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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Tallinn, Sirge 2 Omavalitsusmaja      9. august 2017 
 
Koosoleku algus: 11.00 
Koosoleku lõpp:  
 
Osalejad: Lisatud registreerimislehed 
Päevakord lisatakse punkt 8 ja muudetakse päevakorrapuntide järjekorda. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 1.  
Magdaleena 4 müügi korraldusest ja juriidiline seis. 
Ettekandjad vandeadvokaadid  Veiko Viisileht ja Toomas Tamme  
 
Veiko  Viisileht ja Toomas Tamme  annavad ülevaate vaidluste käigust, läbitud 
kohtuprotsessidest ja töös olevatest istungitest. 
Kaupo Rätsepp: Kas kinnistusraamat on siis nii tugev institutsioon, et muuta saab 
ainult kohtu otsusega. 
Toomas Tamme: Seadusest tulenevalt on kaks võimalust - kas õigustatud isik annab 
nõusoleku või siis kohtuotsuse alusel, mis asendab nõusolekut. 
Küsimus: Mis  senine töö on Harjumaa Omavalitsuste Liidule maksma läinud? 
Vello Tamm:  Natuke üle 30 tuhande euro. 
Kaupo Rätsepp: Mis võiks olla ajaline piir praeguses olukorras ja prognoositav lõpp. 
Veiko Viisileht: Oleme kuskil poole peal. Oleneb mis on nende eesmärk, kui soov 
väsitada meid, et saada mingi kokkulepe, võib see venida. Tundub , et neil on mingid 
kogemused selliste venitamistega. 
Kaupo Rätsepp: Me läheme kindlasti edasi ühiselt lõpuni ja lootused on 
kohtuprotsessid võita. 
Veiko Viisileht tutvustab Liven Kodu ettepanekuid Harjumaa Omavalitsuste Liidule. 
Liven Kodu kahe variandi tutvustamine. 
Meie soovitus oli kasutada esimest varianti see on eellepingu varianti. Teine nende 
poolt väljapakutud variant, üks osanikest võõrandab oma osa Liven Kodule võib 
tegelikkuses  alustada uued kohtuvaidlused ja lisakulu ning samuti tuleb juurde 
täiendav  ajakulu. 
Nüüd on veel tingimused. Seal on veel ruumi meile sobivate tingimuste välja  
töötamiseks. 
Vambo Kaal: Projekteerimise suhtes ei saa me kindlasti anda mitte mingeid 
garantiisid ja me ei saa võtta rahalisi kohustusi. 
Veiko Viisileht: HOL poolne soov on kindlasti võtta omale võimalikult väikseid 
kohustusi ja säilitada kõigis sammudes oma otsustusõigus. 
Liven Kodu kardab ka valimisi, kui omavalitsuste volikogud ja valitsused väga suures 
mahus peaksid vahetume, siis see võib muuta otsustuste olukorda. See on olnud 
nende risk ja nad peavad ise oma riske hindama ja HOL ei peaks neid riske oma 
kanda võtma. 
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Arutelu. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Lähme Liven Kodu lepinguga edasi ja kinnitame oma valmisolekut kinnistu neile 
müüa enampakkumise tingimustes. Lepingu täpsustumisel, saame uuesti olukorda 
hinnata ja otsustada. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Harjumaal ühiseks täitmiseks võetud ülesannete otsuste taotlus Harjumaa 
omavalitsustele 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp, Vambo Kaal ja  Vello Tamm 
 
Kaupo Rätsepp: Ma ei saa hästi aru, milleks on vaja eraldi juhatuse otsust 
ettepaneku tegemiseks, seoses Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt omavalitsustele 
ühiseks täitmiseks antud  ülesannete täitmisega. 
 
