui 2013. aastal (Joonis 38). Suurem osa sellistest õnnetustest leiab aset
mootorsõidukite juhtide või reisijatega.

Joonis 38. Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv Rae vallas 2003-2014 (Allikas:
TAI)

4.6 Tabatud joobes sõidukijuhtide arv
Tabatud

joobes

sõidukijuhtide

arvu

ei

saa

otseselt

seostada

valla

elanikkonna

tervisekäitumisega, küll aga liikluskeskkonna ohutusega. 2014. aastal tabati Rae vallas 12
joobes sõidukijuhti, 2015. aastal (seisuga 06.11) on tabatuid 7 olnud (Joonis 39).

Joonis 39. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Rae vallas, seisuga 06.11.2015 (Allikas:
Politsei-ja Piirivalveamet)
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4.7 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad
kauplused
Valla territooriumil müüakse alkohoolseid jooke Jüris kahes (Konsum ja Grossi
Toidukaubad), Vaidas -1, Lagedil-2, Patika kaupluses ja Peetri Selveris. Lisaks toimub müük
bensiinijaamades. Rae vallal eraldi alkoholipoliitikat ei ole, lähtutakse täielikult üleriigilisest
alkoholipoliitikast.

4.8 Kuriteod
Kuritegude arv aastate lõikes pole Rae vallas alates 2011. aastast 300 piiri ületanud. 2015.
aastal (seisuga 06.11) on vallas registreeritud 278 kuritegu, mida on 31 võrra rohkem kui oli
2014. aastal (Joonis 40).

Joonis 40. Kuritegude absoluutarv Rae vallas, seisuga 06.11.2015 (Allikas: Politsei- ja
Piirivalveamet)
Kui 2007. aastal ületas Rae valla kuritegude arv 1000 elaniku kohta Eesti keskmine (6,5
võrra), siis alates 2008. aastast on näitaja vallas langustendentsil, väikese tõusuga küll 2010.
aastal. 2013. aastal sooritati Rae vallas 1000 elaniku kohta 20,7 kuritegu, mida oli Eesti
keskmisest 9,3 võrra vähem. 2014. aastal vähenes näitaja vallas veelgi– 16,8 juhtumit 1000
vallaelaniku kohta (Joonis 41).
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Joonis 41. Kuridegude arv 1000 elaniku kohta Rae vallas, võrdluses Eesti keskmisega
(Allikas: Politsei ja Piirivalveamet)

4.9 Vargused
Registreeritud kuritegudest pannakse kõige enam toime varavastaseid kuritegusid, millest
enamuse moodustavad vargused. Varguste arv Rae vallas on alates 2011. aastast
langustendentsil. 2015. aastal (seisuga 06.11) on Rae vallas registreeritud 121 vargust, mida
on 9 võrra vähem kui 2014. aastal ja 24 võrra vähem kui 2013. aastal (Joonis 42).

Joonis 42. Varguste arv Rae vallas 2003-2015, seisuga 06.11.1015 (Allikas: Politsei- ja
Piirivalveamet)
Varavastaste kuritegude arv 1000 inimese kohta on Rae vallas alates 2011. aastast
langustendentsil. Kui kuni 2011. aastani ületas valla näitaja Eesti keskmise, siis 2013. aastal
sooritati Rae vallas 1000 elaniku kohta 0,7 varavastast kuritegu vähem kui Eestis keskmiselt.
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2014. aastal registreeriti Rae vallas 1000 valla elaniku kohta 13,9 varavastast kuritegu, mida
on 1,6 võrra vähem kui 2013. aastal (Joonis 43).

Joonis 43. Varavastased kuriteod 1000 elaniku kohta Rae vallas, võrdluses Eesti
keskmisega (Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet)

4.10 Kehaline väärkohtlemine
Kehalise väärkohtlemise juhtude arv Rae vallas on aastate lõikes kasvanud. Kui 2014. aastal
oli vallas 36 kehalise väärkohtlemise juhtu, siis 2015. aasta 06.11 seisuga on neid
registreeritud 5 võrra rohkem– 41 juhtu (Joonis 44).

Joonis 44. Kehalise väärkohtlemise juhud Rae vallas 2007-2015, seisuga 06.11.2015
(Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet)
Kehalisi väärkohtlemisi 1000 elaniku kohta on Rae vallas igal vaadeldaval aastal (2007-2014)
registreeritud ca 2-2,5 võrra vähem kui Eestis keskmiselt. 2014. aastal registreeriti Rae vallas
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1000 elaniku kohta 2,4 kehalise väärkohtlemise juhtu, mida on 0,4 võrra vähem kui 2013.
aastal (Joonis 45).

Joonis 45. Kehalise väärkohtlemised juhud Rae vallas 1000 elaniku kohta, võrdluses
Eesti keskmisega (Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet)

4.11 Tulekahjud
Tulekahjude arv Rae vallas on võrreldes 10 aasta taguse ajaga vähenenud, kui 2006. aastal
registreeriti vallas 134 tulekahju, siis 2013. aastal 37. Teisalt, võrdluses 2013. aastaga,
registreeriti 2014. aastal 40 tulekahju rohkem (Joonis 46).

Joonis 46. Tulekahjude arv Rae vallas 2005-2014 (Allikas: ESA)
Ülevaate tulekahjudes hukkunutest ja vigastatutest Rae vallas aastatel 2004-2014 annab
alljärgnev tabel:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tulekahjudes
hukkunud
Tulekahjudes
vigastatud

0

0

1

0

1

0

0

2

1

0

0

0

1

3

1

1

0

1

4

0

4

0

Tabel 3. Tulekahjudes hukkunud ja vigastatud Rae vallas 2004-2014 (Allikas:
Päästeamet)
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4.12 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad
Aktiivne puhkus ja- huvitegevus:

Rae vallas tegutseb arvukalt spordiklubisid, kes pakuvad treeninguid erinevas vanuses ja
erinevate huvidega inimestele. Samuti on mitmekesiseid võimalusi iseseisvalt treenimiseks,
enda tervise hoidmiseks. Spordikeskuse eestvedamisel toimuvad Rae valla mängud,
koolidevahelised võistlused ning mitmed teised üritused. MTÜ-del ja eraisikutel on
spordiürituste

korraldamiseks

ja

võitslustel

osalemiseks

võimalik

taotleda

vallalt

projektipõhist toetust.

