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Sissejuhatus
Antud hindamine on läbi viidud Keskkonnaministeeriumi poolt 12.10.2012
välja kuulutatud riigihanke “Lihthange “”Elukeskkonna arendamise
rakenduskava” raames elluviidavate projektide panuse hindamine “Läänemere
strateegia” prioriteetsetesse valdkondadesse” raames. Hindamise viisid läbi
Technopolis Group Eesti OÜ ja CPD Arenduskeskus. Hindamine hõlmas
kõikide1 Elukeskkonna arendamise rakenduskava (EARK) prioriteetsete
suundade raames elluviidavaid ja elluviidud projekte perioodil 01.01.2007 –
24.10.2012, kokku 42712 projekti. Hindamise eesmärk on analüüsida kuivõrd
ning kui suures ulatuses panustavad EARK raames rahastatud projektid
Läänemere strateegia (LMS) prioriteetide elluviimisele. Hindamise käigus
otsiti vastuseid järgmistele hindamisküsimustele:
1. Millised EARK prioriteetsed suunad milliste LMS eesmärkide täitmisse
panustavad, kuidas (otseselt või kaudselt) panustavad ning millises
rahalises mahus;
2. millised EARK prioriteetsed suunad panustavad millistesse LMS
eesmärkidesse kõige enam ning mis põhjustel.
Aruande esimeses peatükis tuuakse välja nii LMS kui EARK peamised
strateegilised eesmärgid ning kontekst, milles neid dokumente rakendatakse.
Sellega luuakse hindamiseks vastav taust ning tuuakse välja teadmised, millest
hindamisel lähtuti. Teises peatükis analüüsitakse EARK prioriteetseid
suundi meetmete kaupa, määratletakse meetmete ja nende raames
elluviidavate projektide panus LMS valdkondadesse. Teises peatükis otsitakse
vastuseid hindamisküsimusele millised EARK prioriteetsed suunad milliste
LMS eesmärkide täitmisse panustavad, kuidas (otseselt või kaudselt)
panustavad ning millises rahalises mahus. Kolmandas peatükis võrreldakse
EARK prioriteetseid suundi omavahel ning püütakse leida need suunad ja
meetmed, mis kõige enam panustavad LMS eesmärkide täitmisse. Selles
peatükis antakse vastus hindamisküsimusele millised EARK prioriteetsed
suunad panustavad millistesse LMS eesmärkidesse kõige enam ning mis
põhjustel. Kokkuvõtvas osas võetakse hindamise läbiviimise protsess ning
hindamistulemused lühidalt kokku.

1. Hindamise taust
Euroopa Komisjon on oma 29. oktoobri 2009 Ülemkogul kiitnud heaks
esimese Euroopa Liidu (EL) sisese regionaalse strateegia - Läänemere
strateegia – millega püütakse edendada Läänemere äärsete liikmesriikide
koostööd piiriüleste probleemide lahendamisel. Läänemere strateegial on neli
peamist suunda (sammast) – keskkond, jõukus, ligipääsetavus ning ohutus ja
julgeolek. Need suunad omakorda jagunevad 15 poliitikavaldkonnaks (vt lisa
1 EARK hõlmab kaheksat prioriteetset suunda, millest kaks, tehniline abi ja horisontaalne tehniline abi, ei
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olnud hindamise objektiks, kuna on EARK elluviimist toetava iseloomuga
Hindamisel olnud projektide koguarv erineb lepingus kokku lepitud (4150 projekti) projektide arvust
meetme 2.3.2 raames rahastatud 121 projekti võrra.

2), mille edendamist omakorda toetavad 80 spetsiifilist lipuprojekti (flagship
projects). LMS eesmärk on regioonispetsiifiliselt lähenedes leida lahendusi
peamistele kitsaskohtadele, mis takistavad piirkonna arengut. Kuna LMS’l ei
ole eraldi eelarvet, siis viiakse tegevusplaani ellu rahvuslike eelarvete ning EL
struktuurivahendite projektide kaudu, märgistades ära projektide panus
LMS’le. LMS elluviimiseks ei tekitata uut seadusandlust, ei anta lisaraha ega ei
looda uusi institutsioone – strateegia viiakse ellu kasutades ja koondades
olemasolevaid ressursse.
Euroopa Komisjon on LMSi eesmärkide täitmise kohta koostanud
kaks aruannet: vahekokkuvõtte (interim review) aastal 2010 ja
vahearuande aastal 2011. Vastavalt LMS’i 2010. aasta ülevaatele toetavad Eesti
EL struktuurivahendite elluviimise rakenduskavad (Majanduskeskkonna ja
Elukeskkonna rakenduskavad) eeskätt LMS alasuundi 1,5,7,8,12 ja 14 (vt. ka
lisa 2).
Sama aruanne toob ka välja, et perioodil 2007-2010 on Eesti LMSi
elluviimiseks kulutanud juba €67m3. 2011. aasta aruandest nähtub, et
käivitatud on mitmeid Läänemere regiooni kaitseks mõeldud projekte nagu
BalticDeal, CleabShip, LNG Feasibility Study, BaltAdapt4 jms. Üks
olulisemaid ja suuremaid võrgustikke on HELCOM (Baltic Marine Protection
Commission), mis iseenesest on üks lipuprojektidest kattes mitmeid LMS
prioriteete ning kaasates kõiki Läänemere riike. Kuna LMS’s puudub oma
eelarve, siis LMS prioriteete ja lipuprojekte rahastatakse läbi teiste
programmide ja tegevuste: Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF),
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa Kalandusfondi (EFF) ning muude EL
rahastusallikate kaudu. Ühe soovitusena LMS edaspidiseks elluviimiseks toob
aruanne ka välja suurema EL ühtekuuluvuspoliitika vahendite
kaasamise ja kasutamise LMS prioriteetide elluviimisse, mis on otseselt
seotud ka käesoleva hindamise eesmärgiga5.
Üheks peamiseks LMS prioriteetide elluviimise allikaks on EL
ühtekuuluvuspoliitika instrumendid, mida liikmesriigid kasutavad läbi
struktuuritoetuse elluviimiseks kavandatud rakenduskavade. Antud
hindamine hõlmabki Elukeskkonna arendamise rakenduskava raames
elluviidavaid projekte järgmistes prioriteetsetes suundades:
2.1 „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning
välisõhu kaitse“;
2.2 „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide
arendamine“;
2.3 „Energiamajanduse arendamine“;
2.4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“;
2.5 „Hariduse infrastruktuuri arendamine“;
2.6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“.

3

EU Strategy for the Baltic Sea region, Annual Report 2010, European Commission,
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/documents_en.cfm#2
4 EU Baltic Region Strategy, http://www.balticsea-region-strategy.eu/
5 Report from the Comission to the European Parliament, the Council, the European Economic
ja
Social
Committee
and
the
Committee
of
Regions,
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/pdf/reports/1_EN_ACT_part1_v2.pdf
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EARK raames rahastatakse Eestis eeskätt suuremahulise infrastruktuuri
projektide elluviimist keskkonna ja energeetika, hariduse, tervishoiu ja
regionaalarengu valdkondades.

2. Metoodika kirjeldus
Hindamise läbiviimiseks kasutati kolme peamist meetodit:


Infoallikate analüüs, mille käigus tutvuti taustamaterjalidega ning
koguti ning agregeeriti andmeid;



Võrdlusanalüüs, mille käigus tuginedes taustamaterjalidele analüüsiti
kogutud andmeid ning tehti järeldusi ja hinnati panust;



Tulemuste valideerimine, mille käigus viidi läbi fookusgrupi seminar,
kus arutati läbi kõikide6 EARK prioriteetsete suundade panus,
ühtlustati arusaamu ning saadi tagasisidet valdkonna ekspertidelt.

Peamiste infoallikatena kasutati:
1) Läänemere strateegia kohta käivaid algdokumente ja aruandeid:




Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, mis
käsitleb Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegiat (Euroopa
Komisjon, 2009 ja 2012);
Commission
staff
working
document
Accompanying
the
Communication from the Commisssion to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of Regions concerning the European Union Strategy for the
Baltic Sea Region, Action Plan (Euroopa Komisjon, 2009 ja 2012);



Report from the European Commission on the Implementation of the
EU Strategy for the Baltic Sea Region (Euroopa Komisjon 2010 ja
2011);



Report on the Implementation of the EU Strategy of the Baltic Sea
Region (Euroopa Komisjon, 2011)

2) Struktuuritoetuste andmisega seotud andmebaasid, dokumendid ja
õigusaktid:


Elukeskkonna arendamise rakenduskava;



Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2010 ja 2011;



Struktuuritoetuste kesksüsteem
operatiivsüsteem (SFOS);



Elukeskkonna arendamise rakenduskava elluviimiseks välja antud
meetmepõhised õigusaktid (www.struktuurifondid.ee)

(SFCS)

ja

struktuuritoetuste

6 v.a. prioriteetsed suunad tehniline abi ja horisontaalne tehniline abi
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3) valdkondlikud strateegiad ja arengukavad:


Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030



Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013;



Üldharidussüsteemi arengukava 2007-2013;



Regionaalarengu strateegia 2012-2015;



Eesti riiklik turismi arengukava 2007-2013;



Noorsootöö strateegia 2006-2013;



Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020.