Vambo Kaal: See on sellepärast, et Rahandusministeerium saatis selle 
informatsiooni kõigile omavalitsustele laiali ja praegune olukord on see, et kui 
vähemalt 2/3 Harjumaa omavalitsusi võtab sellise otsuse vastu enne 15. septembrit, 
saab HOL volikogu vastu võtta omakorda otsuse selle tegevuse täitmiseks võtmise 
kohta.  
Kaupo Rätsepp: Küsimus oli selles, mida täna juhatus otsustab? 
Vambo Kaal: Ettepanek oli see, et juhatus teeks otsusega ettepaneku Harjumaa 
omavalitsustele vastavad otsused vastu võtta esitatud ajagraafikut arvestades. 
Materjalid selleks on otsusega lisana kaasas. 
Raivo Uukkivi: Ma helistasin ja ütlesin ka, et tehke ühine otsuse vorm ja saatke see 
omavalitsustele laiali. See, mis oli Rahandusministeeriumi näidises kaasas oli 
Jõgevamaa baasil, millest ei saada hästi aru. 
Kaupo Rätsepp: Ma korra katkestan. Selleks ei ole vaja mingit eraldi otsust, 
Harjumaa Omavalitsuste Liit on oma põhikirjas määranud, et me võtame need 
ülesanded üle ja selleks ei ole vaja eraldi otsust. Lihtsalt need materjalid, mis on ette 
valmistatud tuleb saata omavalitsustele ja juhatusel ei ole siin enam midagi juurde 
otsustada.  
Vambo Kaal: 27. juulil saatsin selle info kõigile juhatuse liikmetele ja küsisin, kas 
juhatus soovib seda eraldi arutada või saadame ettevalmistatud materjalid kohe 
edasi aga vastuseid tuli ainult Enno Felsilt – juhatus saab kokku 2. augustil ja siis 
saame seda arutada. Mina lähtusin sellest. 
Kaupo Rätsepp: Kõik õige aga see ei vaja enam eraldi otsustamist. Büroo saab selle 
koos Harjumaa näidise ja seletuskirjaga saata omavalitsustele ja ka lisada võimaliku 
ajakava. 
Muuta tuleb ainult otsuse näidises jõustumise aeg. 
Kaupo Rätsepp: Oleks ideaalne, kui jõuame volikogu korraliseks koosolekuks 20. 
septembril ja kui ei jõua, saame volikogu kokku kutsuda ka oktoobri alguses. 
 
Protokolliline otsus.  
Lähtudes Harjumaa Omavalitsuste Liidu Põhikirja § 4 lg 1,5,6,13,16,17,18 ja seoses  
maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja nende ülesannete üleandmisega ja 1. jaanuaril 
2018. a jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 ja § 22 lõike 
1 punkti 37 alusel ning juhindudes 1. jaanuarist 2018. a  jõustuva Vabariigi Valitsuse 
seaduse § 10512 lõikest 2 ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse § 10 lõikest 1 
ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 62 lõikest 1, HOL Volikogu ja 
juhatuse aruteludest, büroojuhil saata omavalitsustele koos kaaskirjaga materjalid - 
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volikogude eelnõu näidis koos seletuskirjaga ja  Rahandusministeeriumi materjalid. 
Eelnõus muuta otsuse jõustumise aeg – 1. jaanuar 2018. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Projekti Digimaa seisust ja edaspidistest tegevustest. 
Võrguettevõtte loomise alternatiivid ja dokumentide ettevalmistamine. 
 Ettekandja  Olav Harjo 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Olav Harjo teeb ülevaate olemasolevast olukorrast, planeeritavatest tegevustest ja 
ettepanekud perspektiivide osas. 
  
Arutelu loodava  võrguettevõtte vormi  võimalustest 
 
Kaupo Rätsepp: Alguses võiks olla Harjumaa Omavalitsuste Liit  vahendite taotleja ja 
edaspidi on osaühing kõige mõistlikum variant. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Välja selgitada, kas Harjumaa Omavalitsuste Liit võib olla ka abikõlblik riigipoolse 
toetuse taotlemisel ja kas riigiabi reeglite kohaselt on võimalik ka toetust üle anda. 
Valmistada ette materjalid ka võimaliku osaühingu asutamiseks Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu poolt. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Eelarve- ja arengukomisjoni liikmete muutmine 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vello Tamm   
 
 Viimsi Vallavalitsus soovib pärast töösuhte lõpetamist Tähve Mildiga arvata ta välja 
ka Harjumaa Omavalitsuste Liidu eelarve ja arengukomisoni koosseisust. Samuti 
taotlevad nad komisjoni täiendada Viimsi valla  aantud valdkonna esindajaga, kelleks 
on välja pakutud Randar Lohu. 
Ettepanek anda Tähve Mildile Harjumaa Omavalitsuste Liidu tänukiri hea koostöö 
eest eelarve- ja arengukomisjoni koosseisus töötamisega. 
 