Rae valla Spordikeskuse struktuuri kuuluvad Jüri spordihoone ja staadion, Peetri spordihoone,
Lagedi spordihoone, Vaida spordihoone ja spordikeskuse hoonete juures asuvad
välispordirajatised. Spordikeskuse ruume (staadion, ujula, võimlad, pallimängude saalid,
saun) kasutavad vastavalt õppeprogrammidele peamiselt valla koolid ja vähesel määral ka
lasteaiad. Õhtupoolsetel aegadel ja nädalavahetuseti on ruumid kogu vallarahva kasutuses.
7000 m² üldpinnaga Jüri spordihoones on 25 meetri pikkune bassein, pallimängu-, aeroobika-,
jõusaalid, 1400 m² pallihall, kus kohti kuni 600-le pealtvaatajale. Keskuses on ka kohvik ja
puhkeala, jooksurada kergejõustlikastele. Toimuvad erinevad treeningud alates lauatennisest
lõpetades vesiaeroobikaga. Treeninguid on igale vanusele, soovi korral on võimalik
korraldada sportlikke sünnipäevi ning vabade aegade olemasolul rentida ruume.

Vallas on mitmeid skateparke, 5 ratsaspordibaasi (Lagedi, Jüri, Kurna, Nuhja, Parika),
Suuresta golfiväljak, Lagedil ja Vaskjalas on ujumiskohad. Lagedi Kooli juures asub lisaks
jalgpalliväljakule, välivõrkpalliplatsile ja- sportimisväljakule ka võimlemislinnak ning
väikelaste atraktsioonidega täiendatud liikumisala. Spordirajatiste ja- atraktsioonide loetelu
täieneb pidevalt pidevalt.

Terviserajad ja kergliiklusteed:

Rae vallas on suurt tähelepanu pööratud kergliiklusteede ja terviseradade arendamisele.
Pidevalt luuakse uusi ja arendatakse juba olemasolevaid radasid. Terviseradade eesmärgiks on
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Rae valla elanikele kvaliteetse tervisespordi harrastamise võimaluste loomine koos
olemasolevate ja kavandatavate spordivõimaluste ühendamisega ühtsesse süsteemi.

Jüri terviserajad paiknevad Jüri alevikus. Terviseradade pikkused on 1,6 km, 2,6 km ja 5,2
km. Rajad on osaliselt valgustatud. Terviseradade alguses asub kelgumägi koos
mitmeotstarbelise valgustatud väljakuga, kus on olemas ka spordisündmuste korraldamiseks
elektrikasutamise võimalus. Jüri terviseradade kasutajatele on Jüri spordihoones riietusruumid
ning ruumid spordivahendite laenutus- ja hooldusteenuste pakkumiseks. Talvisel perioodil
piisava lume olemasolul sõidetakse suusarajad lisaks Jüri Terviseradadele sisse ka Peetrisse,
Lagedile ja Vaidasse.

Kultuuri- ja seltsielu:

Rae valla keskseks kultuuriasutusteks on Rae Kultuurikeskus Jüris, mis korraldab üritusi
eelkõige just Jüri piirkonnas. Kultuurikeskuse korraldatavad üritused on suunatud põhiliselt
täiskasvanud külastajale, seda nii huviringide- kui ka pakutavate ürituste osas. Samas ei ole
unustatud ka teisi vanusegruppe, näiteks lasteaialistele pakutakse aastas mitmeid
lasteetendusi. Allolev tabel (Tabel 4) annab ülevaate 2014. aastal kultuurikeskuse poolt
korraldatud sündmustest ja nende külastatavusest.

Liik
teatrid
koolitused
Rae Vallavalitsuse vastuvõtud
jõulupeod
laste/noorte üritused
muud üritused
laat
rahvakultuur
kontserdid

kokku
11
12
4
2
5
6
3
3
5

külastatavus
1 795
167
428
406
856
655
670
1900
630

KOKKU
51
7507
Tabel 4. Rae kultuurikeskuse sündmused 2014 (Allikas: Rae Vallavalitsus)
2015-2016 hooajal tegutseb Rae Kultuurikeskuses 19 ringi, millest 5 on suunatud eakatele.
Noorte osalusega on kolm ringi. Ringides on osalejaid kokku 443.
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Lisaks kasutavad

kultuurikeskuse ruume mitmed teised kultuuri – ja spordiühendused. Alates 2011. aastast on
keskuse ruumide kasutajate arv kasvutrendil (Tabel 5).

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Inimeste
arv
32915
33931
31933
26513
27296
30584 35 702
Tunnid
3071
3076
2891
2487
3141
3148
3935
Tabel 5. Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamine 2008-2015 (Allikas: Rae
Vallavalitsus)
Teistes piirkondades on aktiivseteks sündmuste korraldajateks peamiselt valla küla- ja
alevikseltsid, kes viivad läbi mitmeid pere-, kultuuri-, spordi-ja heakorraüritusi. Kultuuri
rikastavad ka Rae Huvialakooli iga-aastased kontserdid. Vald toetab MTÜ-de ja eraisikute
poolset kultuurisüsndmuste korraldamist läbi projektitoetuste.

Rae vallas tegutsevad vallaasutustena 3 raamatukogu- Jüri, Lagedi ja Vaida raamatukogud
ning Jüri haruraamatukogu Peetris. Kõigis neist on olemas avalikud internetipunktid.
Piirkondades, kus on kasvanud elanike arv (Jüri, Peetri), on kasvanud ka lugejate arv (Tabel
6). Lisaks igapäevastele laenutustöödele, on raamatukogud aktiivseteks sündmuste
korraldajateks omades piirkondades. Viiakse läbi lugejakoolitusi, korraldatakse üritusi,
näitusi, renditakse ruume koosolekute, nõupidamiste ja väiksemate koosviibimiste
korraldamiseks.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1655

2209

2622

2851

3089

3346

3667

652

627

633

567

578

520

513

Raamatukogu

388

432

446

446

452

423

429

Kokku

2695

3268

3701

3864

4119

4289

4609

Jüri
Raamatukogu
Vaida
Raamatukogu
Lagedi

Tabel 6. Lugejate arv Rae valla raamatukogudes 2008-2014 (Allikas: Rae Vallavalitsus)
Pakutavaid kultuurisündmuseid ja huvialategevusi erinevatele sihtgruppidele on iga-aastaselt
suhteliselt palju. Kevadeti toimub ülevallaline laulu- ja tantsupidu Jüri Klunker, kus lööb
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kaasa ligi nelisada lauljat ja tantsijat. Teisteks suuremateks kultuurisüdnmusteks on Rae valla
Külade päev, piirkondlikud külapäevad, pika traditsiooniga on ka erinevad Jüripäeva üritused.

