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Harju maakonna rahvaarv 618 675 (seisuga 01.01.2019)

Pindala 4338,34 km²
Asustustihedus, elanikku km² 142,60

Rahvastikuregister
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Harju maakonna arengustrateegia 2035+ visioon

Harju maakond on Põhja-Euroopa targa majanduse süda, siin on suurepärane elukeskkond 

ning kiired ja mugavad ühendused kogu maailmaga.

Harju maakonnast on kujunenud Põhja-Euroopa tõmbekeskus ning Tallinna ja Helsinki arengupotentsiaal

on realiseerunud kaksiklinnana. Piirkonda iseloomustab teadmismahukas majandus, sh tark tootmine ja

kõrge lisandväärtusega teenused. Harju maakonna elukeskkond on turvaline ja roheline, kaasaegsed ja

kõrgel tasemel teenused on kättesaadavad kõigis piirkondades. Maakonnas on rahulolevad,

uuendusmeelsed ja tegusad inimesed ning kodukohta ja kultuuri väärtustav kogukond. Harju maakonnal

on kiired, keskkonnasõbralikud ja mugavad ühendused nii teiste riikidega, ülejäänud Eestiga kui ka

maakonnasiseselt. Harju maakond on kogu Eesti arenguvedur.

Harjumaal on hea!



Arengustrateegia kolm strateegilist eesmärki 

• Harju maakond on rahvusvaheliselt hinnatud uue majanduse ja
innovatsiooni keskus, mille suurim väärtus on siinsed inimesed ja
kogukonnad.

• Harju maakonnas on Läänemere regiooni parim elukeskkond -
turvaline, roheline, kestlik ning kaasaegsete töökohtade ja
teenustega.

• Harju maakonnas on kiired, mugavad ja keskkonnasäästlikud
ühendused nii välisriikide ja ülejäänud Eestiga, kui ka maakonna
siseselt.



Harju 
maakonna
arengu-
strateegia
2035+
ruumiline
joonis

Harju maakonna 
arengustrateegia 2035+ jõustus 
21. veebruaril 2019 vastavalt 
kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse (KOKS) §
374 lõikele 6.



Kirjavahetus Tallinna ümbersõiduraudtee teemal:

1. Tallinna LV 13.06.2017 kiri LV-1/1701 MKM-le

2. MKMi 27.07.2017 vastuskiri nr 16-00154/17-6410 Tallinna LV-le

3. Ettevõtjate 24.10.2017 kiri MKM-le ja Tallinna LV-le;

4. ASi Eesti Raudtee 12.07.2018 kiri nr 1-5.1/2188 Rail Baltic Estonia OÜ-le ja TJA-le;

5. HOLi 14.08.2018 kiri nr 9-1/8-1 MKM-le;

6. Tallinna LV 21.09.2018 toetuskiri nr LV-1/2104-2 MKM-le;

7. Paldiski Ettevõtjate Liidu 14.11.2018 kiri MKM-le;

8. AS Eesti Raudtee 29.11.2018 kiri MKM-le;

9. MKMi 13.12.2018 vastuskiri nr 24.5-6/18-0005/10602 HOL-le.

10. Tallinna LV 28.12.2018 kiri nr 3-1/1493-22 MKM-le

11. HOL ja puudutatud omavalitsuste 21.01.2019 ühiskiri nr 9-1/8-5 MKM-le.

12. MKMi 24.01.2019 kiri nr 24.5-6/19-0095/736 Rail Baltic Estonia OÜ-le

13. MKMi 01.03.2019 vastuskiri nr 24.5-6/18-0005/1824 HOL-le.

14. HOLi 15.03.2019 kiri nr 9-1/5-1 AS-le Eesti Raudtee .

15. HOLi 20.03.2019 kiri nr 9-1/7-1 Rail Baltic Estonia OÜ-le ja RB Rail AS-le.

16. ASi Eesti Raudtee 15.04.2019 vastuskiri nr 1-12/758-1 HOL-le.

17. OÜ Rail Baltic Estonia 18.04.2019 kiri nr KV2019-031

18. HOL-i 16.05.2019 kiri 9-1/13-1 MKM-le.

19. Paldiski linnas toimus 13.08.2019 Paldiski Ettevõtjate Liidu, Lääne-Harju valla, HOL-i ning Alexela Grupi ja teiste Paldiski ettevõtjate esindajatega 

kohtumine majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga, kus üheks päevakorra punktiks oli Tallinna lõunapoolse ümbersõiduraudtee vajadus.