Vastu võetud otsus nr 7  
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Protokolliline otsus:  
Tunnustada Tähve Milti Harjumaa Omavalitsuste Liidu tänukirjaga. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 5 
Noorte laulupeo transpordi rahade jaotus ja maksmine 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp, Ruth Jürisalu ja  Vello Tamm  
 
Ruth Jürisalu annab ülevaate rahade eraldamisest, kasutamisest ja väljatöötatud 
jaotusest rahade eraldamisel omavalitsustele.. 
Küsimus: Kui Viimsi vald kasutas oma laste transpordiks ühistransporti ja kulutusi ei 
teinud, kas talle eraldatakse ikkagi selleks vahendid? 
Ruth Jürisalu: Me ei saa kontrollida, kui palju täpselt keegi kulutas laste transpordiks 
omavalitsuste vahendeid ja reeglina on meie poolt eraldatavad summad tunduvalt 
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väiksemad  kui reaalne kulu. Me saame lähtuda ühtsetest alustest ja ega me ei tea ka 
kindlalt, kui palju näiteks Viimsi vallavalitsus selleks vahendeid kulutas. 
 

         
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kinnitada laulupeo transpordi kompensatsiooni väljamaksmine vastavalt  lisatud 
materjalile. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 6 
Harjumaa hariduse koostööpäev 28.08. 2017 Järveküla koolis 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp, Maria Mägar ja  Vambo Kaal 
 
Maria Mägar tutvustab 28. augustil toimuva hariduse koostööpäeva  päevakorda, 
esinejaid ja korralduslikku poolt. 
Registreerunud on tänaseks juba 63 osalejat ja neid tuleb juurde. Praegu on enamus 
koole veel suvepuhkusel ja ürituste planeerimisega aktiivselt ei tegeleta. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 7 
Põhikirja arutelu   
Ettekandjad Kaupo Rätsepp 
 
Kaupo Rätsepp selgitab oma seisukohti ja  eesmärke volikogu poolt vastuvõetud 
põhikirja muutmisel. 
Helle Lootsmann on haige, kuid saatis juhatuse liikimetele ja büroole kirja oma 
seisukohtadega ja palus paljundada selle kõigile osalejatele koosolekul.  
Tere ! 
 
Seisukoht seoses HARJU ELU ajakirjaniku Ülo Russaku küsimuste ja HOL-i  
 esimehe Kaupo Rätseppa "selgitustega" 
 
Tutvunud Kaupo Rätseppa korduvate selgitustega seoses HOL-i juhatuse  
 poolt volikogule esitatud ja muudatusteta HOL-i volikogu poolt 14. 
 juunil 2017.a. vastu võetud HOL-i Põhikirja hilisema muutmise kohta  
 HOL-i esimehe poolt olen seisukohal, et tegemist on Kaupo Rätseppa  
 teadliku ja tahtliku tegevusega.' 
 HOL-i esimehe tahtliku tegevusena on HOL-i volikogus vastuvõetud  
 Põhikirjas muudetud § 15 lg1 punkti 6 sõnastust ning põhikirjast on  
 kustutatud § 19 ning esitatud muudetud kujul Äriregistrile. 
 Sellise tegevusega on täidetud süüteo koosseis, mis on karistatav  
 tulenevalt KarS § 281 lg 1 ja KarS § 299 lg 1 ning loomulikult ei saa  
 see olla aktsepteeritav ei HOL-i juhatuse ega HOL-i volikogu poolt. 
 Teen ettepaneku HOL-i esimehel Kaupo Rätseppal tagasi astuda ja HOL-i  
 juhatusel esitada Äriregistrile koos selgitustega HOL-i volikogu poolt 14. 
 juunil 2017.a. vastu võetud HOL-i Põhikiri. 
 Samuti tuleb tühistada Kaupo Rätseppa poolt vormistatud  
 seadusevastased koondamisteated ja vormistada vajadusel uued, lähtudes  
seadustest ja kehtivast HOL-i Põhikirjast. 
 