Rae valla eakad on suhteliselt tegusad. Aktiivselt tegutsevad Memme-taadi klubi, mitmed
taidluskollektiivid, võimlemisring. Aarvestades asjaolu, et koos kiire ja püsiva elanikkonna
kasvuga suureneb ka pensionäride osakaal, tuleb parendada pensionäride huvitegevuse- ja
kooskäimise võimalusi- luua uusi eakatele mõeldud vaba aja veetmise kohti valla eri
piirkondades, et kõigile oleks tagatud võrdsed võimalused kooskäimiseks, vaba aja sisukaks
veetmiseks. Selles suunas on pidevalt ka liigutud, kuid samaaegselt on väljakutseks osutunud
pensionäride vähene osalusaktiivsus.

4.13 Kokkuvõte
 Olulisemateks keskkonnaseisundi tasakaalu häirijateks Rae vallas on transpordist ja
soojusenergia tootmisest tulenev saasteemissioon, suurenenud liikluskoormusest
tingitud müratase, Tallinna valglinnastumisega kaasnev suurenev keskkonnakoormus,
põhja- ja pinnavett ohustab kõige enam tööstus- ja põllumajandusobjektide
jääkreostus.
 Läbi on viidud Rae valla hädaolukorra riskianalüüs. Koostatud on valla ohukaart,
riskiankeedid ja Rae valla üleujutatavate alade kaart.
 Vald arvestab elukeskkonna planeerimisel tervisemõjudega mitmeti: 2013. aastal
kehtestati Rae valla üldplaneering, millega on tagatud elamu-, tööstus- ja
miljööväärtuslike

alade

vaheldumine,

mis

peaks

perspektiivis

vähendama

pendelrännet, autostumist ja selle negatiivseid tagajärgi keskkonnale. Valla lõunaosa
on planeeritud looduslikumana tasakaalustamaks valla põhjaosa linnastuvat arengut.
Samuti on võetud eesmärgiks ühendada valla keskused ühtsesse kergliiklusteede
võrgustikku. Pidevalt planeeritakse juurde uusi terviseradasid, mänguväljakuid,
puhkealasid, spordirajatisi.
 Kui valla teedevõrk on piisavalt tihe ja rahuldavas või heas korras, siis pikendada
tuleks linnaliini busside marsuute Rae valda ning parendada ühistranspordiga
liikumisvõimalusi valla suuremate ja väiksemate keskuste ning asulate vahel. Samuti
puudub vallal invatransport.
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 Inimkannatanutega liiklusõnnetuste osakaal on viimase 6 aasta jooksul suhteliselt
stabiilsena püsinud, jäädes 14-20 juhu vahele aastas (2014. aastal 20 õnnetust). 2014.
aastal hukkus Rae vallas liiklusõnnetustes 1 inimene, vigastada sai 28, mida on 6
vigastatu võrra rohkem kui 2013. aastal. 2014 aastal tabati Rae vallas 12 joobes
sõidukijuhti, 2015. aastal (seisuga 06.11) on tabatuid olnud 7.
 Kuritegude arv Rae vallas on alates 2011. aastast jäänud alla 300 juhu aastas, 2015.
aastal (seisuga 06.11) on registreeritud 278 kuritegu, mida on 31 võrra rohkem kui
eelmisel aastal. Kuritegevus 1000 valla elaniku kohta on alates 2008. aastast
langustendentsil.
 Varguste arv Rae vallas on alates 2010. aastast langustendentsil. 2015. aastal (06.11
seisuga) on Rae vallas registreeritud 121 vargust, mida on 9 võrra vähem kui 2014.
aastal ja 24 võrra vähem kui 2013. aastal. Samas, kehalise väärkohtlemise juhtude arv
on aastate lõikes kasvanud. Kui 2014. aastal registreeriti vallas 36 kehalise
väärkohtlemise juhtu, siis 2015. aasta 06.11 seisuga on registreeritud 41 kehalist
väärkohtlemist.
 Tulekahjude arv Rae vallas on võrreldes 10 aasta taguse ajaga vähenenud, kui 2006.
aastal registreeriti vallas 134 tulekahju, siis 2013. aastal 37. Teisalt 2014. aastal
registreeriti 77 juhtu, mida on 40 tulekahju võrra rohkem kui 2013. aastal.
 Vald on seadnud eesmärgiks tagada kõigile valla elanikele spordi ja liikumisega
seotud võimaluste kättesaadavus. Toetatakse nii klubide noortesporti kui täiskasvanute
sporditegevust. Pidevalt rajatakse juurde uusi spordirajatisi. Suurt tähelepanu
pööratakse kergliiklusteede ja terviseradade arendamisele.
 Valla kultuurielu rikastavad Rae Kultuurikeskus, 3 raamatukogu, mitmed küla- ja
alevikeseltsid.
 Eakatele pakutakse mitmeid kultuurielus osalemise ja vaba aja veetmise võimalusi,
kuid väljakutseks on osutunud pensionäride madal osalusaktiivsus.
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 TERVISLIK ELUVIIS

5.1 Subjektiivne tervisehinnang
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu (TKU) andmetel hindab oma tervist
heaks või väga heaks 57,5% ja halvaks või väga halvaks 7,2% Põhja-Eesti 16-64-aastasest
elanikkonnast (Joonis 47). Kogu vaadeldava perioodi jooksul (2004-2014) on naiste hinnang
oma tervisele mõnevõrra kõrgem olnud kui meestel. Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu
(HBSC) 2013/2014 andmetel hindavad oma tervist väga heaks või heaks 86,3% 11-15aastastest Harju- ja Raplamaa õpilastest.