Hindamist alustati baasandmete kogumisega, milleks kasutati SFCS ja
SFOS andmebaase. Tellija võimaldas ligipääsu andmebaasidele, samuti abistas
vajalike andmete kättesaamisega. Andmete kogumise juures oli kõige olulisem
andmete piisavus. Kogutud andmed koondati EARK prioriteetsete suundade
kaupa eraldi Exceli failidesse (kokku neli faili), sisaldades vähemalt järgmist
projektipõhist infot:


Projekti number



Projekti nimetus



Kas projekt on lõpetatud/ei ole lõpetatud



Projekti eelarve (sh summa kokku, EL osa, omaosalus)



Projekti väljamaksed (sh väljamaksed kokku, EL osa, omaosalus)

Lisaks SFOS ja SFCS kaudu kogutud andmetele lisasid hindajad vajalikud
andmed LMS kohta:


LMS valdkond



Kas panus on otsene või kaudne



Panuse maht (kokku, EL osa, omaosalus)

Võrdlusanalüüsi
läbiviimisel
tugineti
eelnevalt
läbitöötatud
alusdokumentidele ning kogutud andmetele. Antud hindamine hõlmab 4271
projekti, mis kõik täidavad erinevate meetmete ja EARK prioriteetsete
suundade eesmärke. Hindamise käigus veenduti, et panuse kaardistamiseks
on mõistlik jääda meetme tasandile ning projektid prioriteetsete suundade
raames grupeerida, kuna kõik sama tüüpi projektid (nt. energiaauditi
läbiviimine, hoonete renoveerimine jms) täidavad ühte ja sama eesmärki.
Leiti, et hinnangu andmine prioriteetse suuna tasandil jääb liiga üldiseks,
kuna prioriteetse suunas sees rahastatakse erineva eesmärgiga projekte ning
panus ei tule välja. Projekti tasand läheb jällegi liiga detailseks ning analüüs ei
ole proportsioonis ülesande püstitusega. Hinnangu andmisel meetme
tasandile jäämise kasuks räägib ka fakt, et ühe meetme raames elluviidavad
projektid peavad täitma meetme eesmärke, mis omakorda täidavad
prioriteetse suuna eesmärke. Seetõttu andsid eksperdid hinnangu projekti
panuse kohta LMS prioriteetide täitmisse meetme tasandil. Projektide
panuse hindamisel ilmneski, et enamasti panustasid ühe meetme projektid
ühte ja samasse LMS valdkonda. Siiski, jäätmekäitluse ning keskkonnaseiret ja
–järelevalvet puudutavate projektide puhul võis täheldada panust kahte
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erinevasse LMS valdkonda, mis on analüüsis ka välja toodud. Lisaks tuleb
mainida, et keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetme projektid
panustavad kaudselt enam kui kahte LMS valdkonda. Samuti, kõikide ühe
meetme (või alameetme/projektitüübi) projektide panuse mehhanism oli
samasugune. Nimetatud asjaolud oli omakorda kinnituseks, et vastavalt
ülesande püstitusele panuse hindamine LMS valdkondade elluviimisse
meetme tasandil õigustab end7.
Panuse määratlemisel otseseks või kaudseks võeti aluseks järgmiseid peamisi
kriteeriume:


Kui suur on panuse sihtgrupp (suur – otsene, väike – kaudne);



Kui pikk on aeg, mis on vajalik panuse tekkimiseks (lühike – otsene,
pikk – kaudne);



Kui suur on vajalike sammude arv panuse tekkimiseks (väike (st. panus
tekib kohe peale projekti elluviimist) – otsene, suur (st. panuse
tekkimiseks on vaja täita veel mingi arv eelduseid) – kaudne);



Kui suurt regiooni panus hõlmab (suurt (st. vähemalt mõnda
Läänemere riiki) – otsene, väike (st. panus on lokaalse mõjuga) –
kaudne).

Lisaks vaadati ka seda, kas valdkonna nimetus, kuhu projekt/meede panustab,
on otseselt ära mainitud LMS prioriteetides (ja/või on sarnane LMS
lipuprojektide temaatikaga) – juhul, kui valdkond oli mainitud, siis oli see
eelduseks, et panus võiks olla pigem otsene, ning juhul, kui valdkonda ei olnud
mainitud, siis võis eeldada, et panus võiks olla pigem kaudne. Panuse
hindamisel lähtuti ka põhimõttest, et sama tüüpi projektid panustavad LMS
prioriteetidesse sarnaselt, st. näiteks panus ei sõltu omandivormist.
Hindamise tulemuste valideerimiseks viidi esialgu planeeritud
kvalitatiivsete intervjuude asemel läbi fookusgrupi seminar, kus osalesid nii
hindamist läbiviivad eksperdid kui valdkondlikud eksperdid8 (vt. tabel 1).
Fookusgrupi eesmärk oli saada valdkondlikelt ekspertidelt tagasisidet
hindamise esialgsetele tulemustele, samuti ühtlustada arusaamu ja seisukohti,
kui ka tõsta hindamise kvalitatiivset taset. Fookusgrupi kokkukutsumise
peamiseks argumendiks oli just eri valdkonna projektide panuse määratlemise
parem sidusus ja põhjendatus, kuna osad projektid hõlmasid mitut LMS
prioriteetset valdkonda (jäätmekäitlus, keskkonnaharidus) või rahastati sama
tüüpi (hoonete renoveerimine) või valdkonna (tervishoid, haridus) projekte
erinevate prioriteetsete suundade alt. Fookusgrupi kohtumine toimus 8.
veebruaril 2013 Keskkonnaministeeriumis. Fookusgrupis toimunud
mõtteavalduste, seisukohtade ja arutelu tulemusena täiendati ja viimistleti
lõpparuannet.

7 Hindajad eristasid siinjuures ‘panust’ ja ‘mõju’, mis on erineva sisuga terminid. Panus ehk sisend on mingi
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hulk ühikuid, mida panustatakse mingi eesmärgi/tegevuse täitmiseks. Mõju on mingi tegevuse
tagajärgede hindamine – kas antud tegevus on saavutanud soovitud eesmägi ning mis ulatuses. Mõju
analüüs on ulatuslikum ja sügavam ning vajab tegevuse (siin kontekstis projektide) põhjalikku analüüsi.
Tervislikel põhjustel Valdur Lahtvee fookusgrupi seminaril ei osalenud, kuid andis oma tagasiside
kirjalikult.
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Analüüsi viisid läbi kolm eksperti ja neli valdkondlikku eksperti:
Tabel 1: tööjaotus hindamise läbiviimisel
Valdkond

Ekspert

Valdkondlik
ekspert

Keskkond ja energeetika (EARK
prioriteetsed suunad 1,2,3)

Evelin Põld

Valdur Lahtvee

Regionaalarengu
valdkond
(EARK prioriteetne suund 4)

Klaas-Jan Reincke

Garri Raagmaa

Haridus (EARK
suund 5)

prioriteetne

Katre Eljas-Taal

Hasso Kukemelk

Tervishoid (EARK prioriteetne
suund 6)

