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Päevakord:
1. Ülevaade elanike arvamuse väljaselgitamise korrast haldusterritoriaalse korralduse muutmisel
2. Ülevaated maakondades toimuvatest ühinemisläbirääkimistest:
a. Keila piirkond;
b. Raasiku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine kriteeriumi täitmiseks;
c. Ambla valla piiride muutmine külade üleandmisega Tapa vallale Lääne-Virumaa suunas;
d. Vaivara valla ettepanek Kohtla-Järve lahustükkide üleandmisest Vaivara vallale;
3. Arutelu ja võimalikud soovitused

Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid ja tutvustas planeeritud päevakorda.
1. Ülevaade elanike arvamuse väljaselgitamise korrast haldusterritoriaalse korralduse muutmisel
Ave Viks tegi ülevaate elanike arvamuse väljaselgitamise korrast haldusterritoriaalse korralduse
muutmisel.
2. Ülevaade maakondades toimuvatest ühinemisläbirääkimistest
Harjumaa
a. Keila piirkond;
Komisjoni liikmed tutvusid koostatud ekspertarvamusega.
Kaia Sarnet märkis, et läbirääkimispiirkonnas on hetkel tagatud nii minimaalse kui soovitusliku
elanike arvu kriteeriumi täitmine.
Komisjon jõudis seisukohale, et Keila valla, Paldiski linna, Vasalemma valla, Padise valla ja Nõva valla
ühinemisläbirääkimistega võiks ideaalvariandina ühineda ka Keila linn kui tugev piirkonna keskus.
b. Raasiku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine kriteeriumi täitmiseks;
Komisjoni liikmed tutvusid koostatud ekspertarvamusega.
Komisjon otsustas soovitada Raasiku vallale algatada ühinemisläbirääkimisi, kas Rae või Anija ja
Aegviidu vallaga. Arvestades elanike liikumissuunda ja töörännet on Raasiku valla elanike suund
Tallinna poole ja seetõttu Rae valla ja eeskätt Jüri aleviku suunas ning seega oleks elanike loomulikku
liikumissuunda arvestades eelistatud Raasiku ühinemine Rae vallaga. Jüri alevik on RAKE uuringu alusel
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3. tasandi keskus1, kus on tervisekeskus, ujula, gümnaasium, spordihoone, kaubandus. Jürisse on
kavandatud riigigümnaasium, mistõttu on ette näha olulist õpilasrännet Jüri suunas tulevikus.
Raasiku ja Anija valla piirkonnal on ajalooline sidusus, sest valdav osa tänase Raasiku valla aladest
kuulus Harju-Jaani kihelkonda, mis haaras ka tänase Anija sh Kehra ümbruse valla alasid. Raasiku valla
ühinemine Anija ja Aegviidu vallaga võimaldaks kujundada tugeva soovitusliku elanike arvu
kriteeriumile vastava KOV üksuse2, mille üheks läbivaks teljeks on raudtee Aruküla-Raasiku-KehraAegviidu. Anija valla keskus Kehra on 3. tasandi keskus3, Aruküla ja Raasiku alevik 2. tasandi keskused4.
c. Ülevaade Harjumaa läbirääkimistest
Leevi Laever tõi välja, et kriteeriumi mittetäitvatest omavalitsustest ei ole Harjumaal veel
läbirääkimisi alustanud Loksa linn.
Komisjoni otsustas soovitada Loksa Linnavolikogule alustada haldusterritoriaalse korralduse muudatuse
menetlusega ning nõustuda Kuusalu Vallavolikogu esitatud ettepanekuga algatada haldusterritoriaalse
korralduse muutmine Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise teel. Läbirääkimiste peatsel alustamisel
oleks võimalik järgida haldusreformi seaduses toodud tähtaegu ning viia ühinemistoimingud läbi nii,
et oleks võimalik esitada kohaliku omavalitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse muudatuse
taotlus hiljemalt 1. jaanuariks 2017 vastavalt haldusreformi seadusele.
Järvamaa
a. Ambla valla piiride muutmine külade üleandmisega Tapa vallale Lääne-Virumaa suunas.
Komisjoni liikmed tutvusid koostatud ekspertarvamusega.
Komisjoni otsustas soovitada Ambla vallal nõustuda Tapa ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks
eesmärgiga selgitada välja elanike eelistus haldusterritoriaalse korralduse muutmisel või esitada
põhjendatud keeldumine ettepanekust.