Joonis 47. Täiskasvanute subjektiivne tervisehinnang Põhja-Eestis, 2004-2014 (Allikas:
TAI)

5.2 Füüsiline aktiivsus
Vähemalt 2 korda nädalas tegelevad tervisespordiga alla poolte Põhja-Eesti täiskasvanutest38,9% (40% meestest, 38,3% naistest). Füüsiliselt aktiivsete naiste osakaal on võrreldes 2004.
aastaga kasvanud 9,9% ja füüsiliselt aktiivsete meeste osakaal 5,9% võrra (Joonis 48). PõhjaEesti täiskasvanud on 2014. aasta seisuga Eesti keskmisest ( 36,7% ) mõnevõrra aktiivsemad.
Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) 2013/2014 andmetel on vähemalt viiel päeval
nädalas aktiivsed 39,4% 11-15-aastastest Harju- ja Rapla maakonna lastest, mida on 1,2%
võrra vähem kui 2005/2006 aastal (40,6%).
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Joonis 48. Vähemalt 2 korda nädalas tervisesporti harrastavate täiskasvanute osakaal
Põhja-Eestis 2004-2014 (Allikas: TAI)

5.3 Ülekaalulised/rasvunud
Ülekaalulisteks loetakse inimesed, kelle kehamassiindeks (KMI) on 25-30 ning rasvunuteks
inimesed

kehamassiindeksiga

üle

30.

Võrreldes

2004.

aastaga

on

Põhja-Eesti

ülekaaluliste/rasvunute osakaal suurenenud kõigis vanusegruppides, enim 35-44-aastaste seas
(+10,1%).

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

2004

8,5

29,7

44,9

59,6

61,3

2014

16,1

30,6

55

62,4

69,7

+7,6

+0,9

+10,1

+2,8

+8,4

Muutus, %

Tabel 7. Ülekaaluliste osakaalu muutus vanusegrupiti Põhja-Eestis, % (TAI)
TKU andmetel on pea pooled (49,3%) Põhja-Eesti täiskasvanud elanikest ülekaalulised. Kõigi
aastate lõikes on ülekaalulisust/rasvumust esinenud rohkem meeste seas. 2014. aastal olid
ülekaalulised/rasvunud 57,7% Põhja-Eesti meestest ja 43,8% - naistest. Vahemikus 20042014 on suurenenud ülekaaluliste meeste osakaal 12,8% võrra ja ülekaaluliste naiste osakaal
6% võrra (Joonis 49). 2013/2014 HBSC uuringu andmetel on ülekaalus/rasvunud ka 11,4%
Harju- ja Rapla maakonna õpilastest, mida on 1,8% võrra rohkem kui oli aastatel 2005-2006
(9,6%).
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Joonis 49. Ülekaaluliste/rasvunud täiskasvanute osakaal Põhja-Eestis 2004-2014
(Allikas: TAI)

5.4 Alkoholi tarbimine
TKU andmetel tarbib alkoholi vähemalt mõned korrad nädalas ligi veerand (23,7%) PõhjaEesti täiskasvanud elanikkonnast, sh 36,7% meestest ja 15,3% naistest. Kui alkoholi tihti
tarvitavate meeste osakaal näitab langustendentsi (võrreldes 2004. aastaga langus 4,1%), siis
vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitavate naiste osakaal on võrreldes 2004. aastaga
suurenenud 4,3% võrra (Joonis 50). 2013/2014 HBSC andmetel on alkoholi proovinud 57,3%
11-15-aastastest Harju- ja Rapla maakonna õpilastest. Iga kuu, aga mitte iga nädal tarvitavad
alkoholi 10,8%, iga nädal 3,2% ja iga päev 1% Harju – ja Raplamaa 11-15-aastastest.

Joonis 50. Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitavate täiskasvanute osakaal
Põhja-Eestis 2004-2014 (Allikas: TAI)
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5.5 Suitsetamine
2014. aasta seisuga suitsetab igapäevaselt 20,5% Põhja-Eesti täiskasvanutest, sh 25,5%
meestest ja 17,2% naistest. Tasub tähele panna, et intensiivsem langus igapäevasuitsetajate
osakaalus esines vahemikus 2012-2014, mil aga suurenes enam kui kolmekordselt e-sigareti
kasutajate osa ja neid pole uuringus igapäevasuitsetajate osakaalu sisse arvestatud (Joonis 51).
2013/2014 aasta HBSC uuringu põhjal suitsetab harvem kui kord nädalas 2,7%, vähemalt
kord nädalas 2,4% ja iga päev 3,6% 11-15-aastastest Harju -ja Rapla maakonna noortest.

Joonis 51. 16-64-aastaste
(Allikas:TAI)

igapäevasuitsetajate

osakaal

Põhja-Eestis

2004-2014

5.6 Kanepi tarvitamine
Kanepit on 2014. aasta seisuga proovinud 18,7% Eesti täiskasvanutest (kasv võrreldes 2006.
aastaga 4,9%), kusjuures 16-64-aastastest meeste seas on proovinuid üle veerandi (26,3%) ja
naistest ligi veerand- 13,7%. Naiste seas on kanepit tarvitanute osakaal kasvanud kiiremini
(+5,4%) kui meeste seas (+4%) (Joonis 52).
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Joonis 52. Kanepit tarvitanute osakaal 16-64-aastastest 2006-2014 (Allikas: TAI)

5.7 Helkuri kasutamine
2014. aasta seisuga kasutavad pimedas üldiselt alati helkurit 61,3% 16-64-aastastest, sh 48,7%
meestest ja 72,7% naistest. Kõige väiksem on peaaegu alati helkuri kandjate osakaal 16-24aastaste vanuserühmas- 54,7%, suurim aga 55-64-aastaste seas - 70,4%. Kõigis
vanusegruppides on meeste seas vähem peaaegu alati helkuri kandjaid kui naiste seas
(Allikas: TAI). Rae Vallavalitsus on läbi viinud erinevaid helkuri kandmise olulisust
rõhutavaid kampaaniaid ja vallavalitsuse töötajad on jaganud ka tasuta helkureid valla eri
piirkondades.

5.8 Turvavöö kasutamine
2014. a. seisuga kandis turvavööd autot juhtudes üldiselt alati 99,2% 16-64-aastastest,
kaassõitjana eesistmel 99% ja kaassõitjana tagaistmel 84,9%. Veidi väiksema tõenäosusega
kinnitatakse turvavöö üldiselt alati kaassõitjana tagaistmel ja seda nii kõigis vanusegruppides.
Naised kinnitavad peaaegu alati turvavöö suurema tõenäosusega kui mehed.

