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Tallinna Linnavolikogu määrusega kiidetakse heaks Harju maakonna arengustrateegia 

2035+, v.a kohaliku omavalitsuse tegevustasandi tegevus ja tegevussuund „Ülemiste järve 

muutmine linnaruumi osaks, kallasvööndi puhke- ja rekreatsiooni eesmärgil avamine ja 

virgestusala rajamine“. 

Kokkuvõte 

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ on eri tasandi institutsioonide kokkulepe, mille sisu on 

avalike teenuste parem korraldamine, regionaalse koostöövõimekuse suurendamine ja 

regionaalsest vajadusest lähtuva arenguvajaduste teabe andmine riigile. Strateegia ülesehitus 

lähtub avaliku sektori peamisest ülesandest korraldada elanikele avalikke teenuseid ja tagada 

nende kättesaadavus. 

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ alus on piirkonna pikaajaline visioon ning kolm 

strateegilist eesmärki. Strateegiat rakendatakse kolmes tegevussuunas: tegus rahvas, kvaliteetne 

elukeskkond ja tasakaalustatud ruumimuster (taristu, sh transpordi planeerimine). 

Määruse sisu 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 kohaselt hõlmab maakonna 

arengustrateegia vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Arengustrateegia vaadatakse üle ja seda 

uuendatakse vähemalt kord nelja aasta jooksul. Paragrahvi 374 lõike 6 kohaselt loetakse maakonna 

arengustrateegia vastuvõetuks ja see jõustub pärast seda, kui selle on määrusega heaks kiitnud 

vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest, mille 

elanike koguarv moodustab vähemalt kaks kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille 

hulka peab kuuluma ka maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse üksus. Maakonna 

arengustrateegia vastuvõtmine on seega kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenev 

kohustus. 

Kuna 2017. aastal kaotati riigi- ja haldusterritoriaalse reformiga senised maavalitsused, võttis 

Harjumaa Omavalitsuste Liit Harju maakonnas üle ülesanded, mille riik on andnud kohalikele 

omavalitsustele ühiseks täitmiseks. Harjumaa Omavalitsuste Liit algatas 2018. aasta alguses 

maakonna arengustrateegia uuendamise, hõlmati ajavahemikku aastani 2035 ja edasi.  

Strateegia uuendamise käigus viidi läbi kaks seminari ja kolm valdkondlikku töörühma (kokku 

osales töös 134 inimest). Töörühmad võtsid töö aluseks üldised sotsiaal-majanduslikud trendid ja 

valdkondlikud kitsaskohad, keskendudes pigem lahenduste ja koostöövõimaluste pakkumisele kui 

detailsemate analüüside esitamisele. 

Strateegiat rakendatakse kolmes tegevussuunas: tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond ja 

tasakaalustatud ruumimuster. Tegevussuuna „tegus rahvas“ fookuses on õnnelikud, terved, haritud, 

ettevõtlikud, muudatustele ja uutele teadmistele avatud inimesed ning kodukanti väärtustav 

aktiivne kogukond. Tegevussuuna „kvaliteetne elukeskkond“ raames keskendutakse avalike 

teenuste paremale korraldamisele ja koostöölahendustele. Tegevussuuna „tasakaalustatud 

ruumimuster“ keskmes on suure mõjuga taristu pikaajaline planeerimine, sh eri transpordiliikide 

kasutamine ja ühendused ning mahukad taristuobjektid. Arengustrateegia lisana esitatakse 

valdkondlik tegevuskava, mis on jaotatud viieks valdkonnaks: sotsiaalne taristu, tehniline taristu, 

majandus ja ettevõtlus, keskkond, turism ja maakonna üldine mainekujundus. 