Alo Aasma tõi välja, et Väätsa vald jätkab ühinemisläbirääkimisi vaid Türi suunal. Paide linna ja Paide
ning Roosna-Alliku valla läbirääkimiste piirkond ei ületa seega enam soovituslikku 11 000 elaniku piiri.
Kui Käru jätkab läbirääkimisi Türi ja Väätsa vallaga ületatakse antud läbirääkimispiirkonnas
soovitusliku 11 000 elaniku piir.
Lääne-Virumaa
Marko Torm tõi välja, et Tamsalu pole veel lõplikku otsust ühinemispiirkonna osas teinud, mõlemas
suunas ületataks Tamsalu ühinemisel 11 000 elaniku piir. Kui Laekvere ühineb Vinniga siis Pandivere
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TÜ RAKE. “Era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest
maakonnaplaneeringutes“,
2015.
http://www.fin.ee/public/KOV/Uuringud_ja_analuusid/Teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne.pdf 3. tasandi teenuskeskuses on lisaks põhiteenustele (nt põhiharidus, lasteaed, spordisaal, noortekeskus, rahvamaja,
raamatukogu, postkontor, päevakeskus eakatele) tagatud ka kohalikud kvaliteetteenused (nt esmatasandi tervisekeskus, apteek,
hambaravi, kultuurikeskus, hooldekodu eakatele).
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01.01.2016 seisuga 11 053 elanikku, rahvastikuregistri andmetel. Võib 01.01.2017 seisuga muutuda.
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maakonnaplaneeringutes“, 2015.
http://www.fin.ee/public/KOV/Uuringud_ja_analuusid/Teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne.pdf 3. tasandi teenuskeskuses on lisaks põhiteenustele (nt põhiharidus, lasteaed, spordisaal, noortekeskus, rahvamaja,
raamatukogu, postkontor, päevakeskus eakatele) tagatud ka kohalikud kvaliteetteenused (nt esmatasandi tervisekeskus, apteek,
hambaravi, kultuurikeskus, hooldekodu eakatele).
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TÜ RAKE. “Era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest
maakonnaplaneeringutes“,
2015.
http://www.fin.ee/public/KOV/Uuringud_ja_analuusid/Teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne.pdf 2. tasandi teenuskeskuses on lisaks kohalikele lihtteenustele (nt esmatarbekaupade kauplus, haruraamatukogu, kaste
päevahoid, algkool, vaba aja keskus) tagatud kohalikud põhiteenused (nt põhiharidus, lasteaed, spordisaal, noortekeskus,
rahvamaja, raamatukogu, postkontor, päevakeskus eakatele).
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piirkonnas 11 000 elaniku piiri ei ületata. Teatud määral oodatakse ka riigigümnaasiumi paiknemise
osas otsuse tegemist.
Ida-Virumaa
a. Vaivara valla ettepanek Kohtla-Järve lahustükkide üleandmisest Vaivara vallale;
Komisjoni liikmed tutvusid koostatud ekspertarvamusega.
Komisjon otsustas arvamust hetkel mitte anda ning vaadelda edasiste läbirääkimiste käiku.
b. Ülevaade Ida-Virumaa läbirääkimistest
Mihkel Laan tõi välja, et Mäetaguse vald peaks otsuse lõpliku ühinemispiirkonna osas (Peipsi äär vs
Jõhvi algatatud läbirääkimised) tegema juuli lõpuks.
3. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused
Komisjon otsustas:
3.1. soovitada Raasiku vallale algatada ühinemisläbirääkimisi, kas Rae või Anija ja Aegviidu vallaga;
3.2. soovitada Loksa Linnavolikogule alustada haldusterritoriaalse korralduse muudatuse
menetlusega ning nõustuda Kuusalu Vallavolikogu esitatud ettepanekuga algatada
haldusterritoriaalse korralduse muutmine Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise teel;
3.3. soovitada Ambla vallal nõustuda Tapa ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga
selgitada välja elanike eelistus haldusterritoriaalse korralduse muutmisel või esitada
põhjendatud keeldumine ettepanekust;
3.4. võtta järgmisel koosolekul päevakorda soovituse kujundamine Väätsa vallale.

Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 29. augustil Harju Maavalitsuses.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaia Sarnet
Komisjoni esimees

3