5.9 Tervisealase teabe kättesaadavus
Rae vald teavitab elanikke tervisealastest üritustest eelkõige vallalehe, kodulehe ja
teadetetahvlite kaudu. Infot leiab ka Rae vallaga seotud Facebooki lehekülgedelt. Infot
vaktsineerimise, toitumise, viirushaiguste, tervislike eluviiside jms kohta jagavad perearstid ja
tervisekeskuse töötajad, apteegid ja spordikeskused. Lastele ja noortele jagavad tervisealast
infot haridusasutustes töötavad tervishoiutöötajad, terviseteenuse pakkujad.
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5.10 Tervisespordiüritused ja -sarjad
Rae valla kõige populaarsemaks ja kogukonda ühendavaks tervisespordiürituse sarjaks on
Rae valla mängud. Rae valla mängudel osalevad külade, alevike, sõpruskondade, kohalike
ettevõtete ja asutuste võistkonnad. Hooajal 2014/2015 oli osalevaid võistkondi 20 ning
2015/2016 hooajal juba 26. Ühes võistkonnas võib ühel hooajal olla nimekirjas 25 võistlejat.
Võistlussari koosneb erinevatest võistlustest, mille tulemused liidetakse ning selgitatakse
hooaja parimad. 2015/2016 hooajal on võistlusteks petank, keegel, darts, võrkpall,
teatesõudmine, kabe, pokker, orienteerumine, kuulijänn, teatejooks, mälumäng ning
vibulaskmine. Rae valla mängude olulisemaks eesmärgiks on sportlike eluviiside edendamine
elanikkonna seas ning ühtekuuluvustunde suurendamine. Loomulikult kaasneb ka
võistlusmoment ning meelelahutuslik pool hooaega kokkuvõtva lõpuürituse näol.
Jüripäev. Üks kõige pikamate traditsioonidega üritus, kus on seotud sport ja meelelahutus.
Toimub jüripäevajooks, sportlikud demoesinejad, ansamblid, tegevused lastele ja suurtele.
Südamenädal. Sportlik nädalavahetus koos kepikõnniüritustega Rae valla erinevates
piirkondades. Lisaks koolitused (tervislik toitumine, esmaabi, erinevad treeningud jne).
Kõige väiksematele lastele (vanus 0-7 eluaastat) toimub mitmendat aastat Peetri alevikus
Peetri lastejooks, kus osalejaid 400-500. Tegemist on väga populaarse ja oodatud
spordiüritusega. Väikestel sportlastel tuleb läbida aja peale üks staadioniring, kõigile on
auhinnad ja diplomid. Lastejooksu korraldajaks on MTÜ, vald on võistlust toetanud rahaliselt.
Eakate tervisevõimlemine. Toimub hetkel ainult Jüris, kuna muudes asumites puuduvad
päevasel ajal, mis eakatele kõige sobilikum, vabad ruumid. Lisaks võimlemisele mõõdetakse
vererõhku, kehakaalu.
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5.11 Kokkuvõte
 Oma tervist hindab heaks või väga heaks enam kui pool (57,7%) 16-64-aastastest
Põhja-Eesti elanikest. Tervist halvaks või väga halvaks hindavaid täiskasvanuid on
Põhja-Eestis 7,2%. Naiste hinnang oma tervisele on mõnevõrra kõrgem kui meestel.
Oma tervist hindavad heaks või väga heaks 86,3%

11-15- aastastest Harju- ja

Raplamaa õpilastest.
 Vähemalt 2 korda nädalas tegelevad tervisespordiga 38,9% (40% meestest, 38,3%
naistest) Põhja-Eesti täiskasvanutest, mida on 8,2% võrra rohkem kui 2004. aastal.
Vähemalt viiel päeval nädalas on aktiivsed 39,4% 11-15-aastastest Harju- ja Rapla
maakonna õpilastest, mida on 1,2% võrra vähem kui 2005-2006 aastal (40,6%).
 Pea pooled (49,3%) Põhja-Eesti täiskasvanutest on ülekaalulised. Võrreldes 2004.
aastaga on ülekaaluliste osakaal suurenenud kõigis vanusegruppides, eriti 35-44aastaste seas (+10,1 %). Meeste seas on aastate lõikes rohkem ülekaalulisi: 2014.
aasta seisuga on ülekaalulised 57,7% meestest ja 43,8 % naistest. Ülekaalus/rasvunud
on ka 11,4% Harju-ja Rapla maakonna 11-15-aastastest õpilastest, mida on 1,8%
võrra rohkem kui oli aastatel 2005-2006 (9,6%).
 Vähemalt mõned korrad nädalas tarbib alkoholi ligi veerand (23,7%) Põhja-Eesti
täiskasvanud elanikkonnast, sh 36,7% meestest ja 15,3% naistest. Kui võrreldes 2004.
aastaga on vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitavate meeste osakaal
vähenenud 4,1% võrra, siis naiste osakaal on suurenenud 4,3%.

Alkoholi on

proovinud 57,3% 11-15- aastastest Harju- ja Rapla maakonna lastest. Iga kuu, aga
mitte iga nädal tarvitavad alkoholi 10,8% , iga nädal 3,2% ja iga päev 1% Harju – ja
Raplamaa 11-15-aastastest õpilastest.
 2014. aasta seisuga suitsetab igapäevaselt 20,5% Põhja-Eesti täiskasvanutest- mehi
25,5% ja naisi 17,2%. Suurem langus igapäevasuitsetajate osakaalus esines aga
vahemikus 2012-2014, mil suurenes enam kui kolmekordselt e-sigareti kasutajate osa
ja neid pole uuringus igapäevasuitsetajate osakaalu sisse arvestatud. Harju- ja Rapla
maakonnas suitsetab harvem kui kord nädalas 2,7%, vähemalt kord nädalas 2,4% ja
iga päev 3,6% 11-15-aastastest.
 2014. a. seisuga on kanepit proovinud 18,7% Eesti täiskasvanutest: meestest üle
veerandi (26,3%), naistest 13,7%. Naiste seas on tarvitanute osakaal võrreldes 2004.
aastaga kasvanud kiiremini (+5,4%) kui meeste seas (+4%).
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 Pimedas üldiselt alati helkurikasutajaid on 2014. aasta seisuga 61,3% 16-64-aastastest.
Meeste seas on kandjaid alla poole (48,7%), naiste seas 72,7%. Helkuri kasutamise
intensiivsus suureneb vanuse kasvades.
 Turvavööd kannab autot juhtides üldiselt alati 99,2% 16-64 aastastest, kaassõitajana
eesistmel 99% ja kaassõitjana tagaistmel 84,9%, st. väiksema tõenäosusega
kinnitatakse turvavöö üldiselt alati kaassõitjana tagaistmel ja seda kõigis
vanusegruppides.
 Tervisealast teavet jagatakse vallas läbi erinevate allikate: koduleht, teadetetahvlid,
facebook, perearstid ja tervisekeskus, apteegid, spordiklubid, kooli tervishoiutöötajad.
 Vallas korraldatakse mitmeid tervislikke eluviise toetavaid tervisepordiüritusi ja –
sarju. Populaarseimaks ja kogukonda ühendavamaks tervisespordiürituse sarjaks on
Rae valla mängud.
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 TERVISETEENUSED

