Keila linnaelanike rahulolu-uuring 2012
Statistika ja analüüs

Keila linnaelanike rahulolu-uuringule vastas 126 inimest elektrooniliselt ning 5 inimest
kirjalikult, kokku 131 inimest.
1. Kas Sina oled rahul elu-oluga Keilas? Palun anna vastus 10-palli skaalal (1-pole
absoluutselt rahul...10-ülimalt rahul)
Antud küsimusele vastas 10-palli süsteemis maksimumpunktidega 131-st inimesest 7 (5,3%
vastanutest). Kõige enam vastati antud küsimusele vastusevariandiga “8” (36,6% vastanutest)
ning kõige vähem valiti vastusevariante “1” ja “4” (mõlemad 1,5% vastanutest).
Vastusevarianti „2“ ei valinud ükski vastanutest.
Võib aga välja tuua, et keskmine hinnang, mida Keila elu-olule anti on 7,1. Veelgi enam,
vastusevariandiga “6” kuni “10” vastas 111 inimest (84,7% vastanutest), millest võib
järeldada, et suurem osa vastanutest on Keilas elamisega rahul ja 7 inimest ülimalt rahul.
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2. Kas soovitaksid Keila linna elukohana oma tuttavatele ja sõpradele?
Palun anna vastus 10-palli skaalal (1-kindlasti mitte...10-absoluutselt kindlasti)
Antud küsimusele vastas 10-palli süsteemis maksimumpunktidega 131-st inimesest 27 (5,3%
vastanutest). Kõige enam vastati antud küsimusele vastusevariandiga “8” (31,3% vastanutest)
ning kõige vähem valiti vastuseks varianti “1” (1,5% vastanutest). Vastusevarianti „2“ ei
valinud ükski vastanutest.
Keskmine hinnang Keila soovitamiseks oma tuttavatele ja sõpradele on 7,8 (skaalal 1-10).
Veelgi enam, vastusevariandiga “6” kuni “10” vastas 115 inimest (87,8% vastanutest), millest
võib järeldada, et suurem osa vastanutest soovitaks kindlasti oma tuttavatele ja sõpradele
Keilat elukohana.
Huvitava ja positiivse faktina võib välja tuua, et kui Keilas elamisega olid ülimalt rahul
(vastasid 10 punktiga) vaid 7 inimest, siis Keilas elamist soovitab absoluutselt kindlasti
(vastasid 10 punktiga) koguni 27 inimest (20,6% vastanutest).
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3. Millised on Sinu arvates Keila linna olulisimad arengueeldused ehk millistele
tugevustele, võimalustele, erisustele tuginedes saaks elu Keilas veel paremaks
muuta?
Antud küsimuse tulemusena tuli välja mitmeid põhilisi tugevusi ja erisusi, mis vastajate
arvates on Keilas hästi ja mida veelgi arendada. Keskseteks teemadeks antud küsimusele
vastamisel olid Tallinna lähedus, erinevad spordivõimalused (eriti Terviserajad), kõikolemas-kontseptsioon ja ka ühistranspordi olemasolek/arendamine. Vastuste analüüsimisel
selgus, et inimeste jaoks on Keila turvaline peresõbralik väikelinn Tallinna lähedal.
•

Seoses sellega, et Keila on Tallinnale lähedal, toodi välja mõningaid punkte, mis
aitaks veelgi enam Keilal areneda :
o töökohtade juurde loomine, eriti lõuna-Keilas asuva tööstuspiirkonna kasutusele
võtmine, mis tooks juurde töökohti just Keila inimestele, kuna suurem osa Keila
elanikke töötab Tallinnas;
o ühistranspordi arendamine – leiti, et kuigi rongide ja marsuuttaksode olemasolu on
äärmiselt vajalik ja kasulik, jääb vajaka nende sõidugraafik. Siinkohal toodi välja
näiteks suured pausid rongi sõidugraafikus, mis tihti on tunniajased ja seega liiga
pikad. Toodi välja, et Tallinn-Keila suunal võiks olla tihedamad väljumised ja ka
hilsõhtused sõidud vähemalt nädala lõpus – neljapäev kuni pühapäev (seda kas siis
bussi, rongi või marsuuttakso näol). Õhtuste aegade põhjenduseks toodi erinevate
meelelahutuskohtade külastamise soov (teater, kino jne) ja graafiku tihedamaks
muutmine tuleneb asjaolust, et suur osa Keila elanikest õpib ja töötab Tallinnas
ning ühistranspordi sõidugraafik mängib liiklemisel suurt rolli.