Katre Eljas-Taal

Kaja Põlluste

3. Elukeskkonna
arendamise
rakenduskavast
rahastatud
projektide panus Läänemere strateegia prioriteetide täitmisse
Nii EARK kui ka LMS on strateegilised dokumendid – LMS on Euroopa Liidu
tasandi strateegia ning EARK on Eesti sisene strateegiline dokument.
Hinnangu andmist alustati strateegiliste eesmärkide võrdlusega - millised on
EARK ning LMS eesmärgid ja prioriteetsed suunad – kuivõrd kattuvad üldised
eesmärgid ja prioriteetsed suunad. Kui EARK eesmärk on laiemalt ühtlustada
eri piirkondade sotsiaal-majanduslikku erinevust EL sees, siis LMS keskendub
Läänemere piirkonna elukvaliteedi tõstmisele. Võrreldes prioriteetseid suundi
omavahel, nähtub, et EARK on rohkem fokusseeritud (nagu ta peabki olema)
ning LMS on oluliselt üldisem, hõlmates kõiki tegevusi, mida antud prioriteedi
all üleüldse saab toetada. Samas, on LMS lipuprojektid jällegi suunatud
konkreetse probleemi lahendamisele, kuid on nii geograafiliselt kui
finantsiliselt oluliselt mastaapsemad kui EARK projektid. Seega võib
järeldada, et kõik EARK projektid panustavad mingil määral LMS
eesmärkide täitmisse. Küsimus on kuidas (otseselt või kaudselt) ning mis
mahus.
Analüüsimaks üksikute projektide panuseid LMS prioriteetide täitmisse
vaadati iga projekti eesmärke ja tegevusi ning võrreldi neid LMS
prioriteetidega – millised projektid milliste prioriteetide täitmisse kõige enam
panustavad. Juba esimeste meetmete projektide hindamisel leidis kinnitust
tõsiasi, et kõik meetme projektid panustavad meetme eesmärkide täitmisele,
mistõttu on nende projektide tegevused sarnased ning neid võib panuse
kaardistamiseks grupeerida, kuna sisuline panus on kõigil projektidel sama.
Juhul, kui projekt (projektitüüp) panustab mitmesse LMS valdkonda, siis
üldjuhul võeti arvesse ainult seda, kuhu ta otseselt panustab (samas mõnede
meetmete projektide puhul leiti siiski, et need panustavad kahte või enamasse
valdkonda võrdselt). Panuse määratlemisel vaadeldi iga projektitüübi puhul
seda kas ja mis selle projekti elluviimisel muutub - kas see mõjutab LMS
prioriteedi täitmist otseselt või kaudselt. Kokkuvõttes nähtub, et EARK
meetmed panustavad LMS eesmärkide täitmisse väga erinevalt, sõltuvalt
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projektide eesmärkidest, elluviimise kontekstist ning tegelikust sisust (vt.
kokkuvõttev tabel 20).
Järgnevalt on välja toodud meetmete panuse analüüs EARK prioriteetsete
suundade kaupa.
3.1 EARK prioriteetne suund 1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri
arendamine ning välisõhu kaitse
EARK prioriteetses suunas ’Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri
arendamine ning välisõhu kaitse’ on esmase tähtsusega ülesannete hulgas
veevarustuse, jäätme- ja heitveekäitluse infrastruktuuride väljaehitamine.
2012. aastal rakenduskava muutmisel lisati juurde ka „Välisõhu kaitse“
alasuund, kuid kuna hindamise hetkeks ei olnud töös veel ühtegi välisõhu
kaitsele suunatud projekti, siis käesoleva hindamise käigus antud alasuunda ei
kajastata. Veemajanduse arendamisel keskendub prioriteetne suund eeskätt
veevarustussüsteemidele
(joogiveevarustussüsteemide
ja
joogiveetöötlusjaamade ehitamine ja rekonstrueerimine) eesmärgiga
suurendada ühisveevärgiga varustatud inimeste osakaalu ning viia
ühisveevärgi joogivesi vastavusse EL direktiivi nõuetega. Teine oluline
prioriteet on veekaitse infrastruktuuri (reoveekogumissüsteemide ja
reoveepuhastite) ehitamine ja rekonstrueerimine, et oleks tagatud keskkonna
kaitstus asulareovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest.
Samuti hõlmab prioriteetne suund tegevusi, mis on suunatud veekogude hea
seisundi saavutamiseks (nt kalade rändetingimuste parandamine) ning
jääkreostuskollete
ohutustamiseks.
Jäätmekäitluse
osas
keskendub
prioriteetne suund nõuetele mittevastavate nii tavajäätmeprügilate kui ka
põlevkivitööstuse ja –energeetika jäätmehoidlate korrastamisele ja
sulgemisele eesmärgiga vähendada nende ohtu keskkonnale (sh pinna- ja
põhjaveele). Samuti on suuna eesmärk arendada välja optimaalne
regionaalsete tavajäätmeprügilate võrgustik, arendada jäätmekäitlust
(jäätmete kogumist, sortimist ja taaskasutusse suunamist) ning vähendada
jäätmeteket üldiselt. Prioriteetse suuna raames on 24.10.2012 seisuga
rahastatud või rahastamisel 149 projekti kogumahuga €680,6m.
EARK veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektid (vt. tabel 2) on
tihedalt seotud LMS valdkonnaga 1, mille eesmärk on vähendada merre
sattuvate toitainete koguseid vastuvõetava tasemeni. . Samas tuleb märkida, et
joogiveevarustussüsteemide rajamine/rekonstrueerimine, mida samuti
projektide raames tehakse, ei panusta LMS valdkonda 1, kuna need tegevused
on suunatud inimeste terviseriskide vähendamisele, mitte veekeskkonna
kaitsele. LMS valdkond 2 seab aga eesmärgiks säilitada looduslikud alad ja
bioloogiline mitmekesisus, sh kalandus – selle eesmärgi saavutamisega on
samuti mitmed veemajanduse infrastruktuuri projektid otseselt seotud. LMS
valdkond 3 keskendub aga vajadusele vähendada ohtlike ainete kasutust ja
mõju – EARK prioriteetses suunas 1 on ohtlike ainetega seotud jäätmekäitluse
ja jääkreostuse likvideerimise projektid. Seega on EARK prioriteetse suuna 1
projektidel panus LMS valdkondadesse 1, 2 ja 3.
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Tabel 2: EARK prioriteetse suuna 1 meetmete eesmärgid on
Meede

Eesmärgid

2.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri
arendamine

Meetme
eesmärk
on
elanikele
nõuetekohase
veevarustuseja
kanalisatsiooniteenuse
osutamiseks
vajalike
ühisveevärgija
kanalisatsioonisüsteemide arendamine

2.1.2
Nõuetele
mittevastavate
tavajäätmeprügilate sulgemine

Meetme
eesmärk
keskkonnanõuetele
tavajäätmeprügilad
korrastatud

on,
on

et
kõik
mittevastavad
suletud
ja

2.1.3 Põlevkivitööstuse nõuetele
mittevastavate prügilate (poolkoksi
mäed) sulgemine ja korrastamine

Meetme eesmärk on põlevkivitööstuse
keskkonnanõuetele
mittevastavate
prügilate sulgemine ja korrastamine

2.1.4
Vooluveekogude
seisundi
parandamine (investeeringukava)

Meetme eesmärk on vooluveekogude
ökoloogilise seisundi ning tugevasti
muudetud veekogude või tehisveekogude
ökoloogilise potentsiaali parandamine

2.1.5 Jääkreostuse likvideerimine
endistel sõjaväe- ja tööstusaladel

Meetme eesmärk on pinna- ja põhjavee
ning pinnase reostusohu vähendamine
jääkreostuse likvideerimise või ohutuks
muutmise kaudu endistel sõjaväe- ja
tööstusaladel

2.1.6 Jäätmete kogumise, sortimise
ja
taaskasutusse
suunamise
arendamine

Meetme eesmärk on tagada nõuetele
vastav
jäätmete
käitlemine
ning
suurendada jäätmete taaskasutamist

2.1.7
Ladestusalaga
jäätmekäitluskeskuste ladestusala
laiendamine

Meetme eesmärk on arendada Eestis välja
optimaalne tavajäätmete regionaalsete
prügilate võrgustik

2.1.8
Põlevkivienergeetika
jäätmehoidlate
(tuhaväljade)
sulgemine ja tuhaärastussüsteemi
uuendamine

Meetme eesmärk on põlevkivienergeetika
keskkonnanõuetele
mittevastavate
prügilate
korrastamine
ning
tuhaärastussüsteemi uuendamine

2.1.9
Ladestusalaga
jäätmekäitluskeskuse
rajamine
Kagu-Eestisse

Meetme eesmärk on arendada Eestis välja
optimaalne tavajäätmete regionaalsete
prügilate võrgustik

2.1.10 Vooluveekogude
parandamine

seisundi

Meetme eesmärk on vooluveekogude
ökoloogilise seisundi või ökoloogilise
potentsiaali parandamine

2.1.11
Tõkestusrajatiste
inventariseerimine
vooluveekogudel
kalade
rändetingimuste parandamiseks

Programmi
kitsam
eesmärk
on
parandada
Eesti
vooluveekogude
ökoloogilist seisundit ning vältida
seisundi edasist halvenemist. Samuti
aidata kaasa kalapopulatsioonide (sh
siirdekalade) kaitsele

Lähtudes prioriteetse suuna 1 projektide eesmärkidest ja tegevustest, võib
projektid panuse iseloomult jagada tabelis 3 toodud kategooriatesse.
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Tabel 3: EARK veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamise
ning välisõhu kaitse prioriteetse suuna projektide mõju LMS prioriteetide
elluviimisse
Toetuse saaja

Projekti sisu

Panus LMS

KOV, KOV vee-ettevõte (53
projekti)9

Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi
ehitamine ja
rekonstrueerimine;
joogiveevarustussüsteemi
rekonstrueerimine;
anaeroobse reoveesette
töötluse tehnoloogia
kasutuselevõtt
reoveepuhastis

KOV asutused, prügila
sulgemise
kohustusega
juriidilised
isikud
(19
projekti)

Keskkonnanõuetele
mittevastavate prügilate
sulgemine ja
korrastamine (sh
ehitusjärelevalve)

Kanalisatsioonisüsteemide
ehituse ja rekonstrueerimise
ning reoveepuhastite
rekonstrueerimise tulemusena
vähenevad keskkonda
sattuvate toitainete kogused.
Mida rohkem on
nõuetekohaselt töötavaid
reoveepuhasteid ning mida
suurem osa rahvastikust on
liitunud ühiskanalisatsiooniga,
seda enam on kaitstud
keskkond asulareovee
suublasse juhtimisest
tulenevate kahjulike mõjude
eest. Meetme raames
rakendatavad projektid
panustavad olulisel määral
asulareovee direktiivist
tulenevate kohustuste
täitmisse, mida peab vajalikuks
ka LMS valdkond 1
Nõuetele mittevastavad
prügilad (nii tavajäätme- kui
ka põlevkivitööstuse) on
objektid, mis avaldavad
keskkonnale olulist mõju.
Muuhulgas on
märkimisväärseks negatiivseks
teguriks prügilates tekkiv
nõrgvesi, mis võib sisaldada nii
lämmastiku- ja
fosforiühendeid kui ka ohtlikke
aineid, saastades nii pinna- ja
põhjavett. Nõuetele
mittevastavate prügilate
sulgemise üheks eesmärgiks
ongi prügilatest tuleneva
pinna- ja põhjavee reostuse
vähendamine. Prügilate
sulgemine ja korrastamine
hõlmab muuhulgas prügilate
ümberkujundamist ja katmist
erinevate kattekihtidega nii, et
nõrgvee teke oleks viidud
miinimumini, et väheneks selle
reostusaste ning ühtlasi
tagatakse nõrgvee kogumine ja
puhastamine. Prügilate

9 Ei sisalda 20 joogiveevarustuse arendamise projekti, mis ei panusta LMS prioriteetide täitmisse
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Keskkonnaministeerium,
Eesti
Energia
Narva
Elektrijaamad AS, prügila
sulgemise
kohustusega
juriidilised
isikud
(3
projekti)