 Lugupidamisega, 
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 Helle Lootsmann 
 HOL-i esimehe asetäitja 
 
Kaupo Rätsepp: Mina ei ole Elle Lootsmanniga nõus, et tegemist on kuriteoga. Kui 
see on tema arvamus, on tal selleks õigus. Ettepanek on viia põhikirja minu poolt 
tehtud muudatus volikogusse ja need muudatused seal kinnitada.  
Raivo Uukkivi: Praegu ei ole sisu oluline, vaid protseduur. 
Kaupo Rätsepp: Seda ma tunnistan, et protseduur ei ole korrektne, sellega olen ma 
igati nõus. Ma tegin seda heas usus. 
Raivo Uukkivi:  Kes selle asja  andis Harju Elule?  Ma ei pannud seda alguses isegi 
tähele. 
Kaupo Rätsepp: Selleks võis olla tõenäoliselt  Helle Lootsmann ja kahju, et teda täna 
siin ei ole.  Ise ta väitis, et temal ei ole olnud eesmärki seda informatsiooni 
avalikkusele suunata. 
Saatsin pärast talle ka isikliku meili ja küsisin, kas ta on seda informatsiooni jaganud 
ajakirjandusega. Helle vastus oli eitav ja väitis, et ta ei ole ka Ülo Russakuga 
suhelnud. 
Raivo Uukkivi: Seal oli terve kiri. 
Kaupo Rätsepp: See oli seal üks-ühele. 
Raivo Uukkivi: Alguse on see ikkagi saanud põhikirja muutmisest ja nüüd tuleb 
vaadata, kuidas edasi minna. Üks käik on volikogusse minna aga teine on see, et 
Äriregistris on volikogu poolt mitte aktsepteeritud põhikiri. 
Raivo Uukkivi: Millal meil volikogu on, kas järgmine nädal. 
Vambo Kaal: Praegu on planeeritud 20. septembril ja siiani ei ole meil augusti kuus 
volikogu koosolekuid olnud. 
Kaupo Rätsepp: Ootame volikogu ära ja vaatame siis edasi. Volikogu võime ka enne 
septembrit kokku kutsuda. 
Raivo Uukkivi: Sisust saame aru ühtemoodi ja küsimus on mismoodi me seda teeme. 
Minu ettepanek on et vastuvõetud põhikiri sinna saaks. 
See selleks aga  tegelikult on see dokument ja sina muutsid seda – see on  
võltsimine. Äriregistris tuleb ikkagi vahetada ja siis saab uuesti muuta. Küsimus on 
mis me edasi teema, minu ettepanek on ikkagi õige Äriregistrisse esitada. 
Kaupo Rätsepp: See on võimalik ära vahetada ja see ei ole probleem. 
Täna ei ole meil mõtet minna nüanssidesse, vaid vaadata kuidas me saame asja 
lahendatud. 
Raivo Uukkivi: Me ei suuda järgmiseks  nädalaks ka volikogus  liikmetest kahte 
kolmandikku kokku saada.  
Kui keegi nõuab sinu tagasiastumist või midagi muud, siis on see sinu isiklik asi ja 
meie sinna vahele ei pea sekkuma.  
Meie ei peaks Üle Russakuga sellel teemal vestlema. 
Kaupo Rätsepp: Kui ollakse seda meelt, siis muudame praegu põhikirja Äriregistris 
ära ja läheme edasi volikogusse ning siis läheb nagu volikogu otsustab edasi.  
Mart Võrklaev: Ülo Russakule võiks saata meili tänase juhatuse koosoleku kohta. 
Ja anda teada meie seisukoht ja Helle peab alluma üldisele seisukohale. 
Kaupo  saadab selle enne juhatuse liikmetele teksti üle vaatamiseks ja kui kõik on 
nõus saadab välja.  
 
Raivo Uukkivi: Ega Helle argumendid ei ole ka valed, kuigi ma ei ole nende 
paragrahvide taha vaadanud.  
 
Tanel Ots: Me peame selle selgituse saatma ka volikogu liikmetele, 
juhatus ei tohi suhelda volikoguga ajakirjanduse kaudu. Mõned volikogu liikmed 
helistavad ja uurivad , mis toimub. 
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Mart Võrklaev: Enne võiks saata selle kirja volikogu liikmetele ja alles siis Russakule. 
Kaupo Rätsepp: Ma panen selle teksti kokku ja saadan välja. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Esitame äriregistrile uue ja variandi ja läheme volikogusse muudatuste aruteluga. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 8 
Välisprojektides osalemine 
Ettekandja Kaupo Rätsepp 
 
Juulikuu alguses oli kohtumine rahandusministeeriumis, kus koos maavalitsuse ja 
rahandusministeeriumi ametnikega sai üle vaadatud välisprojektid, mis ja kas 
Harjumaa Omavalitsuste Liitu üle tulevad. 
Kaks välisprojekti on need, mis vajavad meie seisukohta kuna on seotud kulutustega, 
mida HOL peaks katma, peamiselt on see omafinantseering. Kõik kulud saab aga 
hiljem läbi projekti tagasi. Meie jaoks tähendab see seda, et mõnda aega oleksid 
meie vabad vahendid kasutuses. 
 