•

Teise teemana toodi esile suurepärane spordi tegemise võimalus – Terviserajad,
erinevad staadionid, ujula jne. Leiti, et Keila veelgi paremaks muutmiseks tuleks
pidevalt ka olemasolevaid võimalusi parandada, suurendada ja laiendada, lisaks
sellele tuleks korraldada veelgi enam spordiüritusi. Märgiti ka, et Keilas on puudus
korralikust

kergejõustikustaadionist

ja

võiks

luua

järgmised

võimalused:

tenniseväljak, squash, bowling, talvel uisuväli.
•

Kolmanda punktina võiks välja tuua üldise Keila elu-olu, mille all toodi välja, et Keila
on roheline ja turvaline peresõbralik linn ning selle kontseptsiooni veelgi enam edasi
arendamisel muutub Keila järjest paremaks. Tugevusteks peeti asjaolu, et Keila on
parajalt väike ja piisavalt suur ning seoses sellega on kõik olemas ning „käe-jala“
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juures - lasteaiad, koolid, tervisekeskus, terviserajad, kultuurikeskus, noortekeskus,
ilus park, kauplused, erinevate teenuste osutajad, ühistransport, ilusalongid jne.
Mida tuleks veelgi enam arendada/täiendada:
tuleks suunata rohkem vahendeid asutuste arendamisse – näiteks Keila Koolis ja

•

Kultuurimajas võiks erinevaid loenguid ja üritusi korraldada;
Keila jõe piirkonna arendus – ujumiskohad, kohvikud jne. Lisaks sellele Keila parkide

•

korrastamine (jõepark, männik ning keskpark) ning seal vabaõhu ürituste
korraldamine;
•

tänavavalgustuse ning teekatete uuendamine ja parandamine;

•

ettevõtete poolt jätkuvalt uute töökohtade loomine;

•

lastega peredega veelgi enam arvestamine – lasteaiakohtade juurde loomine (eriti alla
3-aastastele) ja toetuste suurendamine, pakuti ka uue lasteaia ehitamise mõtet. Lisaks
lasteaiale toodi esile mitmeid kordi Hiirekese mängutuba, mille tegevuse toetus linna
poolt on väga oluline;
meelelahutuse arendamine oli oluline ligi pooltele vastanutest – luua kino, ööklubi,

•

korralik söögikoht/restoran/elava muusikaga lounge, suur vaba aja/peoruum
rentimiseks (kuni 100-le inimesele), majutuskoht (hotell/motell) Keilat külastavatele
inimestele;
lisaks Tallinn-Keila suunalise ühistranspordi parandamisele tuleks arendada ka bussi-

•

ja rongiliiklust Kloogaranna, Meremõisa, Lohusalu, Keila-Joa ja Laulasmaa suunal.
Pakuti välja, et aastaringse graafiku asemel tuleks töötada välja hooajaline graafik,
millega suvel parandada olukorda, kus buss/rong sõidab antud vahemaid 2 korda
päevas. Oluliseks peeti ka sellise informatsiooni kättesaadavuse parandamist.
Lisaks

juba

eelnevalt

nimetatud

arenemisvõimalustele

peeti

oluliseks

Keila

tervishoiusüsteemi parandamist – perearstikeskuse uuendamine ja parandamine,traumapunkti
ja

eriarstide olemasolu (naistearst, ämmaemand, kõrva-nina-kurguhaiguste eriarst,

reumatoloog). Veel soovitati tekitada lisaks olemasolevale raudtee ülesõidule teine ülesõit,
mida oleks võimalik autoga läbida; parema üldmulje saavutamiseks soovitati lagunevate
„tondilosside” ja tööstushoonete likvideerimist; linna kodulehele tekitada nupuke, kus
pakutakse linna poolt (tüki)töid, mis on linnale kasulikud; pensionäride jaoks rohkem
kogunemisi ja ühistegevusi näiteks käsitöö näol.
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4. Millised on Sinu hinnangul 3 olulisimat lahendamist vajavat probleemi Keilas?
Antud küsimuse tulemusena toodi välja ligi 40 erinevat väiksemat ja suuremat
probleemi/valukohta, mida Keilas tuleks parandada.
3 kõige enam kajastust leidnud probleemi:
•

Kõige enam kajastust leidnud probleemiks peetakse Keilas tänavate ja teede
hoolitsust. Selle alla kuuluvad: erinevate teede ja tänavate halb seis (palju auke),
talvel teede lumest puhastamine, liikluse kujundamine (liiklusmärkide puudumine,
mittefunktsioneerivad

ristmikud),

kõnniteede

olemasolu

puudumine

või

ebaloogiline asukoht ning sellega seonduvalt ka ülekäiguradade puudumine või
halb asukoht (probleemseteks kohtadeks peetakse näiteks Haapsalu mnt-l olevat
raudtee ülesõitu, Paldiski mnt ja Pargi tn ristmik, Piiri tn ja lõuna-Keila teedtänavad, Pae tn ühesuunaliseks muutmine, raudteeülesõit jne) Lisaks neile märgiti
mitmeid kordi tänavavalgustuse puudumist või vilkumist.
•

Teiseks suurimaks probleemiks peetakse Keilas oleva tervishoiusüsteemi väga
madalat taset – puuduvad nii haigla, traumapunkt, korralik perearstikeskus kui ka
eriarstid. Olemasolev arstiabi on ülekoormatud ning aja saamine raske.