Tuhaärastussüsteemi
uuendamine ja
keskkonnanõuetele
mittevastavate
põlevkivienergeetika
prügilate korrastamine
ning põlevkivitööstuse
ohtlike jäätmete
keskkonnanõuetele
mittevastavate prügilate
sulgemine ja
korrastamine

Avalik-õiguslik juriidiline
isik, KOV, MTÜ, SA,
riigiasutus,
äriühing,
Keskkonnateabe
Keskus
(endine
Keskkonnaministeeriumi
Info- ja Tehnokeskus) (21
projekti)

Kalapääsude
rekonstrueerimine ja
rajamine; lõhelaste
sigimis- ja noorjärkude
kasvualade
renoveerimine ja
rajamine; truupide
rekonstrueerimine kalade
rände soodustamiseks;
kalade rännet takistavate
paisude likvideerimine;
jõesängide taastamine;
settebasseinide, lodude
rajamine; voolutõkete
eemaldamine;
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korrastamise abil väheneb
teataval määral toitainete ja
ohtlike ainete sattumine
pinna- ja põhjavette, mis
omakorda mõjutavad ka
Läänemere seisundit.
Põlevkivitööstuse nõuetele
mittevastavad prügilad ning
põlevkivituha ladestusala ja
tuhaärastussüsteemi avaldavad
keskkonnale olulist mõju.
Põlevkivitööstuse prügilates
tekib nõrgvesi, mis sisaldab
ohtlikke aineid, saastades
oluliselt pinna- ja põhjavett.
Tuhaväljadel tekib suuremate
sadude korralohtlikke aineid
sisaldav leeliseline sademevesi,
mis reostab samuti pinna- ja
põhjavett. Põlevkivitööstuse
prügilate korrastamine hõlmab
muuhulgas prügilate
ümberkujundamist ja katmist
erinevate kattekihtidega nii, et
nõrgvee teke oleks viidud
miinimumini, et väheneks selle
reostusaste ning ühtlasi
tagatakse nõrgvee kogumine ja
puhastamine. Tuhavälja
sulgemise käigus rajatakse
muuhulgas leeliselise
sademevee töötlemiseks
neutraliseerimissõlm ning
ladestusala kujundatakse
ümber nii, et väheneb selle
mõju keskkonnale. Seega,
prügilate korrastamise ja
tuhaväljade sulgemise abil
väheneb olulisel määral ohtlike
ainete sattumine pinna- ja
põhjavette, mis omakorda
mõjutavad ka Läänemere
seisundit
Meetme raames rakendatavate
projektide peamine eesmärk
on parandada Eesti
vooluveekogude ökoloogilist
seisundit ning vältida nende
seisundi edasist halvenemist.
Projektide raames rajatavate
kalapääsude, paisude
rekonstrueerimise ning
voolusängidest setete
eemaldamise kaudu aidatakse
kaasa kalapopulatsioonide
kaitsele ning samuti
vähendatakse veekogude
reostuskoormust.

vooluveekogude
inventariseerimine

Keskkonnateabe
Keskus
(endine
Keskkonnaministeeriumi
Info- ja Tehnokeskus) (2
projekti)

Jääkreostuse
likvideerimine/ohutuks
muutmine
endistel
sõjaväe- ja tööstusaladel

KOV asutused, ettevõtjad,
tootjate
ühendus
«Jäätmeseaduse» § 23
lõike
3
ja
taaskasutusorganisatsioon
«Pakendiseaduse» § 10
mõistes (29 projekti)

Ümberlaadimisjaama või
jäätmejaama rajamine;
liigiti kogutud
biojäätmete
taaskasutamine; jäätmete
ringlussevõtu ja
taaskasutamise,
korduskasutussüsteemide
ja jäätmete liigiti
kogumissüsteemide
arendamine; ettevõtte
tootmisprotsessis
tekkinud jäätmete
töötlemise toetamine,
mis võimaldab jäätmed
suunata tagasi sama
ettevõtte
tootmisprotsessi;
põlevkivituha kuivalt
ärastamise ja säilitamise
tehnoloogia arendamine

Juriidiline
isik,
KOV
asutus,
äriühing
(2
projekti)

Jäätmekäitluskeskuste
ladestusala laiendamine,
mis teenindavad KaguEestit ning ladestusalaga
jäätmekäitluskeskuse
rajamine Kagu-Eestisse

Vooluveekogudel asuvate
tõkestusrajatiste
inventariseerimine on nende
tegevuste eelduseks. Seega on
projektil otsene positiivne
mõju bioloogilise
mitmekesisuse säilitamisele
Jääkreostus on ohtlike ainete
kogum, mis on tõsiseks ohuks
nii pinnasele kui ka põhja- ja
pinnaveele. Projektidega
likvideeritakse jääkreostus
ning tagatakse
keskkonnaohtlike
jääkreostusobjektide vastavus
keskkonnanõuetele. Pinnase
puhastamine loob eeldused
põhja- ja pinnavee kvaliteedi
paranemisele, kuna
jääkreostuse likvideerimisel
väheneb ohtlike ainete
sattumine pinna- ja põhjavette
mõjutades nii ka Läänemere
seisundit. Samuti kaob
jääkreostuse likvideerimise
järgselt oht inimeste
kokkupuuteks ohtlike ainetega
Meetme raames rakendatavate
projektide peamine eesmärk
on tagada nõuetele vastav
jäätmete käitlemine ning
suurendada jäätmete
taaskasutamist. Projektide
käigus rajatakse jäätmejaamu,
hangitakse vajalikke seadmeid,
tehnikat ja töötlemisliine. Selle
tulemusena väheneb
muuhulgas ladestamist
vajavate jäätmete osakaal.
Seega on projektidel teatav
potentsiaal vähendada
toitainete ja ohtlike ainete
sattumist pinna- ja põhjavette

Projekti raames laiendatakse
prügila olemasolevat
ladestusala ning koos
ladestusalaga ehitatakse välja
torustikud ja pumplad prügila
nõrgvee kogumiseks ja
juhtimiseks reoveepuhastisse.
Nõrgvesi, mis võib sisaldada
lämmastiku- ja
fosforiühendeid ning ohtlikke
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aineid, saastab nii pinna- kui
ka põhjavett. Seega väheneb
projekti tulemusena teataval
määral toitainete ja ohtlike
ainete sattumine pinna- ja
põhjavette, mis omakorda
mõjutavad ka Läänemere
seisundit. Ka nõuetekohase
prügila rajamise projektil on
teatav potentsiaal vähendada
toitainete ja ohtlike ainete
sattumist pinna- ja põhjavette

Suur osa veemajanduse valdkonna projektide tegevustest on suunatud
selleks, et paraneks veekeskkonna seisund üldiselt ning et väheneks toitainete
sattumine veekogudesse. Nitraatide ja fosfaatide keskkonda sattumise
vähendamine normaalpiirini ongi LMS valdkonna 1 eesmärk, kuna
eutrofeerumine (mis muuhulgas on põhjustatud ebapiisavalt puhastatud
reoveest pärinevate toitainete veekeskkonda sattumise tõttu) on Läänemere
üks suurimaid keskkonnaprobleeme. Selle eesmärgi saavutamisel näeb LMS
ühe olulise strateegilise tegevusena EL veepoliitika raamdirektiivi ning samuti
asulareovee ja nitraadi direktiivide täielikku rakendamist liikmesriikide poolt.
Samuti aitavad mitmed veemajanduse projektid kaasa kalapopulatsioonide
kaitsele, toetades nii elurikkuse säilitamist, mis on LMS valdkonna 2
prioriteet. Üks selle valdkonna lipuprojektidest on suunatud siirdekalade
rändetingimuste soodustamiseks – see on ka EARK prioriteetse suuna 1
eesmärk. Seega panustavad enamus EARK veemajanduse projektidest
otseselt LMS valdkondadesse 1 ja 2. Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri
arendamine” raames rahastatakse ka kahte EARK neljast nn suurprojektist
–
Narva
veevarustusja
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine
ja
Kohtla-Järve
piirkonna
veevarustussüsteemide rekonstrueerimine. Projektid kuuluvad
sekkumisvaldkonda ’veemajandus ja –varustus (joogivesi)’ ning need
keskenduvad eelkõige joogiveesüsteemide rajamisele/rekonstrueerimisele.
Kuna joogiveevarustusega seotud projektide peamine eesmärk on
elanikkonnale nõuetele vastava joogivee kindlustamine (mitte veekaitse), et
vähendada inimeste terviseriske, siis ei oma nimetatud suurprojektid sisulist
ega rahalist panust LMS valdkonnale 1.
Mis puudutab EARK prioriteetse suuna 1 raames rahastatavaid
jäätmekäitluse valdkonna projekte, siis enamasti on nende panus LMS
valdkondadesse 1 ja 3 (elu- ja keskkonnaohtlike ainete kasutamise ja mõju
vähendamine) pigem kaudne, kuna projektide otsene eesmärk ei ole
vähendada toitainete ja ohtlike ainete sattumist veekeskkonda. Prioriteetse
suuna raames on jäätmekäitluse arendamise eesmärk eelkõige jäätmetekke
vähendamine, keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate korrastamine ning
optimaalse regionaalsete prügilate võrgustiku rajamine. Samas on nõuetele
mittevastavate tavajäätmeprügilate puhul keskkonda negatiivselt mõjutavaks
teguriks seal tekkiv nõrgvesi, mis võib sisaldada nii toitaineid kui ka ohtlikke
aineid. Seega, kui sulgetakse ja korrastatakse nõuetele mittevastavad
tavajäätmeprügilad, rajatakse uued prügilad või mida vähem jäätmeid üldse
ladestatakse, väheneb potentsiaalselt ka toitainete ja ohtlike ainete sattumine
pinna- ja põhjavette. Kui aga vaadata põlevkivitööstuse ja –energeetika
jäätmekäitluse projekte, siis nende panus valdkonda 3 on otsene. Põlevkivi
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põletamisel tekkiv tuhk ja põlevkiviõli tootmisel tekkiv poolkoks on ohtlikud
jäätmed, mille ladestamisel (tekkiva nõrg- ja sademevee tõttu) on oluline
negatiivne mõju ka keskkonnale. Seega, kui korrastatakse ja sulgetakse
põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavad prügilad ning suletakse tuhaväljad,
lakkab ka ohtlike ainete ärakanne vooluveekogude kaudu Läänemerre.
Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamise raames
rahastatud
149
projekti
kogumaksumus
on
€680,6m
(s.h.
joogiveevarustussüsteemide projektid), millest kokku 24.10.2012 seisuga on
välja makstud €307,7m, mis teeb 45% projektide kogumahust.
Allolev tabel 4 võtab kokku 1. prioriteetse suuna rahalised panused LMS eri
valdkondadele. Panus on enamasti otsene (ligi 77% eelarvest) ja suunatud
eelkõige 1. valdkonnale (ligi 83% ulatuses). Projektide panuse rahaline maht
erineb projektide tegelikust eelarvest, kuna valdkonna 1 puhul on
veemajanduse infrastruktuuride projektide eelarvest maha arvestatud see osa,
mis on planeeritud joogiveevarustussüsteemide rajamise/rekonstrueerimisega
seotud tegevusteks (kuna need ei panusta valdkonda 1). Samuti panustavad
mõnede meetmete (jäätmekäitluse) projektid kahte LMS valdkonda (seega
kajastub nende projektide maksumus topelt). Samal põhjusel on suurem ka
panust omavate projektide arv võrreldes tegelikult rahastatud projektide
arvuga (149 projekti).
Tabel 4: EARK prioriteetse suuna 1 rahalised panused LMS valdkondadesse
LMS