Kahjuks sain kirjaliku ülevaate kahe projekti kohta alles eile ja seega ei olnud 
küsimust ka meie tänases päevakorras, need lisasime juurde päevakorra 
kinnitamisel. 
Teile on paljundatud koosolekuks ka vastav materjal. 
 
SUMBA 
Jätkusuutlik linnaliikuvus ja ränne Läänemere linnades (Sustainable urban mobility 
and commuting in Baltic cities) 
Projekt on Läänemere programmilt saanud positiivse vastuse. Projekt tegeleb linna ja 
selle lähipiirkonna (keskus-tagamaa) jätkusuutliku transpordi teemadega. SUMBA 
eesmärk on näidata kuidas saab tõhusamalt muuta linna ja lähiümbruse 
pendelrännet jätkusuutlikumaks ja mitmeliigilisemaks (intermodaalsemaks) 10 
pilootregioonis. Projekt keskendub peamiselt linnatranspordi planeerijate teadmiste ja 
oskuste tõstmisele: kuidas hinnata, planeerida, parandada ja integreerida 
pendelrännet transpordiplaneeringutesse ja poliitikatesse. Selleks tegutsetakse 
kolmes etapis: töötatakse välja töövahendid ja juhenddokumendid mis aitavad 
eesmärke ellu viia, seejärel testitakse neid pilootpiirkondades ja teavitatakse 
tulemustest Läänemere piirkonnas. Peamiste tulemustena arendame välja hulgaliselt 
töövahendeid mis võimaldavad läheneda teemale ühtse metodoloogia alusel: 
võrdlevad skeemid, mis aitavad linnadel hinnata oma situatsiooni seoses 
pendelrände ja intermodaalsusega; SWOT analüüs et tuvastata tugevused, nõrkused 
ja võimalused; juhendid kuidas läheneda transpordi modelleerimisele ja infokorjele; ja 
heade lahenduste kogum. Lõpuks valmiv pendelrände üldplaneeringu mall koondab 
kokku kõik aspektid ja annab nn „blueprint-i“ linnadele, mis aitab visandada 
strateegilise, kõikehõlmava dokumendi oluliste teemadega linna ja lähipiirkonna 
pendelrände osas. Projekti käigus võrreldakse ja  kaalutakse ka erinevaid 
ühistranspordi teenusstandardeid, rahastuse mudeleid jms.  
Harju maakonnas on plaanis läbi viia Tallinna ümbruse kerg-rööbastranspordi 
tasuvusuuring ja ühistranspordi modelleerimine  koos vajalike sisendandmete 
soetamisega. Soov on vaadelda ühistranspordivõrku Harjumaal tervikuna, leida 
olulised andmed ja kasutada neid jätkusuutliku ühistranspordisüsteemi 
väljakujundamiseks. Pilootprojektina Tallinnas ja Harjumaal on kõige peamise ja 
pakilisema tööna jätkusuutliku ühistranspordivõrgu läbi modelleerimine ja seejuures 
tahame kindlasti jätta võimekuse ja omandatud oskused oma organisatsioonidesse 
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nagu Harju ÜTK ja Tallinna Transpordiamet. Teise pilootprojektina Harjumaal 
soovime teostada laiendatud tasuvusuuringu kergrööbastranspordile, kus 
käsitletakse seda ühistranspordisüsteemi „selgroona“. Ilmselgelt on tegemist kõige 
tõhusama massitranspordi vahendiga, mis kulgedes oma koridoris võimaldab tõsta 
tuntavalt ühistranspordi kiirus- ja mugavusaspekte kasutajale. Lisaks 
olemasolevatele ja traditsioonilistele uuringutele ja andmetele kaasatakse 
sotsiaalmajanduslikud mõjud, samuti mõju õhukvaliteedile, kinnisvarale, 
rahvatervisele jne. Jätkusuutlik ühistranspordiskeem eeldab jalgratturite, jalakäijate 
jms nägemist terviku osadena ning ka sellega oleme viimas oma lähenemisi uuele 
tasandile (Tallinn on lisaks SUMP’i tegemisele, käesoleval ajal teostamas ka 
jalgratturite liikuvuskava), tegelikult on laiemalt kaastaud temasse ka 
parkimiskorraldus P&R võrgustiku teemad jne. 
Tegevused: 
Transpordi modelleerimine 