6.1 Tervishoiuteenused
Esmatasandi tervishoiuteenust osutavad vallas 3 tervishoiuastustust: Jüri Tervisekeskus,
Lagedi – ja Vaida perearstipunktid. Perearsti ruumid Vaida ja Lagedi keskusehoonetes on
renoveeritud. Jüri Tervisekeskuses pakutakse lisaks perearstiteenusele esmaseid analüüse,
mitmeid kliinilisi uuringuid, täiskasvanute ja imikute massaaži, vajadusel rasedate jälgimist.
Võimalik on tellida koduvisiite, mille maksumuseks on 5 eurot. Jüri Tervisekeskuse hoone on
amortiseerunud. Lähitulevikku on planeeritud kaasaegse tervisekeskuse rajamine Jürisse.
Samuti on eesmärgiks seatud esmatasandi tervishoiuteenuse tagamine Peetris, Peetri noorteja perearstikeskuse näol.
Jüris töötab 2 hambaarsti, samuti pakutakse hambaraviteenust ka Vaidas. Eriarstiabiteenus
vallas puudub, sest Tallinnas on selleks väga mitmekesised võimalused. Abi kiirema
kättesaadavuse tagab kiirabiteenust osutav PERH-i kiirabipunkt Jüris. Samuti pakutakse
vallaülest koduõendusteenust, mille rahastajaks on Haigekassa.
Rae vallas on 3 apteeki: kaks asuvad Jüris ja üks Peetri Selveris. Mõningates piirkondades
(Vaida, Lagedi) on apteegi puudumise tõttu ravimid raskesti kättesaadavad. Samuti ei pakuta
vallas rehabilitatsiooniteenuseid, peamiselt käiakse Tallinnas teenust tarbimas.

6.2 Nõustamisteenused
Rae vallas elavatele isikutele või perekondadele, kelle iseseisev toimetulek on
psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häiritud, pakutakse psühhosotsiaalset nõustamist. Nõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse
toimetulekuvõime kujundamine või taastamine ning vajadusel sotsiaalse keskkonna
tingimuste hindamine. Lapsi ja noori nõustavad erinevatel teemadel haridusasutustes töötavad
tervishoiutöötajad ja tugiteenuste pakkujad, Jüri Gümnaasiumis tugikeskuse töötajad.
Tallinna läheduse tõttu on suur nende inimeste osakaal, kes tarbivad mitmeid tervishoiu- ja
nõustamisteenuseid Tallinnas.
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 TEGEVUSKAVA
Käesolevas peatükis tuuakse välja Rae valla terviseprofiili indikaatorite hindamisel tuvastatud
kitsaskohad, mis vajaksid elanike parema füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluseisundi
saavutamiseks parendamist. Igale profiilis kirjeldatud teemavaldkonnale on püstitatud
strateegiline eesmärk ja eesmärgi saavutamiseks on pakutud välja võimalikud meetmed, mida
järgmise nelja aasta jooksul rakendada. Tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks saab kasutada
tegevuskavas väljapakutud tervise- ja heaoluuuringute tulemusi.

7.1 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Sotsiaalne sidusus kujutab endast ühiskonna suutlikkust kindlustada kõigi tema liikmete
heaolu, vähendades ebavõrdsust ja vältides tõrjumist. Mida suurem on sotsiaalne sidusus, seda
paremad on rahvastiku tervisenäitajad.
Valdkonna strateegiline eesmärk: Kogukondade sidususe, suutlikkuse ja kaasatuse
suurendamine ning võrdsete võimaluste tagamine kõikidele Rae valla elanikele.
Valdkonna probleemid:
 Vaatamata asjaolule, et enamikes külades on kogukondlik aktiivsus kõrge, on külade
sidusus teiste piirkondadega tagasihoidlik.
 Vallal puudub selge ülevaade tööd otsivate erivajadustega inimeste soovidest,
erivajadustega inimeste olukorrast ja vajadustest.
 Eakatele pakutakse küll mitmeid kultuurielus osalemise ja vaba aja veetmise
võimalusi, kuid nende osalusaktiivsus on madal.
 Vallal on ebapiisavalt munitsipaalpindasid, kuhu oleks vajadusel võimalik majutada
neid, kes vajavad abistamist.
Võimalikud tegevused:
 Rae valla elanike heaolu- rahulolu küsimustiku väljatöötamine ja läbiviimine (annab
täpsema ülevaate valla eri piirkondade vajadustest), mida võiks edaspidi rakendada 371

5 aasta tagant. Tulemused võiksid olla teatavaks orientiiriks vallaelu korraldamisel
ning heaks indikaatoriks valdkonna tegevuste tulemuslikkuse hindamisel.
 Kogukonnaühenduste nähtavamaks tegemine: luua valla kodulehele lisakategooria,
kuhu on koondatud info kõigi valla külade ja alevike kohta: antakse ülevaade külade
tegemistest-plaanidest, nende omapärast, vaba aja veetmise võimalustest, pakutavatest
teenustest, neis tegutsevatest MTÜ-dest, kodanikuühendustest.
 Puuetega inimeste (ja ka teiste olulisemate sihtgruppide) vajaduste, võimaluste,
soovide ja olukorra kaardistamine - eesmärgiga saada paremat ülevaadet olukorrast
ning sellest lähtuvalt edasiste tegevuste planeerimine.
 Erivajadustega inimeste abistamine töö otsimisel, vajadusel töötamise toetamine läbi
abistavate teenuste pakkumise.
 Elanike motiveerimine ja aktiviseerimine erinevate koolitussarjade ja tegevuste abil
eelkõige kodanikualgatuse ja kodanikuühenduste loomise teemadel.
 Uute munitsipaalpindade loomine.
 Naabrivalve sektorite arvu suurendamine, selle eesmärgi saavutamiseks naabrivalve
reklaamimine.
 Rohkemate vallaüleste ürituste läbiviimine, milles osalevad ja mille korraldamisse on
kaasatud kõik külad ja alevikud- valla kodukohvikute päev, taluturg, „tunne oma
kodukanti„ tüüpi üritused, mälumängude seeriad, kihelkonnapäevad jms. Samuti ka
vallaülesed üritustesarjad eri sihtgruppidele: pensionärid, puuetega lapsed jne.
 Pensionäride ja puuetega inimeste ühenduste loomine. Ühenduste kaasamine vallaelu
korraldamisse.
 Kooskäimiskohtade

loomine

kõigisse

valla

piirkondadesse-

eriti

oluline

pensionäridele, aga ka puuetega inimestele.