Kokku

v al dkon d proj. arv

1 00%

Otsen e

76,8%

Kau dn e

ml n €

%

proj. arv

ml n €

%

proj. arv

ml n €

23,2%
%

1

103

429,1

75,2%

53

362,9

82,9%

50

66,2

50,0%

2

21

15,1

2,6%

21

15,1

3,4%

0

0

0,0%

55

126,2

22,1%

3

60

13,7%

52

66,2

50,0%

1 79

570,4

1 00%

77

438

1 00%

1 02

1 32,4

1 00%

3

3.2 EARK prioriteetne suund 2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride
ja tugisüsteemide arendamine
EARK prioriteetne suund ’Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja
tugisüsteemide arendamine’ peab oluliseks loodusvarade säästva haldamise
tagamist ja nende kaitset mitmesuguste riskide eest läbi looduse
mitmekesisuse säilitamise, keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise,
keskkonnaseire alase ja keskkonna-järelevalve võimekuse tõstmise ning
keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamise. Muuhulgas on
prioriteetse suuna eesmärgid tagada ohustatud liikide ja elupaigatüüpide
soodne seisund ning rajada keskkonnahariduse tugikeskuste võrgustik. Samuti
pööratakse tähelepanu sellele, et üldsusele oleks regulaarselt kättesaadav
keskkonnainfo ning et keskkonnaseire vastaks Euroopa ühistele üldistele
põhimõtetele. Keskkonnajärelevalve arendamisel keskendutakse just
Keskkonnainspektsiooni
võimekuse
tõstmisele.
Mis
puudutab
hädaolukordadeks valmisolekut, siis siinkohal on oluline suurendada eeskätt
merereostuse avastamise ja likvideerimise võimekust ning seeläbi vähendada
ka hädaolukordadest tingitud reostuskoormust keskkonnale. Prioriteetse
suuna raames on 24.10.2012 seisuga rahastatud või rahastamisel 124 projekti
kogumahuga €97,321,256
Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamise
projektid on seotud mitme LMS valdkonnaga. Üldjuhul on seos kaudne, kuna
suur osa meetmetest ei ole otseselt suunatud veekeskkonnaga seotud
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aspektidele (vt. tabel 5). Kaudne on seos valdkonnaga 2, mille eesmärk on
säilitada looduslikud alad ja bioloogiline mitmekesisus, sh kalandus.
Valdkondade 13 (juhtivaks mereohutuse ja –julgeoleku piirkonnaks saamine)
ja 14 (hädaolukordadele reageerimise võime suurendamine merel) puhul on
prioriteetses suunas nimetatud valdkondadega nii otsest kui kaudset seost
omavaid projekte. Lisaks hõlmab prioriteetne suund 3 keskkonnahariduse
infrastruktuuri arendamist, mille puhul võib teatava seose luua terve LMS
suunaga ’Keskkond’ ning valdkonnaga 12 (Läänemere piirkonna atraktiivsuse
säilitamine ja suurendamine eelkõige hariduse, turismi ja tervishoiu
edendamise kaudu).
Tabel 5: Prioriteetse suuna 2 meetmete eesmärgid
Meede

Eesmärgid

2.2.1
Keskkonnajärelevalve
arendamine

Meetme eesmärk keskkonnajärelevalve
võimekuse suurendamine

2.2.2 Keskkonna hädaolukordadeks
valmisoleku parandamine

Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
merereostuse avastamise, lokaliseerimise
ja
likvideerimise
võimekuse
suurendamine;
keskkonnale
hädaolukordadest
tingitud
reostuskoormuse
vähendamiseks
võimekuse
suurendamine;
suurõnnetuste,
tööstusja
transpordiõnnetuste
päästetööde
võimekuse parandamine

2.2.3
Looduse
säilitamine

Meetme eesmärk on ohustatud liikide ja
elupaigatüüpide
soodsa
seisundi
tagamisele
ning
kaitstavate
loodusobjektide
maastikuilme
säilitamisele kaasa aitamine

mitmekesisuse

2.2.4 Keskkonnaseire arendamine

Meetme eesmärk on elukeskkonna seire
vastavalt Euroopa ühistele põhimõtetele
ja keskkonnainfo regulaarne tootmine
ning üldsusele esitamine

2.2.5
Kaitsealade
kaitsekorralduskavade ja liikidele
tegevuskavade koostamine looduse
mitmekesisuse säilitamiseks

Meetme üldine eesmärk on aidata kaasa
ohustatud liikide ja elupaigatüüpide
soodsa
seisundi
tagamisele
ning
kaitstavate loodusobjektide maastikuilme
säilitamisele.
Alleesmärk
on
kaitsekorralduskavade
ja
liikide
tegevuskavade koostamine

2.2.6
Looduse
mitmekesisuse
säilitamine (investeeringutekava)

Meetme eesmärk on kaasa aidata
ohustatud liikide ja elupaigatüüpide
soodsa
seisundi
tagamisele
ning
kaitstavate loodusobjektide maastikuilme
säilitamisele

2.2.7
Keskkonnahariduse
infrastruktuuri arendamine

Meetme eesmärk on parandada ja
ühtlustada
keskkonnahariduse
kättesaadavust
selleks
sobiva
infrastruktuuri arendamise kaudu

2.2.8
Keskkonnaseire
andmehõive arendamine

Meetme eesmärk on arendada ja välja
töötada seireandmestiku haldamiseks,
avalikustamiseks
ja
kasutamiseks
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ja

vajalikud
töövahendid
kasutajate vajadustele

vastavalt

Lähtudes prioriteetse suuna 2 projektide eesmärkidest ja tegevustest, võib
projektid panuse iseloomult jagada tabelis 6 toodud kategooriatesse.
Tabel 6: EARK säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja
tugisüsteemide arendamise prioriteetse suuna projektide mõju LMS
prioriteetide elluviimisse
Toetuse saaja

Projekti sisu

Panus LMS

Keskkonnainspektsioon
(6 projekti)

Infrastruktuuri
renoveerimine, ehitamine ja
sisustamine;
varustuse
ja
vahendite
hankimine
keskkonnajärelevalveks;
infotehnoloogilised
arendustööd; väljaõpe

Projektide raames viiakse
läbi
infotehnoloogilisi
arendustöid ning hangitakse
vajalikke
keskkonnajärelevalve
seadmeid ja tehnikat, mis
aitavad
kaasa
kontrolli
tõhustamisele,
potentsiaalsete
keskkonnaalaste rikkumiste
ärahoidmisele
ning
kiiremale
reageerimisele
rikkumistele Kuna LMS
keskendub
eelkõige
merekeskkonnale, siis antud
meetme
raames
rakendatavad
projektid
keskenduvad
järelevalvele
üldiselt

Päästeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet (7
projekti)

Infrastruktuuri parendamine;
tehnika, vahendite, varustuse
soetamine; väljaõpe

Käesoleva meetme raames
rakendatavate
projektide
eesmärk
on
muuhulgas
merereostuse
avastamise,
lokaliseerimise
ja
likvideerimise
võimekuse
suurendamine.
Samuti
keskendutakse keskkonnale
hädaolukordadest tingitud
reostuskoormuse
vähendamise
võimekuse
suurendamisele
ning
suurõnnetuste, tööstus- ja
transpordiõnnetuste
päästetööde
võimekuse
parandamisele. Hangitavad
seadmed ja varustus (nt
naftareostuse
likvideerimiseks) on oluline
panus
hädaolukordadele
reageerimise
võime
suurendamisel