- Abistavad lahendused teenuste parandamiseks 

- Toetavate poliitikate elluviimise abivahendid 

- Võrdlevad lahendusmudelid 

- kergrööbastranspordi tasuvusuuring, piiriülese transpordi rahastuse mudelid, 
teenusstandardid, IKT lahendused 

Partnerid:  

Hamburgi Altona linnaosa, Saksamaa Avaruskeskus (German Aerospace Center), 
Balti Keskkonnafoorum (Eesti), Tallinna Linn, Harju Maavalitsus, Tartu Linn, Riia 
Linnavolikogu, Balti Kekkonnafoorum(Läti), Växjö Linn, Šiauliai Linn,  Olsztyni 
Kohalik Omavalitsus, Earth and People Foundation 

Kaasatud partnerite hulgas (andnud omapoolsed toetuskirjad) on Eestist Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Tartu Maavalitsus, Tartu 
Vald ja Harju ÜTK.  

Projekti kestvus: 36 kuud (1.10.2017-30.09.2020),  

Harju Maavalitsuse planeeritud partnereelarve on 182 129,20 eurot (sellest 15% 
omafinantseering), sellest 30 808 eurot personalikulud. 

Kulude võimalik jaotumine aastate lõikes: 

             2017      2018       2019 2020     

SUMBA Kokku   
182 
129 15 000 

60 
000 

60 
000 

47 
129 

  majanduskulu   
151 
321         

  
s.h. 
adminkulu 15% 4 621 750 1 500 1 500 871 

  Personal   30 808 5 000 
10 
000 

10 
000 5 808 

                



8 
 

  ERDF 85% 
154 
810 12 750 

51 
000 

51 
000 

40 
060 

  Omafin 15% 27 319 2 250 9 000 9 000 7 069 

 

Projekti kogueelarve:  3 132 526,80 € (sh Tallinna Linn 179 158,10 € ja Tartu Linn 
178 197 € ning Balti Keskkonnafoorum (Eesti) 212 625 €) 

Baltic Loop (BALLOP) 

Projekti võimalik toimumisaeg: 01.12.2017 – 30.11.2020 (kokku 36 kuud) 

On saadud Rootsi Instituudi seemnerahastus projekti ettevalmistamiseks, Kesk-
Läänemere programmi esimesest voorust on saadud positiivne otsus ning taotlus on 
esitatud teise vooru. Projekti peapartner on Turu Rakenduskõrgkool.  Projekti 
fookuses on Ida-Lääne suunaliste transpordikoridoride pudelikaeltele lahenduste 
leidmine ja (reisi- ja kauba-) voogude sujuvuse tagamine. Projekti fookuses on 3 
erinevat transpordikoridori Örebro ja St-Peterburgi vahel, vastavalt läbi Riia, Tallinna 
ja Turu. Ida-Lääne suunalised transpordikoridorid on Kesk-Läänemere piirkonda 
laiemalt võttes vähem välja arendatud ja vähem prioriteetsed võrreldes Põhi-Lõuna 
suunalise transpordiga.  

Harjumaa eesmärk on paremini ühendada Rootsi-Eesti suunal liikuvad 
transpordivood laiemasse võrku. Siseriiklikult on eemärgiks paremini välja tuua 
pudelikaelad Paldiski-Tallinn-Narva koridoris, mis annavad võimaluse arendada 
Harjumaa ida-lääne suunalisi ühendusi paremini toimivateks ja tuua välja selle 
rahvusvaheline olulisus. Üldiselt on eesmärk toetada sujuvamate ja kiiremate 
ühenduste arendamist selliselt, et sellest saaks kasu nii kauba- ja 
logistikaoperaatorid, kohalikud tootjad ja selgelt paraneks maakonna sisesed 
transpordivõimalused ka tavakasutajatele . Projekti puhul võib eraldi välja tuua 
eesmärgi Harjumaa nn tagamaa juurdepääsu parandamine nii ida-lääne suunalistele 
sõlmpunktidele, viimase miili temaatika, kui ka Läänemere transpordivoogudele 
laiemalt. Kirjeldatud kitsaskohad annavad võimaluse edaspidises tegevuses nendega 
terviklikult arvestada. 