7.2 Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
Lapse– ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale
käitumisele. Laste tervislik ja turvaline areng on valla jätkusuutlikkuse aluseks.
Valdkonna strateegiline eesmärk: Laste ja noorte turvalise ning tervisliku arengu tagamine.
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Valdkonna probleemid:
 Vallasiseste noorte tervisekäitumisuuringute puudumine.
 Koolinoorte seas sõltuvusainete (alkohol, tubakas, narkootikumid) tarvitamine.
 Laste vähene ja vähenev kehaline aktiivsus, kasvav ülekaaluliste osakaal.
 Parendamist vajavad puuetega laste huvitegevusega tegelemise ja vaba aja veetmise
võimalused. Samuti tuleb leida paremaid võimalusi erivajadustega noorte sotsiaalse
aktiivsuse tõstmiseks.
 Mõned mänguväljakud vajavad veel uuendamist.
 Lagedi Noortekeskuse hoone vajab renoveerimist või uusi ruume tegutsemiseks.
 Probleemiks on noorsootöötajate madal palgatase võrreldes muude haridustöötajatega
ning töötajate vähesus.
 Noorte koolikohustuse mittetäitmine, väärteod ja kuriteod.
Võimalikud tegevused :
 Põhjaliku laste/noorte tervisekäitumisuuringu (sõltuvusained, liikumine, toitumine..)
koostamine ja selle edaspidine regulaarne läbiviimine (2-3 aasta tagant). Tulemuste
koondamine selleks loodud andmebaasi eesmärgiga hinnata perioodiliselt valdkonnas
tehtu tulemuslikkust ja luua vastavalt vajadusele uusi sekkumisi.
 Eriline keskendumine erivajadustega noorte sotsiaalse aktiivsuse tõstmisele,
sealhulgas nende aktiivne kaasamine kogukonna ellu ning tööturule, mitmekülgsete
vaba aja veetmise võimaluste loomine.
 Suurendada vallas TE võrgustikku kuuluvate üldhariduskoolide ja lasteaedade
osakaalu pikemaajalise eesmärgiga liita kõik valla koolid ja lasteaiad TE võrgustikuga.
 Noorsootöötajate

paremaks

motiveerimiseks

võimaluste

leidmine

(palgatõus,

preemiareisid, koolitused).
 Haridusasutustes tervisealaste loengute ja töötubade läbiviimine (alkohol, tubakas,
narkootikumid, toitumine, liikumine); kaasata nt. tervisedenduse tudengeid Tallinna
Tervishoiu Kõrgkoolist.
 Laste ja noorte ohutusalase teadlikkuse tõstmisega jätkamine: iga-aastased liiklus-,
vee- ning tuleohutuse teemalised koolitused ja töötoad.
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 Saavutada

olukord,

kus

kõik

valla

laste

mänguväljakud

on

korrastatud,

tiheasutusaladel võiks lastele lähim mänguväljak paikneda kuni 1-2 km kaugusel
elukohast.
 Noortekeskuste loomine Vaidasse ja Peetrisse.
 Tervise- ja kasvatusteemaliste koolituste korraldamine lapsevanematele ning
lapsevanemate personaalne nõustamine lastekasvatuse teemadel. Samuti edendada
lapsevanemate teadlikkust pere- ja lähisuhtevägivalla olemusest, mõjust, ennetusest
ning kahjude vähendamise võimalustest.
 Haridusasutuste vahelise koordineeritud koostöö intensiivistamine (ühisüritused,
projektid, ühiste eesmärkide loomine jms).
 Tihedama võrgustikutöö arendamine valla, koolide, noorsootöötajate, lapsevanemate
ja politsei vahel selleks, et vähendada noorte väär- ja kuritegude osakaalu.
 Eelkooliealiste ja koolilaste võimaluste laiendamine nii huvihariduse kui ka
sportimisvõimaluste osas ja seda valla eri paigus.
 Arendada ja toetada edaspidigi haridusasutustes osutatavaid tugiteenuseid, viia läbi
regulaarseid tugiteenuste hindamisi.
 Analüüsida alaealiste komisjoni poolt kohaldatud meetmete efektiivsust. Alaealiste
komisjonis korduvarutlusel olnud noortele tugiisiku määramine.

7.3 Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam kui seda tajutakse.
Keskkonna mõju tervisele on kompleksne ning sõltub nii keskkonnategurite iseloomust kui ka
ajast, mille jooksul nad tervist mõjutavad. Elu-, õpi- ja töökeskkonna kujundamisel tuleb
arvestada kõigi elanikkonna gruppide heaolu ja turvalisusega.
Valdkonna strateegiline eesmärk: Elu-, õpi- ja töökeskkonnast tulenevate terviseriskide
vähendamine.
Valdkonna probleemid:
 Vähene tervisedenduslike ühenduste liikmelisus.
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 Ühistranspordiga liikumise võimalused valla suuremate ja väiksemate keskuste ning
asulate vahel vajavad parendamist.
 Veel on mõned arendusalad, kus elanikud elavad juba valminud majades, kuid
tehniline infrastruktuur on rajatud poolikult.
 Liiklusohutuse ja üldise vallasisese turvalisuse järjepideva edendamise vajalikkus
(tingituna valla asukohast- suurte teede lähedus ja elanike arvu pidevast kasvust).
Võimalikuid tegevused:
 Pikendada linnaliini busside marsuute Rae valda ning parendada ühistranspordiga
liikumisvõimalusi valla suuremate ja väiksemate keskuste ning asulate vahel.
 Koguda teavet erivajadustega inimeste juurdepääsuvõimalustest avalikele teenustele,
töökohtadele ja vastavalt vajadusele neid parendada.
 Tervisedenduslike ühenduste liikmelisuse suurendamine. Luua tervist edendavate
töökohtade vallasisene võrgustik, TET liikumise reklaamimine.
 Koolitused asutustele ja ettevõtetele tervise edendamiseks töökohal ja töökohtade
tervisedenduse tunnustamine.
 Elanikkonna

ohutusalase

teadlikkuse

tõstmisega

jätkamine:

ohutuspäevade

korraldamine (vähemalt kord aastas vallaüleselt).
 Tehnilise infrastruktuuri parendamine veel pooleli olevatel arendusaladel.
 Alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavuse maksimaalne raskendamine joobes isikutele
ja alaealistele, järelvalve tõhustamine ja meetmete väljatöötamine seadusekuulekuse
suurendamiseks.

