
Cumulus Consulting OÜ www.cumulus.ee

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine 
Avaseminar

Rae Kultuurikeskus
3. mai 2018



Cumulus Consul)ng OÜ www.cumulus.ee

9.30 - 10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00 - 10.10 Harjumaa Omavalitsuste liidu juhatuse esimehe tervitus (Andre Sepp)
10.10 - 10.30 Ülevaade kehtivast arengukavast ja suundumustest (Mihkel Laan)
10.30 - 11.00 Midagi motiveerivat (Garri Raagmaa)
11.00 - 11.30 Midagi veel motiveerivamat (Ott Pärna)
11.30 - 12.00 Kohvipaus
12.00 - 13.30 Maakonna arengustrateegia visiooni ja eesmärkide töötuba (Mihkel 

Laan)

Päevakava
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Harjumaa senine arengustrateegia ja uue strateegia 
koostamise plaan

Mihkel Laan
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Taust – miks ja kuidas?

1. Maakonna arengustrateegia koostamine on omavalitsuste ühine 
ülesanne – KOVid peavad arengustrateegia vastu võtma hiljemalt 
2019. aasta 15. jaanuaril

2. Lähtematerjal: Harju maakonna arengustrateegia 2025 -> 
eesmärk ei ole teha täiesti uut, vaid ajakohastada ja täiendada 
olemasolevat

3. Harjumaa arengustrateegia 2035+ on lühike, konkreetne ja 
ülevaatlik strateegiadokument, tegevuskavas tuuakse välja riigi, 
maakonna ja KOV tasandi
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Arengustrateegia koostamise ajakava ja tegevused

Avaseminar • – 3.05.2018
Valdkondlikud töötoad:•

Tegus rahvas • – 7.06 kl 10.00 - 13.00 
Kvaliteetne elukeskkond • - 12.06 kl 10.00 – 13.00 
Tasakaalustatud ruumimuster • – 13.06 kl 10.00 – 13.00

Strateegia tööversiooni koostamine, tegevuskava vormi täpsustamine • –
juuni-august
Dokumendi arutelu • HOLi arengukomisjonis – august 2018
Arengustrateegia tööversiooni arutelu kõikide valdkondade esindajatega •
(töögruppide ühine seminar) – september 2018
Strateegia täpsustamine ja täiendamine • – september-oktoober 2018
Strateegia menetlemine volikogude • – november 2018-jaanuar 2019
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Harju maakonna arengustrateegia 2025

Maakonna strateegia toetub kolmele • põhisambale: tegus rahvas, 
kvaliteetne elukeskkond ja tasakaalustatud ruumimuster:

Valdkond„Tegus• rahvas“sümboliseerib ettevõtlikku inimest, elukestvat õpet
ja aktiivseks kodanikuks olemist. 
Valdkond „Kvaliteetne elukeskkond“ • keskendub avalike teenuste paremale 
korraldamisele ja koostöölahendustele. 
Valdkonna „Tasakaalustatud ruumimuster“ • keskmes on olulise mõjuga
taristu pikaajaline planeerimine. Tasakaalustatus tähendab siinjuures 
kompromissi inimtekkelise tegevuse ja loodusliku mitmekesisuse vahel. 
Oluline on mitmekeskuseline asustusstruktuur. 
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Harju maakonna visioon 2025

Harju maakond on rahvusvaheliselt aktiivne, • koostöö- ja 
konkurentsivõimeline pealinnaregioon Läänemere piirkonnas, mida 
iseloomustavad tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond, dünaamiline
ettevõtlus ja polütsentriline asustus. Harju maakond on elanikule 
armas ja külalist inspireeriv. Harju maakonnas sünnivad head arengud 
läbi avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöö. 
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Millest me täna ja ka arengustrateegias ei räägi?

Konkreetsetest kohaliku tasandi projektidest 1. - lasteaedade 
remont, teedele mustkatte panemine jms
Ainult realistlikest ja järgmisel valmisperioodil elluviidavatest 2.
plaanidest, millel on kindel rahaline kate
Harjumaa kestlikust kahanemisest 3. (mis ei tähenda, et arengut ei 
peaks juhtima ja suunama)
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Millest (ilmselt) räägime?