MTÜ-d ja SA-d, KOV-d,
Keskkonnaamet
ja
Riigimetsa Majandamise
Keskus (60 projekti)

Infrastruktuuri rajamine või
rekonstrueerimine;
karja
soetamine;
võõrliikide
arvukuse

Meetme
raames
rakendatavate projektide üks
eesmärk on ohustatud liikide
ja elupaigatüüpide soodsa
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piiramine;
parkide
restaureerimine
ja
rekonstrueerimine; vajaliku
tehnika, varustuse hankimine;
looduse
üksikobjektide
taastamine

seisundi tagamine. Kuna
projektid
on
suunatud
eelkõige maismaa elurikkuse
säilitamisele (nt parkide
restaureerimine;
rannaniitude,
loopealsete,
puisniitude taastamine ja
säilitamine),
siis
nende
panus LMS valdkonda 2 on
pigem kaudne, sest LMS
fookuses
on
siiski
merekeskkonna elurikkus

Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia
Instituut
ning
Keskkonnateabe
Keskus
(endine
Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskus) (1
projekt)

Infotehnoloogiliste
lahenduste arendamine ja
tugisüsteemi
soetamine;
seirekavade juhendmaterjali
ja seirekavade koostamine;
infrastruktuuride
projekteerimine
ja
väljaarendamine;
seirevõrgu
tehniline
rekonstrueerimine;
aparatuuri
soetamine;
väljaõpe

Meetme raames rakendatava
projekti
eesmärk
on
keskkonnaseire võimekuse
tõhustamine
hüdromeetrilise,
meteoroloogilise
ja
rannikumere
seire
tehnoloogilise
moderniseerimise
läbi.
Sellega tagatakse ühiskonna
turvalisus
varajase
hoiatusega
ohtlikest
ilmasituatsioonidest. Seega
on
projekt
muuhulgas
suunatud
ohutule
meretranspordi tagamisele
ning
valmisolekule
reageerida hädaolukordadele

Keskkonnaamet
programm)

(1

Uuringud ja inventuurid,
kaitsekorralduskavade
koostamine,
liikide
tegevuskavade koostamine

Programmi eesmärk on
uuringute ja inventuuride
ning kaitsekorralduskavade
ja liikide tegevuskavade
koostamise abil aidata kaasa
ohustatud
liikide
ja
elupaigatüüpide
soodsa
seisundi tagamisele ning
kaitstavatel loodusobjektidel
maastikuilme säilitamisele.
Programm on eelduseks
looduse
mitmekesisuse
säilitamise
meetmete
rakendamisel

Haridusja
teadusasutused, KOV-d
ja KOV asutused (48
projekti)

Hoone või rajatise ehitamine
või kinnisasja soetamine;
ruumide
renoveerimine;
mööbli, õppevahendite ja
seadmete
soetamine;
infrastruktuuri rajamine

Meetme
raames
rakendatavate
projektide
eesmärk on parandada ja
ühtlustada
keskkonnahariduse
kättesaadavust Eestis selleks
sobiva
infrastruktuuri
arendamise kaudu (hoonete
rajamine,
kohendamine;
vajaliku
sisustuse
ja
õppevahendite soetamine).
Seeläbi on projektidel teatav
panus Läänemere piirkonna
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atraktiivsemaks muutmisel
hariduse edendamise kaudu.
Samuti aitavad projektid
teataval
määral
kaasa
keskkonnaseisundi
(sh
Läänemere)
paranemisse
üldiselt,
kuna
projektid
tõstavad
inimeste
keskkonnateadlikkust
Keskkonnaministeerium
(1 programm)

Uuringud; infotehnoloogilised
arendustööd;
koolitused;
teavitustöö

Programmi
raames
vaadatakse
üle
ja
korrastatakse olemasolevad
seireandmed,
uuritakse
andmete kasutajate vajadusi,
töötatakse välja lahendused
andmete kogumiseks ning
võimalused
andmete
paremaks
kasutamiseks.
Programmi
rakendamise
tulemusena
paraneb
seireandmete kvaliteet ja
kättesaadavus ning aidatakse
kaasa
rahvusvaheliste
kohustuste
täitmisele
keskkonnaandmete
kättesaadavuse
ja
ühtlustamise osas. Seega on
programm teataval määral
abiks
muuhulgas
merekeskkonna seire- ja
järelevalvetegevuste
tõhusamakas muutmisel

Läänemere Strateegias on ühe olulise probleemina välja toodud asjaolu, et
Läänemere elurikkust ohustavad mitmed tegurid, sh ülepüük, soovimatute
liikide püük, elupaikade hävitamine. Samuti on murekohaks elurikkus
maismaal. Samas on LMS valdkonna 2 (inimtegevusest puutumatute alade ja
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine) fookuses siiski vajadus säilitada
merekeskkonna elurikkust, mistõttu on prioriteetse suuna 2 looduse
mitmekesisuse säilitamise valdkonna projektide mõju LMS valdkonda 2 pigem
kaudne, kuna nende tegevused on suunatud eelkõige maismaa elurikkusele
või loovad eelduse elurikkuse säilitamisele (kaitsealade kaitsekorralduskavade
ja liikide tegevuskavade koostamine). Projektid, mis puudutavad
keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamist, on samuti kaudse mõjuga,
kuna ükski LMS valdkond ei ole otseselt suunatud keskkonnateadlikkuse
tõstmisele üldiselt. Samas on nendel projektidel teatav potentsiaal suurendada
Läänemere piirkonna atraktiivsust parema keskkonnahariduse kättesaadavuse
kaudu panustades nii LMS valdkonda 12. Samuti on seos valdkondadega 1-5,
kuna teadlikkus keskkonnaprobleemidest loob eelduse ka keskkonnaseisundi
parandamiseks.
Seoses kasvava meretranspordiga Läänemerel suureneb ka õnnetusjuhtumite
toimumise ning keskkonna saastumise tõenäosus. Samuti tuleb olla valmis
kliimamuutustest tingitud ning muudeks keskkonna hädaolukordadeks.
Nendele probleemidele viitavad LMS valdkonnad 13 ja 14. Et õnnetusi
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ennetada ning nendele õigeaegselt reageerida, on oluline tõhus seire- ja
järelevalvetegevus. Hädaolukordade puhul on tähtis ka liikmesriikide
suutlikkus neile reageerida ning tagajärgi likvideerida. Seega on meetmel
’Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine’ selge ja otsene mõju
LMS valdkonda 14. Nimetatud meetme all rahastatakse ka ühte EARK neljast
suurprojektist, mille raames soetati multifunktsionaalne laev. Projekti
kogumaksumus on €33,1m, millest seisuga 24.10.2012 on välja makstud
€32,9m (ligikaudu 99%). Kuna projekti abil suurendatakse merereostuse
avastamise, lokaliseerimise ja likvideerimise võimekust ning seeläbi
vähenevad ka keskkonnakahjud, on projektil otsene ja märkimisväärne panus
LMS valdkonna 14 eesmärgi saavutamisse. Mereohutuse tagamisele (valdkond
13) ja hädaolukordadele reageerimisele (valdkond 14) panustab otseselt ka
meetme
’Keskkonnaseire
arendamise’
projekt,
“Hüdromeetrilise,
meteoroloogilise ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine keskkonnaseire
võimekuse tõhustamiseks”. Projekti eesmärk on hüdromeetrilise,
meteoroloogilise
ja
rannikumere
seirevõrkude
tehnoloogiline
moderniseerimine, mis aitab tagada ühiskonna turvalisuse varajase hoiatusega
ohtlikest ilmasituatsioonidest ning annab info vee kvantitatiivsetest
andmetest, mille abil tagatakse veekogude hea seisundi säilimine. Projekti
elluviimise tulemusena tiheneb seirevõrgustik ja paraneb ilmaennustuse
kvaliteet, millega tagatakse meteoroloogiliste andmete esitamine avalikkusele,
tsiviil- ja jõustruktuuridele vastavalt veepoliitika raamdirektiivis ja
mereohutust reguleerivates ja muudes dokumentides sätestatud nõuetele.
Arvestatakse ka HELCOMi Läänemere tegevuskavaga, et tagada riikide ja
rahvusvahelisel tasandil kiire reageerimine merereostuse juhtumitele, muu
hulgas tihedam koordineerimine avamerel ja maismaal toimuvate tegevuste
vahel.
Teataval määral panustavad LMS valdkondadesse 13 ja 14 ka
Keskkonnainspektsiooni kui looduskeskkonna ja -vara üle järelevalvet
teostava asutuse võimekuse tõstmisele suunatud ning meetme
’Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine’ projektid. Kuid kuna LMS
keskendub eelkõige merekeskkonna seirele ja järelevalvele, siis nimetatud
projektide panus on väga kaudne, sest need on suunatud üldisele
keskkonnaseire ja -järelevalve võimekuse tõstmisele.
Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamise
raames rahastatud 124 projekti kogumaksumus on €97,3m, millest kokku
24.10.2012 seisuga on välja makstud €60,8m, mis teeb ca 62% projektide
kogumahust.
Allolev tabel 7 võtab kokku 2. prioriteetse suuna rahalised panused LMS eri
valdkondadele. Rohkem on projekte, mille panus on kaudne (79%) ning ligi
veerand (23,4%) kogu 2. prioriteetse suuna rahalisest panusest on suunatud
valdkonnale 14. Projektide panuse rahaline maht erineb (suurem) projektide
tegelikust eelarvest, kuna mõnede meetmete (keskkonnaseire ja –järelevalve,
keskkonnahariduse infrastruktuur) projektid panustavad mitmesse LMS
valdkonda (seega kajastub nende projektide maksumus mitmekordselt). Samal
põhjusel on suurem ka panust omavate projektide arv võrreldes tegelikult
rahastatud projektide arvuga.
Tabel 7: EARK prioriteetse suuna 2 rahalised panused LMS valdkondadesse
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3.3 EARK prioriteetne suund 3 Energiamajanduse arendamine
EARK energiamajanduse arendamise prioriteetne suund peab vajalikuks
taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamist energiabilansis toetades
kaugküttevõrkude renoveerimist, katlamajade rajamist või üleviimist
taastuvatele energiaallikatele ning koostootmisjaamade rajamist. Nii väheneb
ka õhusaasteainete emissioon, mis omakorda panustab kliimamuutuste mõju
leevendamisele. Samuti pöörab prioriteetne suund 3 tähelepanu energiasäästu
arendamisele elamumajanduses, mida on võimalik saavutada keskendudes
muuhulgas korterelamute rekonstrueerimisele ja renoveerimisele ning
analüüsides ehitise tehnilist olukorda ja energiatarbimist. Vähemoluline ei ole
ka inimeste informeerimine ja koolitamine energiasäästu suurendamise
võimalustest ja selle olulisusest. Prioriteetse suuna 3 raames on 24.10.12
seisuga rahastatud või rahastamisel 3479 projekti kogumahuga €76,5m10.
Energiamajanduse arendamise projektid on tihedalt seotud LMS valdkonnaga
5, mille eesmärk on kliimamuutuse mõju leevendamine ja sellega kohanemine
(vt. tabel 8).
Tabel 8: EARK energiamajanduse arendamise prioriteetse suuna meetmete
eesmärgid
Meede

