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Lääne-Harju vald
Vabariigi Valitsuse sundotsus liita neli 
omavalitsust: Paldiski, Padise, 
Vasalemma, Keila vald

Alates 01.01.2018 Lääne-Harju vald 

• 12 723 elanikku
• 52 asustusüksust
• 8 kooli
• 10 lasteaeda Foto: Lääne-Harju vald



Roheline vald – kogukonna algatus
Rohelise valla idee kasvas
välja kogukonnakomisjoni
liikmete murest, kuidas
säilitada loodus- ja 
kultuuripärandit ja hoida
piirkondade väärtusi ja 
identiteeti Foto: CNN



Miks Lääne-Harju?

Foto: Lääne-Harju vald

Harjumaal Loode-Eestis paiknev pika
ja kauni rannajoone, rikkaliku
loodus- ja kultuuripärandiga, hea
ligipääsetavuse – sadamad, raudtee-
ja maanteevõrgustik – ning
mitmekesiste arengueeldustega,
looduslähedane elu-, töö- ja
puhkepiirkond. Siin elavad oma
kodukohast hoolivad, rahulolevad ja
tegusad inimesed.

Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030



Jätkusuutliku kogukonna
komponendid
1. Kaasav valitsemine

2. Mitmekesised liikumisvõimalused

3. Vajaduspõhised ja kättesaadavad
avalikud teenused

4. Aktiivne, kaasav kogukond

5. Võrdsus

6. Ettevõtlikkuse ja majanduse kasv

7. Looduskeskonna väärtustamine ja 
hoidmine

8. Teadlikult arendatud elukeskkond

https://www.rideshark.com/2017/07/19/sustainablecommunities/



Rohelise valla eesmärgid
Roheline vald on 
• jätkusuutlik, sest säilinud on piirkondlikud

loodusväärtused;
• jätkusuutlik, sest säilinud on piirkondlikud

kultuuriväärtused;
• jätkusuutlik, sest siin elavad terved ja õnnelikud inimesed

See on pidev protsess. 
Selleks, et saada ja olla roheline vald, tuleb veel kõvasti 

tööd teha. 



Töörühmad
Rohevalla töörühmades osalevad kogukonna liikmed, valdkonna eksperdid, 
ettevõtjad, teadlased. Töörühmade eesmärk on töötada välja lahendusi ja 
teha ettepanekuid vallavalitsusele.

• Jäätmemajandus
• Loodushoid
• Ettevõtlus
• Transport
• Elanike teadlikkus ja haridus
• Energia

Foto: Lääne-Harju vald



Kes mida teeb?
KOV tasand Lääne-Harju valla arengukava (arengukava nn eriosad, nt jäätmekava, tervise-

heaoluprofiil, jne)
Lääne-Harju valla energia- ja kliimakava
Üldplaneering

Ametiasutuse
tasand

Keskkonnapoliitika põhimõtted
• Üldised väärtused
• Roheline kontor, kui keskkonnapoliitika juurutamise meetod (tegevused)
• Keskkonnahoidlikud hanked, keskkonnasõbralikud avalikud sündmused

Kogukonna
tasand

Rohelise valla töörühm:
• kaasamine, teadlikkuse tõstmine
• kogukondlikud lahendused, kogukondade võimestamine (Arukad külad)
• arutelud ja sisendid tegevusteks, avalike teenuste kujundamiseks



Mida oleme siiani teinud?
• Rohevalla inspiratsiooniseminar 2019

• LEADER ühisprojekt „Targa Valiku 
Praktikum“:
• Kogukondlikud toidusalud ja kompostrid
• Seminarid teadlikkuse tõstmiseks

• Valla koolide ja lasteaiade liitumine 
rohelise kooli programmiga

• Pilootprojekt päikesepaneelid 
ühiskondlike hoonete ja KÜ katustele

• Liitumine Rohetiigri programmiga 
27.08.2020

• www.rohevald.ee
Foto: Lääne-Harju vald

http://www.rohevald.ee/


• Ringmajandus – koostöö Tallinkiga (mööbel, poekotid, jne). 
Kogukondlike kompostrite testimine, kogukondlike ringsete 
lahenduste ja parimate praktikate jagamine
• Üleminek taastuvenergiale – ühiskondlikud hooned
• Munitsipaaltakso – vajaduspõhine liikumine (liikuvus kui 

teenus)
• Kompetentsikeskuse loomine – esmalt alustada 

korteriühistute nõustamise, veenmise ja kõikide eelduste 
loomisega korterelamu elektrisüsteemi päikeseenergia 
tootmise lisamiseks – ehitusprojektide koostamine/tellimine, 
süsteemi väljaehitamise korraldamine, finantseerimise 
vahendamine, omanike nõustamine hilisema hooldamise 
korraldamise



Fotod: Rohetiigri programm



Fotod: Lääne-Harju vald



Foto: Lääne-Harju vald



Millega tuleb arvestada?

• Ei saa, ei ole võimalik...
• Kõlavad eesmärgid, aga tegevus 

puudub
• Kuidas läheb see kokku rohelise 

valla kuvandiga?
• Muukeelne elanikkond

Foto: Lääne-Harju vald



Tagasiside...



Roheline vald

Kõige olulisem on teadlikkuse tõstmine! 
Meie soov on panna inimesed mõtlema ja 

käituma keskkonnateadlikult!
Suured muutused saavad alguse väikestest 

asjadest!



Kersti Kaljulaid:

„Kolmandik inimesi on kliimaneutraalsed – neil ei ole sooja 
ega külma.“

Mihkel Kangur:

„Kõik algab sellest, mis on selle valla elanikele tähtis.“

Raimond Tamm:

„Usu, motiveeri, ole eeskujuks.“

Rohevalla inspiratsiooniseminar 2019