•

Kolmas suurem probleem on “tondilosside” ja muude lagunevate hoonete,
eramute seismine ning erinevate arhitektuuriliste väärtustega majade lagunemine
ja oma väärtuse kaotamine.

Neile kolmele järgnevad samuti suurt vastukaja saanud probleemid:
 ühistranspordi sõidugraafik (nii suunal Keila-Tallinn kui ka Keila linnaliin);
 lasteaedade probleem – lasteaiakohtade puudumine, juulis kinni olemine, vähesed
toetused;
 vaba aja veetmise vähesus erineva vanuseastmega elanike seas ja ka vähene
kultuurisündmuste korraldamine laiemale sihtrühmale ja kultuuri propageerimine.
Seoses vaba aja veetmisega toodi välja ka puudulikud meelelahutusasutused –
kino, bowling, piljard, restoran/lounge jne.
 lastemänguväljakuid on liiga vähe ja halvas seisus.
Lisaks toodi välja ka järgnevaid probleeme:
o Jaamaplatsi, turu, jõe ümbruse ja parkide vähene hoolitsemine;
6

o palju prahti ja prügi kuna on liiga vähe prügikaste, lisaks koera väljaheidete mitte
koristamine;
o puudub majutusteenus;
o kajakate probleem;
o üürikorterite vähesus;
o raamatukogu asukoha muutmine;
o Keilas on puudu linna keskus – erinevad tõmbenumbrid on üksteisest eemal;
o valitsuse ebapädevus.

5. Millise uuendusliku/eristuva idee võiks Sinu meelest Keila linnas ellu viia, mille
kaudu saaks linna tuntust ja mainet parandada ning elukeskkonda edendada?
(nt kuumaõhupalliüritused vms)
Antud küsimusele vastamisel lähenesid küsitluses osalenud peamiselt teemadele nagu
Jõepargi ja jõe ning selle ümbruse korda tegemine, erinevate ürituste korraldamine ning
tekkinud traditsioonide jätkamine ja Keila kui perekeskne, noortesõbralik ning tervislik linn.
•

Jõepargi, jõe ning selle ümbruse korrastamine oli üheks peamiseks teemaks, mida
väga palju välja toodi. Sellega seonduvalt leiti, et jõe ääres võiks olla ujumiskohad,
päevitusalad, grillimiskohad prügikastidega ja ka õuekohvikud. Lisaks, pargis
korraldada kontserte elava muusikaga, perepiknikke ning jõel läbi viia näiteks süstaja kanuu võistlusi. Linnusest arendada etenduste/kontserdite tegemise koht, kus oleks
näiteks aeg-ajalt vana aega kujutavad performance’id.

•

Samuti pidas suur hulk vastajatest väga oluliseks korraldada aastaringseid erinevaid
üritusi ning tekkinud traditsioonide jätkamist. Järgnevalt mõningaid enim levinud
ideid/pakkumisi:
o Vabaõhuüritused - Terviseradadel aastaringselt spordi- ja muud üritused
(talvel suusavõistlused, suvel rulluisutamine, jooks), luua motokrossi rada,
suvelaagrite korraldamine, Keila laat ja kirbuturg mitu korda aastas, talvel
uisuplats muusikaga, Keila triatlon (männik - jooks, keskpark - jalgratas, jõgi ujumine), öö orienteerumine. Keila lauluväljak kui Harjumaa oluliste suviste
sündmuste ja meelelahutusürituste toimumise kohaks - kuumaõhupalliüritus,
Roherock, teiste valdadega koos meelelahutusüritused (nt kontserdid,
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perepäevad), väiksem rahvatantsu- ja laulupidu. Luua teema- või tähepark
koos atraktsioonidega. Ralli linnasprint jätta traditsiooniliseks ürituseks.
o Siseüritused – Tervisekeskuses suuremad üritused, mis haaraks ka mujalt
inimesi (messid, laadad, meistriliiga mängud korvallis, võrkpallis jne),
kultuurimajas aga näiteks rohkem teatrietendusi ning kinofilmide näitamist.
o Traditsioonidest - Keila päevade raames korraldada rongkäik, pakkuda eraldi
ala Keilas tegutsevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele, kes saaksid müüa
oma tooteid ilma suure laadamaksuta. Jätkata 1.septembri tähistamist, igaaastast jõulukuuse põletamist, laiendada advendiaja traditsioonilisi üritusi
nagu laat ja kontserdid; kuumaõhupalliürituse jätkamine.
o Eraldi teemana toodi ka mitmeid kordi välja just noortele suunatud tegevusi
nagu koolitused, messid, kontserdid.
•