Eesmärgid

2.3.1 Elanike teavitamine elamute
energiasäästlikkusest

Meetme
eesmärk
on
elanike
energiasäästualase
teadlikkuse
suurendamine, hoonetes hea sisekliima ja
ümbritseva
keskkonna
saastamist
vähendavate
ning
reaalset
ning
mõistlikku
energiaressursside
kokkuhoidu
suurendavate
arukate
energiasäästumeetmete
rakendamise
propageerimine korterelamutes

2.3.2
Energiaauditi
ja
ehitise
ekspertiisi
tegemise
ning
ehitusprojekti
koostamise
toetamine

Meetme eesmärk on eluasemefondi
tehnoseisundi
kaardistamine
läbi
energiaauditite ja ehitise ekspertiiside
tegemise ning energiaauditi soovituste
alusel teostatavateks töödeks vajalike

10

EARK prioriteetse suuna 3 raames oli hindamise all 121 projekti rohkem, kui oli nõutud
lähteülesandes. Kuna antud suuna meetmes 2.3.2 oli 3456 projekti, nad olid kõik sama
eesmärgiga ning ei mõjutanud/muutnud hindamistulemust, siis ei hakanud hindajad SFCS’st
tehtud väljavõttest peale 24.10.2012 rahastamisotsuse saanud projekte välja võtma. Seega on
kõik 121 juurdetulnud projekti meetmest 2.3.2.
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ehitusprojektide koostamise, et luua
eeldused
energiatõhususe
ja
energiasäästlikkuse
tagamiseks
korterelamutes
2.3.3
renoveerimislaen

2.3.4
laialdasem
tootmiseks

Korterelamute

Meetme eesmärk on korterelamute
rekonstrueerimise
ja
renoveerimise
toetamine
energiatõhususe
parandamiseks vähemalt 20% ulatuses ja
taastuvenergia
kasutamiseks
olemasolevates korterelamutes

Taastuvenergiaallikate
kasutamine
energia

Meetme
eesmärk
on
taastuvate
energiaallikate
osakaalu
kasv
energiabilansis
ning
energia
tootmissüsteemist
pärinevate
saasteainete heitkoguste vähendamine

Lähtudes prioriteetse suuna 3 projektide eesmärkidest ja tegevustest, võib
projektid panuse iseloomult jagada tabelis 9 toodud kategooriatesse:
Tabel 9: EARK energiamajanduse arendamise prioriteetse suuna projektide
mõju LMS prioriteetide elluviimisse
Toetuse saaja
SA
Kredex
programm)

Korterihooneühistud
projekti)
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Projekti sisu

Panus LMS

(1

Koolituste,
seminaride,
infopäevade
läbiviimine;
jaotusmaterjalide koostamine,
valmistamine ja levitamine;
kommunikatsioonikampaaniad;
uuringud ja analüüsid

Programmi peamine ajend
on
ühiskonna
energiasäästlikkuse
alase
teadlikkuse tõstmine. Selleks
informeeritakse
eramute,
korterelamute
ja
ühiskondlike
hoonete
esindajaid, omanikke ja
haldajaid
energiasäästuvõimalustest
hoonetes.
Pikemas
perspektiivis
aitab
see
lõpptarbijail
energiaressursse
säästlikumalt
kasutada.
Seega
loob
programm
eeldused ka kliimamuutuste
mõju leevendamiseks.

ja
(3456

Energiaauditi
ja
ehitise
ekspertiisi
tegemine
ning
ehitusprojekti koostamine

Projektide
raames
on
võimalik
läbi
viia
energiaauditeid ja ehitise
ekspertiise selleks, et saada
ülevaade hoone tehnilisest
seisukorrast
ja
energiakadudest.
Üks
energiaauditi eesmärke on
anda ka soovitusi, kuidas
oleks
võimalik
hoones
energiat kokku hoida ning
parandada
sisekliimat.
Nende soovituste alusel on
võimalik
koostada
ehitusprojekte, et muuta

hooned
energiasäästlikumaks,
mis
lõppkokkuvõttes
panustab
ka kliimamuutuste mõju
leevendamisse.
Korterihooneühistud
programm)

Juriidiline
projekti)

isik

ja
(1

Korterelamute
energiasäästlikkuse tõstmiseks
vajalikud
renoveerimisja
rekonstrueerimistööd

Käesoleva meetme raames
rakendatava
programmi
ajend
on
korterelamute
ehitustehnilise
seisukorra
parandamine ning seeläbi ka
korterelamute
energiatõhususe
tõstmine,
mis pikemas perspektiivis
aitab
kaasa
energiaressursside
säästlikumale kasutamisele.
Nii panustab programm ka
kliimamuutuste
mõju
leevendamisse.
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Koostootmisjaamade rajamine;
taastuvenergiale
üleminek
katlamajade
taastuvenergiaallikate
kasutamiseks ümberehitamise
kaudu;
kaugküttevõrgu
rekonstrueerimine

Suur
osa
projektidest
keskendub
kaugküttesüsteemi
(soojustrassilõigud,
soojussõlmed)
rekonstrueerimisele,
kuid
mõnede projektide raames
rajatakse
ka
koostootmisjaamu
ning
ehitatakse katlamaju ümber
taastuvenergiale
üleminekuks.
Projektide
tulemusena
väheneb
saasteainete heitkogus ning
seega on projektidel selge
seos kliimamuutuste mõju
leevendamisega.

Kliimamuutuste mõju leevendamine ja sellega kohanemine ehk valdkond 5 on
LMS üks oluline prioriteet keskkonna suuna all. Seejuures rõhutatakse
vajadust parandada hoonete, kaugküttesüsteemide ja koostootmisjaamade
energiatõhusust. Selleks on valdkonna 5 raames võimalike tegevustena välja
pakutud kaugküttesüsteemide ning koostootmisjaamade renoveerimine.
Samuti peetakse oluliseks edendada energiatõhusust elamumajanduses. Kõik
prioriteetse suuna 3 raames rahastatavad projektid panustavad otseselt
valdkonna 5 eesmärgi saavutamisse, kuna nende lõppeesmärk on
energiasäästlikkuse suurendamine. Kuigi energiaauditite läbiviimisele ja
energiasäästlikkuse alase teadlikkuse tõstmisele suunatud projektide
tulemusena ei vähene otseselt saasteainete heitkogused või soojakaod, on need
ometi vajalikud eelsammud energiasäästu saavutamisel pikemas perspektiivis.
Seega on EARK prioriteetse suuna 3 kõikidel projektidel otsene panus LMS
valdkonda 5.
Prioriteetse suuna 3 raames rahastatud 3479 projekti kogumaksumus on
€76,5m, millest kokku 24.10.2012 seisuga välja makstud €71,1m, mis teeb 93%
projektide kogumahust. Kuna prioriteetse suuna kõik projektid panustavad
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otseselt LMS valdkonna 5 elluviimisse, võib öelda, et EARK energiamajanduse
arendamise projektide kaudu on LMS valdkonda 5 seisuga 24.10.2012
panustatud €71,1m. Kuna EARK projektide rakendamise lõpp on 31.12.2015,
siis eeldatavasti panustatakse LMS valdkonda 5 selle prioriteetse suuna
raames järgmise kolme aasta jooksul (2013-2015) veel €5,4m.
Allolev tabel 10 võtab kokku 3. prioriteetse suuna rahalised panused LMS
valdkonnale 5.
Tabel 10: EARK prioriteetse suuna 3 rahalised panused LMS valdkondadesse