Strateegia elluviimise aluseks on neli läbivat printsiipi – hoolivus, tasakaal, piirideta koostöö ja 

uuenduslikkus –, mis läbivad kõiki eesmärke ja tegevussuundasid. Strateegiat viiakse ellu nii 

riiklikul tegevustasandil, maakondlikul koostöötasandil kui ka kogukonna (kohaliku omavalitsuse) 

tasandil. Siiski ei puuduta strateegia otseselt riigi ja kohalike omavalitsuste otsustustasandit, vaid 
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annab pigem soovitusi. Strateegia ei keskendu otseselt ettevõtluse arendamisele ega töökohtade 

loomisele, kuid peab oluliseks korraldada avalikke teenuseid ja kujundada elukeskkond, mis loob 

eeldused ettevõtluse arenguks. 

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ suurim väärtus seisneb maakondliku tasandi 

tegevussuundade kokkuleppimises. Kuna ressursside hulk eeldatavalt märkimisväärselt ei kasva, 

tuleb tegevusi ellu viia senisest nutikamalt ja koostöös. Strateegia toob välja ka kohalike 

omavalitsuste investeeringuprioriteedid olulisemates valdkondades. On mõistetav, et kui ressursid 

on piiratud, tuleb eelistada tegevusi, mis arengu seisukohast vajavad kiiremat lahendamist ning 

millel on suurim positiivne mõju. Strateegia elluviimisel kasutatakse kohalike omavalitsuste 

eelarvete, riigieelarve ja Euroopa Liidu jt toetusmehhanismide vahendeid. 

Antud määrusega ei kiideta heaks strateegia kohaliku omavalitsuse tegevustasandi tegevust 

„Ülemiste järve muutmine linnaruumi osaks, kallasvööndi puhke- ja rekreatsiooni eesmärgil 

avamine ja virgestusala rajamine“. 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas 2010–2021 on öeldud, et Tallinna linn 

saab umbes 83% joogiveest pinnaveeallikatest ning veevaru säilitatakse Tallinna suurimas ja 

tähtsaimas pinnaveeallikas – Ülemiste järves. 

Veeseaduse kohaselt on veehaarde sanitaarkaitseala veekogu akvatoorium koos kaldavööndiga 

vähemalt 90 meetri ulatuses, kui vett võetakse üle 500 kuupmeetri ööpäevas. Ülemiste veehaarde 

maksimaalne tootlikkus on 123 000 kuupmeetrit ööpäevas ja tegelik ca 60 000 ööpäevas. Sellise 

sanitaarkaitseala piirid kehtestab veehaarde projekti või veehaarde sanitaarkaitseala projekti alusel 

Keskkonnaamet. 

Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala projektis (AS Maves, 2007–2009) on öeldud: 

„Avalikke üritusi Ülemiste järve veehaarde rangete piirangutega sanitaarkaitsealal reeglina ei 

lubata. Arvestades väljakujunenud traditsiooni, võib erandina kokkuleppel Keskkonnaameti, 

omavalitsuse ja aktsiaseltsiga Tallinna Vesi sanitaarkaitsealal lubada ainult spordiürituse „Ümber 

Ülemiste järve jooks“ iga-aastast läbiviimist. Ümber Ülemiste järve jooksu puhul on tegemist nn 

ajaloolise traditsiooniga, mis annab inimestele võimaluse üks päev aastas tutvuda järve 

kaldaaladega. Jooks toimub organiseeritud üritusena ja AS-i Tallinna Vesi töötajate järelevalve 

all.“. 

Arvestades ülaltoodut, ei ole Ülemiste järve avamine puhke- ja rekreatsiooni eesmärgil mõeldav. 

Linnavolikogu teeb linnavalitsusele ülesandeks korraldada ettepaneku esitamine nimetatud 

tegevussuuna väljajätmiseks Harju maakonna arengustrateegiast 2035+. 

Linnavalitsus avalikustas strateegia lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 

lõikest 5 Tallinna linna veebilehel kaheks nädalaks oktoobris 2018. Avalikustamiselt arvamusi ega 

ettepanekuid ei laekunud. Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldas strateegia avaliku väljapaneku 

ajavahemikul 1.–15. oktoobrini 2018. 

Määrus jõustub üldises korras, st kolmandal päeval pärast määruse Riigi Teatajas avaldamist. 

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart 
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