Harjumaa rahvusvaheline konkurentsivõime•
Kaksiklinn, linnavõrgustikud•
Uued ja kiired ühendused•
Uuendused ja innovatsioon•
...•
Aga kindlasti ka suurepärasest elukeskkonnast ja õnnelikest ning •
rahulolevatest inimestest
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Soov tänaseks

Oleme aktiivsed 
ja mõtleme 
julgelt ja suurelt 
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Midagi motiveerivat

Garri Raagmaa
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Midagi veel motiveerivamat

Ott Pärna
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Kohvipaus 11.30 – 12.00

ETTEPANEKUD JA REGISTREERIMINE:
Millised teemasid peaks käsitlema valdkondades:1.

Tegus rahvas•
Kvaliteetne elukeskkond•
Tasakaalustatud ruumimuster•

Registreerimine töötubadesse (Tallinnas, koht täpsustub):2.
Tegus rahvas • – 7.06 kl 10.00 – 13.00 
Kvaliteetne elukeskkond • - 12.06 kl 10.00 – 13.00 
Tasakaalustatud ruumimuster • – 13.06 kl 10.00 – 13.00
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Maakonna arengustrateegia visiooni ja eesmärkide 
töötuba: kl 12.00 – 13.30

Milline võiks olla Harjumaa aastal 2035?1.
Milliseid on Harjumaa arengu võimalused ja takistused? Ideed ja 2.
ettepanekud arengustrateegia koostamiseks. 
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padlet.com/mihkel_laan1/harjumaa2035

Harjumaa aastal 2035

https://padlet.com/mihkel_laan1/harjumaa2035
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Harjumaa aastal 2035

ARUTELU GRUPPIDES 1-5:
Nimetage kuni 5 märksõna, milline võiks olla• “Super-Harjumaa" aastal 
2035 (kõik tugevused ja võimalused on ära kasutatud)

ARUTELU GRUPPIDES 6-10:
Nimetage kuni 5 märksõna, milline võiks olla• “Põrgu-Harjumaa” aastal 
2035 (kõik nõrkused ja ohud on realiseerunud)

padlet.com/mihkel_laan1/harjumaa2035

https://padlet.com/mihkel_laan1/harjumaa2035
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Harjumaa arengu võimalused ja takistused. Ideed ja ettepanekud.

TEGUS RAHVAS (inimesed) 1. – milliseid võimalusi peame kasutama, et Harjumaa inimkapitali ja 
kodanikuühiskonna arengut tagant tõugata?
TEGUS RAHVAS2. (inimesed) - milliseid ohtusid ja takistusi peame vältima, et Harjumaa inimkapital ja 
kodanikuühiskond ei känguks?
KVALITEETNE ELUKESKKOND (teenused ja elukeskkond) 3. - milliseid võimalusi peame kasutama, et Harjumaa 
elukeskkonna arengut tagant tõugata?
KVALITEETNE ELUKESKKOND4. (teenused ja elukeskkond) - milliseid ohtusid ja takistusi peame vältima, et 
Harjumaa elukeskkond ei närbuks?
TASAKAALUSTATUD RUUMIMUSTER (asustus ja infrastruktuur) 5. - millised võimalusi peame kasutama, et 
Harjumaa infrastruktuuri arengut tagant tõugata?
TASAKAALUSTATUD RUUMIMUSTER6. (asustus ja infrastruktuur) - millised ohtusi ja takistusi peame vältima, et 
Harjumaa ei muutuks suurte lõhede ja mahajäänud infrastruktuuriga piirkonnaks?
Mida tuleb Harjumaal igal juhul säilitada?7.
Mille tegemise peaks Harjumaal ära lõpetama?8.
“Hullud ideed” Harjumaa arenguks9.
Ettepanekud arengustrateegia koostamiseks10.
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Edasine plaan

Avatud seminarid:
Valdkondlikud töötoad:•

Tegus rahvas • – 7.06 kl 10.00 - 13.00 
Kvaliteetne elukeskkond • - 12.06 kl 10.00 – 13.00 
Tasakaalustatud ruumimuster • – 13.06 kl 10.00 – 13.00

Arengustrateegia tööversiooni arutelu kõikide valdkondade •
esindajatega (töögruppide ühine seminar) – september 2018
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Aitäh!

Cumulus Consulting OÜ

Aadress: Tartu mnt 25,

10117 Tallinn

Tel: +372 52 97984

E-mail: info@cumulus.ee

mailto:info@cumulus.ee