Tegevus on planeeritud 4 erinevasse tööpaketti: 

WP 1: piiriüleste väljakutsete käsitlemine, tööpaketi juhtpartner on Örebro maakond 

WP 2: keskendub merendus- ja sadamaarendusele, tööpaketi juhtpartner on Åbo 
Akademi 

WP 3: Transpordiaja vähendamine ja ligipääsetavuse parandamine, tööpaketi 
juhtpartner on Turu Rakenduskõrgkool (muuhulgas on fookuses piirkondade kohaliku 
SME sektori vajaduste kaasamine transpordikoridoride arendustegevuses, sektori 
enda arenguvõimaluste laiendamine ja parema juurdepääsuga kaasnev kasu) 

WP 4 Hea juhtimine ja sidusgruppide dialoog, tööpaketi juht on Harju Maavalitsus / 
Harjumaa Omavalitsuste Liit. Tööpaketi keskne fookus on erinevate osapoolte kokku 
toomine, otsustajate (eri tasanditel) ja teiste huvitatud osapoolte kokku toomine 
eesmärgiga tagada strateegiliste arengutegevuste elluviimine ja maksimaalne 
kapitaliseerimine. Siseriiklikult soovime kokku tuua eri osapooltena erinevad avaliku 
halduse tasandid, transpordi ametkonnad ja arengutegevuse suunajad, 
sadamaoperaatorid, raud- ja maanteeinfrastruktuuri haldajad ja operaatorid ning 



9 
 

ettevõtlussektori kui potentsiaalse kausaaja (eraldi võiks fookuses olla Harju 
Maakonna SME sektor, milles loodame HEAK’i abile) 

Projekti peapartner ja vastutav nii üldjuhtimise, kui ka finantsküsimuste eest on Turu 
Rakenduskõrgkool, Vidzeme Planeerimisregioon vastutab 
kommunikatsioonitegevuste eest 

Taotletud eelarve (ilmselt avatakse muutmiseks (loe vähendamiseks) ja seetõttu 
lähemalt raske kommenteerida). Majanduskuludena peamiselt transpordialase 
strateegilise tegevuse (uuringud, analüüsid, tegevuskavad, planeeringute sisendid, 
SME koostöö), ümarlaudade,  seminaride, konverentside korraldamine, reisikulud 
jne: 

Baltic Loop Kokku   260 000 

  majanduskulu   156 500 

  adminkulu 15% 13 500 

  personal   
               90 
000 

        

  ERDF 85% 221 000 

  omafin 15% 39 000 

 

Turu Rakenduskõrgkool: 645 000€ 
Örebro Maakond: 320 000€  
Vidzeme Planeerimisregioon: 240 000€ 
Åbo Akademi: 400 045€  
Harju Maavalitsus: 260 000€  
Riia Planeerimisregioon: 200 000€  
Ventspilsi Kõrgtehnoloogiapark: 202 380€ 
 
Raivo Uukkivi: esimene projekt on kindlasti huvi pakkuv. 
Enno Fels: Tegelikult on mõlemad projektid vajalikud ja peaksime osalema. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus soovib osaleda projektides SUMBA 
Jätkusuutlik linnaliikuvus ja ränne Läänemere linnades (Sustainable urban mobility and 
commuting in Baltic cities) ja Baltic Loop (BALLOP) 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 9 
Informatsioonid: 
9.1 Harjumaa omavalitsustöötajate suvepäevad 10-11. august Aegviidus. 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 
18 omavalitsust on registreerinud kokku  224 osalejaga. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
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9.2. POLIS koostöös omavalitsusliitudega korraldab  II Omavalitsuspäeva 
26.09.Kalevi jäähallis. 
 Praegu on Harjumaalt registreerunud väga vähe osalejaid. 
Jagage infot. Ja registreerige oma  piirkonna tegutsenud ja praegu tegutsevad 
omavalitsustega seotud inimesed. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Bürool saata veelkordselt info omavalitsustele. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 10 
Büroojuhi Vambo Kaalu taotlus 27.06.2017 juhatuse koosoleku otsuse 
muutmiseks 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp 
/Taotlus lisatud/ 
 Büroo töötajatel palutakse ruumist lahkuda. 
Arutelu 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Jätta taotlus rahuldamata. Juhatuse otsust mitte muuta. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kaupo Rätsepp     Vambo Kaal 
Esimees      Protokollija 