20. MKM-i 19.08.2019 kiri nr 24.5-6/19-0095/6216 Rail Baltic Estonia OÜ-le ja RB Rail AS-le.



Tallinna ümbersõiduraudtee vajadust on käsitletud:

• Harju maakonnaplaneeringus, mis oli kehtestatud Harju maavanema
poolt 19.04.1999 (kehtis kuni 09.04.2019).

• Tallinna strateegia «Tallinn 2025», kinnitatud volikogu poolt 10.06.2004
• Tallinna strateegia «Tallinn 2030», kinnitatud volikogu poolt 04.11.2010
• Üleriigilises planeeringus 2030+, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse

poolt 30.08.2012.
• Harju maakonnaplaneeringus 2030+, mis on kehtestatud riigihalduse

ministri poolt 09.04.2018.
• Harju maakonna arengustrateegias 2035+, mis jõustus vastavalt KOKS §

374 lõike 6 kohaselt 21.02.2019, mis tähendas strateegia heakskiitmist
kohalike omavalitsuste volikogude poolt.

• Ümbersõiduraudtee on ära markeeritud ka Vabariigi Valitsuse poolt
21.02.2019 kinnitatud „Avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist
suunavas tegevuskavas aastateks 2019–2024“.

Tallinna lõunapoolse ümbersõiduraudtee vajadus ja sellega kaasnevad 
võimalused:

• Kaubarongiliikluse väljaviimine Tallinna kesklinnast ning Kopli ja Ülemiste 
kaubajaamadest;

• Kaubarongliikluse väljaviimine tulevasest rahvusvahelisest Rail Balticu 
reisiterminalist, millest kujuneb ühtlasi Eesti värav ja Ülemiste piirkonnast 
on kujunemas oluline äri- ja elupiirkond;

• Ümbersõiduraudtee perspektiiv annab kindlustunde Paldiski sadamate 
operaatoritele ja teistele ettevõtjatele tegevuste laiendamiseks ja uute 
investeeringute tegemiseks (nt metanoolitehas), kuna idasuunaline 
kaubarongiliiklus läbi Tallinna ei ole jätkusuutlik;

• Regionaalrongiliikluse perspektiiv suunal Ülemiste-Paldiski/Turba-
Ülemiste, mis võimaldab igapäevast kiiret, mugavat ja keskkonnasäästliku 
töörännet ning parandaks ühtlasi lennujaama, RB reisiterminali ja muude 
teenuste kättesaadavust.



Ülemiste piirkond 15 aastat tagasi
Praegune arenguplaan

Ülemiste FinEst tunneliga
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• Palusime muuta MKM 24.01.2019 kirjaga Rail Baltic Estonia (RBE) OÜ-le antud sisendit dual-gauge lahenduse osas. Paluda

RB Rail AS-l Rail Baltic raudtee projekteerimisel arvestada lõigus, kus RB raudtee ning Tallinna ringraudtee lõunapoolne trassikoridor

asuvad paralleelselt ühes koridoris, võimaliku 1520 mm raudtee trassi ruumilise vajadusega ning täpsustada, millises täpsusastmes

nad peavad ringraudteega RB raudtee projekteerimisel kattuvas lõigus arvestama. Juhtida tähelepanu, et arvestamine võib seejuures

tähendada, et Tallinna ringraudtee tuleb RB-ga kattuvas lõigus üheaegselt RB raudteega läbi projekteerida.

MKM andis 19.08.2019 RBE OÜ-le ja RB Rail AS-le täpsustatud suunise arvestada Rail Baltic raudtee põhiprojekti koostamisel ja ehitamisel RB-ga kattuvas lõigus Tallinna

lõunapoolse ümbersõiduraudtee ruumilise vajadusega eritasandiliste ristete osas, st et viaduktide all tuleb projekteerida transpordikoridori tarbeks vaba gabariit h = 7,0 m ja

l = 7,0 m. Samas rõhutati kirjas, et piirduda tuleb kitsalt nimetatud kohtobjektidega ning perspektiivse raudteekoridori taristut muus osas, kui viidatud

gabariidid, projekteerima ega ehitama ei pea. / Kindlasti jääb küsimus, kas ilma ümbersõiduraudteed läbi projekteerimata RB-ga kattuvas lõigus on arvestamine piisavalt

täpne (nt RB kommunikatsioonide paigutus, RB ja ümbersõiduraudtee kohalikud peatused jne) /