7.4 Tervislik eluviis
Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud,
teadlikkus, oskused ja motivatsioon. Inimest ümbritsev elukeskkond oma keskkondlike,
sotsiaal-majanduslike ja psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära, milliseid tervist
puudutavaid otsuseid inimene langetab ja kuidas inimene enda ja teiste tervise suhtes käitub.

Valdkonna strateegiline eesmärk: Tervislike valikute ja eluviisi soodustamine eesmärgiga
muuta tervislik eluviis kõrgelt hinnatuks kogu elanikkonna hulgas.
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Valdkonna probleemid:
Puudub uurimus ja statistika vallaelanike tervisespordi harrastamise, toitumisharjumuste,
sõltuvusainete tarbimise ja muude tervisekäitumist näitavate tegurite kohta.
Toetudes Rae valla regiooni kirjeldavale andmestikule, võib väita, et sarnaselt ülejäänud
Eestile on ka Rae vallas probleemiks elanike riskikäitumine: suitsetamine, alkoholi ja
narkootikumide tarvitamine. Inimesed on vähese liikumisaktiivsusega, ülekaaluliste osakaal
on suurenemas ning terviseteadlikkus kipub olema madal.
Võimalikud tegevused:
 Vallarahva tervisekäitumisuuringu läbiviimine elanike tervislike harjumuste ning
elustiili kaardistamiseks. – Hea edasine indikaator valdkonna tegevuste tulemuslikkuse
hindamisel, samuti ka oluliseks abiks edasiste sekkumiste planeerimisel.
 Terviseteabe kättesaadavuse parendamine elanikkonna jaoks: kohalikku ajalehte
terviserubriik; valla kodulehele lisakategooria, kuhu koondatakse mitmekülgne
tervisealane info: info ringide, ürituste, sportimisvõimaluste, pakutavate teenuste
kohta,

põnevat

tervisealast

lugemist

(tõenduspõhisemat),

lingid

kasulikele

kodulehtedele, foorum, veebinõustamine.
 Suitsetamisest loobumise nõustamise kabineti loomine Rae valda. Samuti tuleks
suurendada teiste sõltuvustest loobumist toetavate teenuste kättesaadavust ja tagada
sõltuvusprobleemiga inimeste suunamine sobivatesse tugigruppidesse.
 Elanikkonnale tervislike eluviiside (toitumine, sõltuvusained, vaimne tervis,
seksuaaltervis jne) teemaliste loengute, koolituste, messide, info- ja õppepäevade
läbiviimine (koostöövõimalus TTK tervisedenduse õppetooliga ).
 Meestele luua eraldi ühisüritusi ja -treeninguid, loengusarju. St luua sihtgrupipõhisem
lähenemine eesmärgiga parendada meeste tervisenäitajaid (esmalt kaardistada
praegune olukord).
 Eakatele täiendavate treeningrühmade loomine. Lisaks treeningutele pakkuda
rühmadele ka erinevaid tervisealaseid loenguid, seminare, töötubasid.
 Helkurikandmise ja “kinnita turvavöö” kampaaniad.
 Jätkata rahvatrervisespordiürituste ja teiste rahvatervise ürituste läbiviimisega,
suurendada osalust. Erinevate sihtrühmade kaasamine. Auhinnad!
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7.5 Terviseteenused
Igale inimesele peaks olema tagatud juurdepääs kvaliteetsele arstiabile, tervishoiu- ja
nõustamisteenustele olenemata sellest, kus ta elab või milline on tema majanduslik olukord.

Valdkonna strateegiline esmärk: Parendada tervishoiu- ja nõustamisteenuste kättesaadavust
ja kvaliteeti, tagada teenuste kättesaadavus kõigile.

Valdkonna probleemid:
 Jüri tervisekeskuse hoone on amortiseerunud, siseruumid on rahuldavas üldseisundis.
 Ühistranspordiliinide vähesus raskendab valla mitmete külade elanike ligipääsu
terviseteenustele.
 On piirkondi (Vaida, Lagedi) kus on ravimite kättesadavus raskendatud (puudub
apteek).
 Kohapeal ei pakuta rehabilitatsiooniteenuseid, vallas puudub invatransport.
 Edasiarendamist vajab vallas pakutavate nõustamisteenuste süsteem.
 Peetri piirkonnas puudub tervisekeskus.

Võimalikud tegevused:
 Viia

läbi

elanikkonna

rahulolu-uuringud

tervishoiuteenuste

kvaliteedi

ja

kättesaadavuse osas. Samuti uuringud tuvastamaks, milliste nõustamisteenuste järele
(ja millistes piirkondades) on suurem vajadus. Sealt edasi vastavad parendused
süsteemis.
 Tagada kõigile hea hambaravi teenuse ja ravimite kättesaadavus (hambaarstid eri
piirkondadesse või ühistranspordi intensiivistamine).
 Võimaluste leidmine rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks kohapeal. Invatranspordi
loomine valda.
 Laiendada vallas pakutavate nõustamisteenuste loetelu, parendada kättesaadavustseksuaalnõustamine,

psühholoogiline

nõustamine,

sõltuvusainetest

loobumise

nõustamine (suitsetamine, alkoholism, narkomaania), toitumisalane nõustamine.
 Jüri tervisekeskuse hoone uuendamine- plaanitud lähitulevikku.
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 Esmaabialased koolitused elanikele, infovoldikute jagamine.
 Peetri tervisekeskuse rajamine.
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