Oluliseks peeti järjest enam arendada Keilat kui tervise- ja perekeskset linna, mille
tulemusena muutuks Keila veelgi atraktiivsemaks just noortele peredele. Lisaks
eelmises punktis välja toodud spordiüritustele tuleks Keila ja Keila lähedal asuvate
alevite, valdade ja linnade vahel tekitada kergliiklusteid.

•

Lisaks veel mõned ideed, kuidas Keilat atraktiivsemaks muuta:
o Majutus- ja meelelahutuskohtade loomine (bowling, piljard, restoran, pubi,
kino); võtta kasutusele veetorn kui füüsikat ja astronoomiat propageeriva
õppekeskusena; säilitada ja arendada suhteid sõpruslinnadega; politseinike
liiklemine lisaks ka jalgsi ja jalgratastega; püsi jõulukuuse istutamine;
taastuvenergia kasutuselevõtt terves linnas ning luua vanurite hoolduseks
mõeldud päevakeskus, mis oleks lasteaia põhimõttel (kella 8.00-st kuni
18.00ni), kus nad saaksid päeval aega veeta ja seal oleks ka arstlik järelvalve;
paigutada LED tuled keskparki puude alla, mis teevad puud ilusaks ja talveajal
terve pargi valgemaks.

6. Millised on 2 olulisemat infokanalit, kust kaudu jõuab informatsioon Keilas
toimuva kohta Sinuni kõige paremini?
Antud tulemuste põhjal saab välja tuua, et kõige enam saadakse Keilas toimuva kohta
informatsiooni Keila Lehest (87% vastanutest). Teise valikuna märgiti Facebooki Keilaga
seotud lehekülgi (66,4%). Neile järgnesid Keila linna kodulehekülg (27,5% vastanutest) ja
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info saamine perekonnaliikmetelt/tuttavatelt (29% vastanutest). 1 vastaja loeb ka Harju Elu
ning 8 inimest (6,1% vastanutest) saavad info muudest kanalitest.
variant
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8
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1

0,8
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2
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7. Muu info, mida soovin lisada
Selle punkti all jagati üldiselt positiivseid soove Keila linnale ja inimestele, eriti kiideti linna
aednikku, Keila Kooli ning sportimise võimalusi. Lisaks sellele sooviti ja rõhutati antud
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küsitluse tulemuste ja inimeste arvamustega arvestamist Keila veelgi paremaks muutmisel.
Siinkohal kiiremad reageerimist vajavad probleemid nagu auklikud teed, tänavavalgustuse
vilkumine, ühistranspordi graafikute parandamine erinevatel liinidel (ka Keila-siseselt),
majutus- ja meelelahutuskohtade puudumine ja lasteaia kohtade puudus. Muuhulgas sooviti
ka, et inimesed ise pööraks oma elukeskkonnale suuremat tähelepanu ja hoiaks oma linna.
Mõni kena pöördumine:
•

“Keila inimesed - olge rõõmsad, Teil on ülejäänud Eestiga suurepärane elupaik.
Hinnake seda ! Ja andke oma panus selle suurepärase paiga väärtustamisesse !”

•

“Tore, et sellist küsitlust korraldatakse ja linnaelanike arvamust soovitakse.
Loodetavasti

võetakse

saadud

vastuseid

ka

arvesse.

Häid mõtteid arengukava kirjutajaile!”
•

“Üldiselt on Keila selline rahulik väike linnake. Ise muidu käin tavaliselt ohtu külla,
mul elab seal tüdruksõber ja tema perekond. Ise olen pärit muidu Tallinnast. Keilast
igakord läbi sõites tekib selline hea tunne - mõnus väike linn ja juba koduseks ka
saanud väga. Inimesed on rahulikud ja heatahtlikud, politseid sõidavad ringi,
patrullivad ilusti. Ses suhtes linn ja institutsioonid väga toimivad. Mõnikord õhtuti
võib olla pargis käivad ainult purjus noorukid, et neid võiks kuidagi paremini kaasata
kodanikuühiskonna sisse.”

Uuring koostati ja viidi läbi Keila linna, BDA Consulting OÜ koostöös. Tulemusi aitas kokku
võtta ja analüüsida Nele Valend, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi tudeng.
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