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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Kiili Gümnaasium, Kiili        20. jaanuar 2021 
 
Koosoleku algus 10:00 
Koosoleku lõpp 13:40 
 
Osalesid volikogu liikmed ja asendusliikmed vastavalt registreerimislehele  
Juures viibisid külalised vastavalt registreerimislehele 

 
1. Esimees ütles koosoleku avasõnad, tutvustas päevakorda. Kiili vallavanem tervitas valla nimel 

kohalviibijaid. 
 

2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani andis ülevaate maakonnas 2020. 
aastal toime pandud süütegude statistikast. Põhitähelepanu koondus lähisuhtevägivalla juhtumite 
lahendamisele ning sellealaste tegevuste edasistele võimalustele. Seejärel võttis ettekandja jutuks 
murekohad laste- ja hooldekodudega (alaealised, eakad), positiivne näide asenduskodudest jooksus 
olevate laste arvu vähenemine. Toimus arutelu koosolekul osalejatega. 

 
3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann kõneles Tallinna sidusteemadest 

naaberomavalitsustega (tee-ehitustööd Rannamõisa teel, Harku metsa kaitseala, RB Kangru 
liiklussõlm, Tallinn-Saku liivamaardla uuring, Männiku kalmistu, Ülemiste järve äärsed arengud, Mõigu 
polder, Suur-Sõjamäe tn rekonstrueerimine, Tallinna väike ringtee, Rahu tee rajamine, Väo liiklussõlm, 
Tallinna ringraudtee). 

 
4. Statistikaameti peadirektor Mart Mägi tutvustas Statistikaametit ja tema poolt pakutavaid 

võimalused kohalikele omavalitsustele. Eesmärk on saada andmeagentuuriks, uueks nimeks 
Teabeamet. Kõne alla tulid ka muudatused Statistikaameti töös ja eesmärkides, samuti uued 
võimalused Statistikaameti kogutud ja süstematiseeritud info kasutamisel ja juhtimisotsustuste 
tegemisel. Eraldi peatuti 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse teemal. 

 
5. Quadride OÜ (Rotango) juhatuse liige Toomas Vitsut tutvustas alternatiivseid võimalusi linnaliikluses 

neljarattalise mopeediga ning koostöövõimalusi omavalitsustega. Tegemist on universaalse kerega 
sõiduki prototüübiga, nimetus tuleb rotangist ning selle taime omandustega seostub ka sõiduki lihtne 
olemus ja tootmise kontseptsioon. Vaadeldi ka sellealaseid Tartu kogemusi.  

 

6. Toimus HOL 2021. aasta eelarve esimene lugemine. Eelarveprojekti kohta tegid ettekande ja jagasid 
selgitusi HOL esimees Andre Sepp ja tegevdirektor Joel Jesse. Eelarve maht on 1,158 miljonit eurot. 
Otsustati lõpetada esimene lugemine, teha teine lugemine veebruari volikogus ning määrata 
muudatusettepanekute tegemise ajaks 01.02.2021. 
 
Arutati HOL osalemist Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu kaasfinantseerimisel. Ettepanekut 
tutvustaid ja selgitusi jagasid HOL esimees Andre Sepp ja tegevdirektor Joel Jesse. Joel Jesse tegi 
ka Tallinna ringraudtee esitluse. REP koostamise eesmärk on analüüsida põhjalikult Tallinna 
ringraudteega kaasnevaid mõjusid, määrata raudteetrassi asukoht ja selgitada välja reaalne 
maavajadus, mis tagab selle raudtee realiseeritavuse tulevikus ning võimaldab omavalitsustel 
arvestada üldplaneeringute koostamisel (sh asustuse suunamisel) selle raudtee täpse asukohaga. 
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REP koostamise üldine eeldus on selle põhiosas kaasrahastamine riigi poolt, kuid REP 
kaasfinantseerimisega on võimalik aidata kaasa Tallinna ringraudtee rajamisele ja toetada seeläbi 
ühiselt Harju maakonna, sealsete omavalitsuste ning ettevõtluse arengut. Ringraudtee avab tulevikus 
uued võimalused kogu Harju maakonna elanikele ja ettevõtjatel. REP eeldatava maksumus ca 3,4 
miljonit eurot. Peeti võimalikuks, et Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamist 
kaasrahastatakse HOL eelarvest kokku kuni 200 000 euro ulatuses ning selleks saab planeerida 
vahendid Rahandusministeeriumi poolt iga-aastaselt maakondlike arenguülesannete ja teiste 
ülesannete täitmiseks HOL-le eraldatava riigieelarvelise toetuse ja vajadusel HOL reservide arvelt 
aastatel 2022-2028.  
 
Ühehäälselt otsustati võtta vastu HOL volikogu 20.01.2021 otsus nr 1 „Tallinna ringraudtee riigi 
eriplaneeringu koostamisel osalemine“. 
 

7. HOL esimees andis teavet HOL juhatuse 09.12.2020 koosolekul arutatust ja otsustatust.  
 

8. Kiili vallavanem Aimur Liiva tutvustas Kiili valla tegevust, vallaasutuste struktuuri, samuti valla 
probleeme ja arenguperspektiive. 
 
 
 
 

/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija  