• Palusime MKM-l kui transpordivaldkonna eest vastutaval ministeeriumil algatada ja teostada riigi eriplaneering Tallinna

ringraudtee detailise lahenduse väljatöötamiseks. See võimaldab puudutatud omavalitsustel edaspidi arvestada oma üld- ja

detailplaneeringutes ringraudtee rajamiseks vajaliku maavajadusega. Lõppeks olukord, kus omavalitsused on planeerimis- ja

ehitustegevuses piiratud maakonnaplaneeringust tuleneva ca 500 m laiuse koridoriga arvestamise kohustusega ning trassikoridor

täpsustuks planeeringuga omavalitsuste jaoks aktsepteeritava ulatusega ca 30 m laiuseks alaks. Eriplaneeringust lähtuvalt saaksid

omavalitsused kujundada rööbastranspordi kasutajate hulga kasvu toetavat asustust ringraudtee regionaalrongipeatuste ümbruses

suunal Ülemiste-Lagedi-Saue-Paldiski/Turba (perspektiivis ka Haapsalu-Rohuküla). Eriplaneering annab Tallinna ringraudtee

perspektiivse lahenduse paika panekuga Paldiski sadamate operaatoritele ja teistele ettevõtjatele kindlustunde tegevuse

laiendamiseks või uute investeeringute tegemiseks (Paldiskil tekib tulevikus hea ida-lääne suunaline raudteeühendus, võimaldades

kaubavoogude suunamist Tallinna kesklinnast ja RB rahvusvahelisest reisiterminalist mööda).

HOL taotlused 16.05.2019 kirjas majandus- ja taristuministrile:



Joonis: väljavõte OÜ Reaalprojekt poolt 2018. aastal koostatud eskiisprojektist "Tallinna ringraudtee Saue-Lagedi lõik", tellija Eesti Raudtee AS
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Joonis: väljavõte OÜ Reaalprojekt poolt 2018. aastal koostatud eskiisprojektist "Tallinna ringraudtee Saue-Lagedi lõik", tellija Eesti Raudtee AS

Kui REP-i jääb tegemata, siis tegelikult puudub 

omavalitsustel alus hoida ümbersõiduraudtee 

koridor otstes vabana ning see ehitatakse 

tõenäoliselt täis, kuna arendussurve on kuldseringi 

omavalitsustes väga suur.

REP võimaldaks lõpetada olukorra, kus omavalitsused on planeerimis- ja

ehitustegevuses piiratud maakonnaplaneeringust tuleneva ca 500 m laiuse

koridoriga arvestamise kohustusega ning trassikoridor täpsustuks

planeeringuga omavalitsuste jaoks aktsepteeritava ulatusega ca 30 m laiuseks

alaks. Eriplaneeringust lähtuvalt saaksid omavalitsused kujundada

rööbastranspordi kasutajate hulga kasvu toetavat asustust ümbersõiduraudtee

regionaalrongi peatuste ümbruses suunal Ülemiste-Lagedi-Saue-Paldiski/Turba

(perspektiivis ka Haapsalu-Rohuküla). Eriplaneering annab Tallinna

lõunapoolse ümbersõiduraudtee perspektiivse lahenduse paika panekuga

Paldiski sadamate operaatoritele ja teistele ettevõtjatele kindlustunde tegevuse

laiendamiseks või uute investeeringute tegemiseks (Paldiskil tekib tulevikus

hea ida-lääne suunaline raudteeühendus, võimaldades kaubavoogude

suunamist Tallinna kesklinnast ja RB reisiterminalist mööda).



Projekti eesmärgid: Parandada Kesk-Läänemere piirkonna ida-lääne suunaliste koridoride ligipääsetavust ja atraktiivsust kasutades
sektorite vahelist dialoogi ja vaadeldes majanduslikke, tehnilisi ja meetmevõimalusi.

Projekt soovib panustada reisi- ja kaubavoogude sujuvamaks muutmisse ning innovatsiooni ja uute ärivõimaluste
avamisse valitud koridorides.

Harjumaa on defineerinud meie jaoks olulisima koridorina Oslo-Örebrö-Stockholm-Paldiski/Tallinn-Narva-St
Peterburgi joone.

Projekti kogueelarve: 1,9 mln eurot

Projekti ajakava: 2019 - 2021

Projekti partnerid: Turku University of Applied Sciences Ltd., Finland | Region Örebro County, Sweden | Vidzeme Planning Region,
Latvia | Åbo Akademi University, Finland | Rīga Planning Region, Latvia | Ventspils High Technology Park
Foundation, Latvia | Union of Harju County Municipalities, Estonia.



TÄNAN KUULAMAST!
Andre Sepp

Harjumaa Omavalitsuste Liit

www.hol.ee


