
 

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 11. september 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  15:50 
 
 
Osalesid: 
 
Juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
1. HOL 18.09.2019 volikogu koosoleku päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
1.1 Kinnitada HOL volikogu 18.09.2019 koosoleku päevakord, s.h täiendada päevakorda Haiba Lastekodu 

tutvustamisega. 
 
2. HOL 2019. aasta eelarve 6 kuu täitmine  
Joel Jesse tutvustas eelarve täitmist ja vastas juhatuse liikmete küsimustele. 
Otsustati 
2.1 Võtta teadmiseks HOL 2019. aasta eelarve kuue kuu täitmise ülevaade.  
 
3. Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine 
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.09.2019 otsus nr 19 „Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu 

muutmine“. 
 
4. Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine 
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.09.2019 otsus nr 20 „Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine“. 
 
5. Harjumaa tervisetegija ja terviseteo tunnustamise korra kinnitamine 
Kerli Vilk tutvustas Harjumaa tervisetegija ja terviseteo tunnustamise korra kehtestamise vajadust ja selle 
korra põhipunkte. 
Otsustati 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.09.2019 otsus nr 21 „Harjumaa tervisetegija ja terviseteo tunnustamise 

korra kinnitamine“. 
 
6. Ülevaade andmekaitse nõuniku töölepingu lõpetamisest katseajal ning töövaidluskomisjoni 

vaidest 
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea andsid ülevaate andmekaitsenõunikuga peetava töövaidluse hetkeseisust 
ja tutvustasid töövaidluskomisjoni poolt HOL kasuks tehtud otsust. 
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7. Ülevaade Tallinna lõunapoolse ringraudteega seonduvatest arengutest  
Käsitleti Tallinna lõunapoolse ringraudtee tulevikus rajamise võimaluse jätmiseks vajalikke samme ning 
arutati asjast huvitatud isikute poolt kavandatavat ringraudteeteemalise ühispöördumise põhisisu. MKM 
19.08.2019 antud suunis Rail Balticu projekteerimisel ringraudtee põhimõttelise koridori ruumivajadusega 
arvestamiseks eritasandilistes ristumistes täiendava vaba ruumi projekteerimiseks ei ole ekspertarvamuste 
kohaselt piisav alus tulevase ringraudtee ehitamisvõimaluse tagamiseks. Kui projekteerida vaba gabariit, 
peab olema ka ringraudtee joon, et projekteeritav vaba ruum oleks õiges kohas. Riigi eriplaneeringuta ei 
ole võimaik öelda, kus ringraudtee trass täpselt asuma hakkab ja ühtlasi tagada seda, et ringraudtee otstes 
säiliks trassikoridor vabana, kuna hetkel on tegemist põhimõttelise asukohaga. Eriti kriitiline on Lagedi ja 
Saue piirkonnas, kus on vaja selgust, sest muidu ehitatakse võimalik koridor kahjuks täis ja ning RB 
ristumistel arvestatud vabast gabariidist ei ole mingit kasu. MKM 04.09.2019 vastust HOL 16.05.2019 
pöördumisele läks vastuollu augustis antud seisukohtadega ning endiselt ei ole lahendatud küsimus, kas 
tulevikus on võimalik ringraudteed vajaduse korral ehitada, seega puudub lahendus ohtlike veoste 
Tallinnast väljaviimisele. Tallinna huvi on kaubarongide, sh ohtlike veoste linnast väljaviimine, teised KOV-d 
on huvitatud ringraudteest reisijateveo kontekstis, Paldiski ettevõtjatel on oluline kaubavedu, mis 
võimaldaks arendada edasi olemasolevaid ettevõtteid ja tuua ühtlasi piirkonda uusi (välis-)investeeringuid 
ning luua see läbi uusi töökohti. Kuna ringraudtee ületab omavalitsuste piire, tal on üleriigiline mõju ning 
taristu omanik on riik, siis on vajalik riigi eriplaneeringu algatamine kogu ringraudtee trassi ulatuses. 
Üksnes riigi eriplaneeringuga saab kindaks teha, kuhu on tulevikus võimalik ringraudtee ehitada ning 
panna paika muud ehituslikud detailid ning võimaldab omavalitsustel säilitada trassikoridor vabana.  
Otsustati 
7.1 Pöörduda MKM poole ettepanekutega 

- Täpsustada 19.08.2019 suunist selliselt, et see annaks aluse suunises märgitud kohtobjektides 
vaba gabariidi paiknemise täpse asukoha määramiseks. 

- Algatada ja teostada riigi eriplaneering Tallinna ringraudtee asukoha määramiseks ja analüüsida 
ühtlasi selle raames sotsiaalmajanduslike mõjusid laiemalt. 

- Kutsuda kokku ringraudteest huvitatud osapoolete ja ekspertide nõupidamine, kus käsitleda 
suunise täitmise ja täpsustamisvõimaluste temaatikat ning ringraudtee tulevase rajamisvõimaluse 
säilitamise (sh rajamise) ja Rail Balticu taristu ümberehitusvajaduse minimeerimise küsimusi. 
 

8. Esindamine Uusimaa XXXVII maakaitsepäeval 04.-05.10.2019 Lohjal 
Joel Jesse andis teada, et Kaitseliit soovib HOL esindajat 04.-05.10.2019 Soome Vabariigis, Lohjal 
toimuval maakaitsepäeval. 
Otsustati 
8.1 Volitada 04.10.2019-05.10.2019 peetaval Uusimaa XXXVII maakaitsepäeval Harju Omavalitsuste Liitu 

esindama Nikolai Vojeikin, Harju Maakaitsepäevadele alusepanija ja nende pikaaegne korraldaja.  
 

9. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
9.1 04.10.2019 kell 15:00 toimub traditsiooniline XIII VIP laskevõistlus HOL rändkarikale Kaitseliidu 

Tallinna maleva Männiku lasketiirus. 
 

 

 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 
 