3.4 EARK prioriteetne suund 4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Kuna tegemist on eelkõige regionaal- ja kohaliku arengu dimensioonil
põhineva lähenemisega, toetatakse EARK piirkondade tervikliku ja
tasakaalustatud arengut prioriteetse suuna kontekstis – võrreldes teiste
prioriteetsete suundadega – suhteliselt erinevaid projekte. Nii leidub 4.
prioriteetse suuna nimekirjas projekte hariduse, hoolekande, tervise,
kultuuri kui ka IT, transpordi, turismi ja ettevõtluse valdkondadest (vt.
tabel 11). Lisaks paistab silma nende projektide (osalist) temaatilist kattuvust
teiste prioriteetsete suundadega, teema poolest kõige rohkem 5. ja 6.
prioriteetse suunaga, kuid – nt koolihoonete renoveerimise käigus
läbiviidavate energiatõhususe tõstmise tegevuste tõttu - spetsiifiliste
toetatavate tegevuste poolest ka 3. prioriteetse sunnaga. Selle tulemusena on
ka prioriteetse suuna panus LMS prioriteetidele mitmekesisem. Ühise
nimetajana võib aga esile tuua nende projektide selget panust kohaliku
elukeskkonna atraktiivsuse säilitamisele ja suurendamisele (kokkuvõetuna
kõrgemal geograafilisel tasemel LMS 12. valdkonnale). Prioriteetse suuna
raames on 24.10.2012 seisuga rahastatud või rahastamisel 352 projekti
kogumahuga € 418,8m.
LMS valdkond 12 näeb ette Läänemere piirkonna atraktiivsuse säilitamist ja
suurendamist eelkõige hariduse, noorsootöö, turismi, kultuuri ja tervise
edendamise kaudu. Kuna antud valdkonna suunitlus on niivõrd lai (mõnes
mõttes võib väita, et sellele panustatakse igasuguste EARK raames
rahastatavate projektide kaudu mingil määral), on antud hindamise käigus
antud hinnang „otsene panus“ juhul, kui 4. prioriteetse suuna projekt on
eelkõige suunatud eespool mainitud sektoritele (haridus, noorsootöö, jne).
Hinnang „kaudne panus“ aga anti juhul, kui tegemist oli projektidega, mis on
suunatud kas kitsamale sihtgrupile (nagu nt hoolekande projektide puhul) või
peamiselt taristu arendamisele, mis tugevdavad üldist linnaruumi (nt pargid,
jõekaldad), ühistranspordi tõhusust või IT infrastruktuuri. Kohaliku elu
keskustele (või rahvamajadele) suunatud projektide puhul on hinnang olnud
enamasti „otsene panus“ kuna tegemist on küll üldise otsetarbega hoonete
arendamisega, kuid need keskused täidavad reeglina mitmeid spetsiifilisi
funktsioone, mis on 12. valdkonna raames otseselt mainitud (nt kultuur, sport
ja noorsootöö).
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Lisaks 12. valdkonnale panustavad osad 4. prioriteetse suuna projektid ka
LMS 7. Valdkonnale („Regiooni uurimis- ja innovatsioonivõime
maksimaalne kasutamine“), 8. valdkonnale („Väike- ja keskmise
suurusega
ettevõtluse
soodustamine,
selle
reeglistiku
rakendamine, inimressursi kasutamise tõhustamine“) ja 11.
valdkonnale („Sise- ja välistranspordi ühenduste arendamine“).
Nendele kolmele valdkonnale panustavad aga selgelt vähem projekte kui 12.
valdkonnale. Lisaks on veel 27 projekti, mis on nii üldise iseloomuga (IT
taristu arendamine), et nad panustavad kogu strateegia elluviimist ja seega
kaudselt kõikidele LMS prioriteetidele.
Tabel 11: EARK piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteetse
suuna meetmete eesmärgid
Meede
2.4.1 Kohalike
arendamine

Eesmärgid
avalike

teenuste

Meetme
eesmärkideks
on: 1)
kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste
avalike teenuste kättesaadavuse tagamine
maakondlikes ja kohalikes keskustes; 2)
kohalike avalike teenustega seotud
infrastruktuuri kasutuse efektiivsuse
parandamine maapiirkondades.

piirkondade

Meetme eesmärkideks on: 1) avaliku
linnalise
ruumi
arendamine;
2)
linnaspetsiifiliste
probleemide
lahendamine; 3) keskuste ja tagamaa
parem funktsionaalne sidustamine.

2.4.3
Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine

Meetme üldiseks eesmärgiks on tõsta
piirkondade konkurentsivõimet, muutes
piirkonnad atraktiivsemaks ettevõtjate,
investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja
külastajate jaoks. Meetme spetsiifilisteks
eesmärkideks
on: 1)
atraktiivsem
kohalik
külastuskeskkond
ja
selle
tulemusena
kasvav
turismitulu
piirkonnas; 2) atraktiivsem kohalik
ettevõtluskeskkond ja selle tulemusena
uued töökohad piirkonnas.

2.4.4
Üleriigilise
tähtsusega
kultuurija
turismiobjektide
arendamine

Meetme üldiseks eesmärgiks on tõsta
Eesti kui turismi sihtkoha ja piirkondade
rahvusvahelist
konkurentsivõimet,
muutes
piirkonnad
atraktiivsemaks
külastajate, investorite ja kvalifitseeritud
tööjõu jaoks. Meetme spetsiifilisteks
eesmärkideks on: 1) Eesti kui reisisihi
atraktiivsuse suurendamine, arendades
välja külastajatele, sealhulgas teistest
riikidest
saabuvatele
külastajatele,
huvipakkuvad
kultuurija
turismiobjektid; 2)
Eestis
viibivate
teistest riikidest saabunud külastajate
külastusaja pikendamine; 3) Eesti kui
kultuuriturismi sihtmaa tuntuse tõstmine
ja eesti kultuuri- ja ajaloopärandi
tutvustamine; 4)
atraktiivsem
ja
konkurentsivõimelisem
kohalik

2.4.2
Linnaliste
arendamine
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külastuskeskkond.
2.4.5
arendamine

Kompetentsikeskuste

Meetme üldeesmärgiks on kujundada
väljaspool Harju ja Tartu maakondi välja
piirkondlikud kompetentsikeskused, mis
omavad
potentsiaali
kujuneda
perspektiivselt
vähemalt
ühel
valdkondlikult
piiritletud
suunal
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks
ja
seeläbi
tõstavad
piirkonna
konkurentsivõimet tervikuna.

2.4.6
arendamine

Internetiühenduste

Meetme
eesmärgiks
on
internetiühenduste
kättesaadavuse
parandamine piirkondades, kus uue
põlvkonna elektroonilise side võrgu
infrastruktuuri puudumise tõttu ei ole
kiire
lairibateenus
lõppkasutajatele
kättesaadav, ja seeläbi nende piirkondade
konkurentsivõime tõstmine.

Vaadates antud prioriteetse suuna projekte, nende eesmärke ja tegevusi, võib
projektid panuse iseloomult jagada kümnesse peamisse kategooriasse (vt.
tabel 12).
Tabel 12: EARK piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteetse
suuna projektide panus LMS prioriteetide elluviimisse
Projektide
kategooria

Projekti sisu

Panus LMS

Haridus

Kooli ja lasteaia hoonete
(juurde-) ehitamine,
renoveerimine (nt kütteja ventilatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine) ja
sisustamine ning nende
ümbruse arendamine (nt
võimlate, mängu- ja
spordiväljakute ehitus)

Investeeringud haridusasutuste
kaasajastamisele
muudavad
vastavaid
asulaid
atraktiivsemaks (noorte) lastega
peredele. Kuna rahastati ligi 100
projekti
126-st
väljaspool
Harjumaad
ja
Tartumaad,
tugevdatakse
sellega
pigem
ebasoodsamas
olukorras
piirkondi, mistõttu erinevused
Läänemere regioonis (Eestis)
antud valdkonnas vähenevad.

(126 projekti, keskmise
suurusega €1m)

Kõnealused
investeeringud
loovad vaid eeldused mõju
tekitamiseks,
arvestades
haridusvaldkonna
teisi
kitsaskohti
nagu
nt
maapiirkondade
õpetajate
kvalifikatsioon ja jõukamate
perede tekkinud harjumus viia
oma lapsed kaugematesse linna
koolidesse.
Hoolekanne
(23 projekti, keskmise
suurusega €1m)
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Eakatele, puuetega
inimestele,
vaimupuudega noortele
hooldekodude ja
rehabilitatsioonikeskuse ning
sotsiaalmajade,

Tehtud
investeeringud
suurendavad
piirkonna
atraktiivsust
eelkõige
intensiivsemat
hooldust
vajavatele sihtgruppidele ja
nende pereliikmetele. Kuna
tegemist on suhteliselt väikese

päevakeskuste ja
varjupaikade rajamine ja
rekonstrueerimine

sihtgrupiga, on panus LMS´i
pigem
kaudne
ja
väikesemamahuline.
Samas on tehtud ja tehtavad
investeeringud
pikemas
perspektiivis ja kogu piirkonna
tasemel
väga
olulised,
arvestades
vananemise
tendentsi.
Esineb teatud jätkusuutlikkuse
risk
kuna
investeeringute
pikemaajaline tasuvus ei pruugi
olla tagatud, peamiselt KOVide
madala finantsvõimekuse ja
sihtgruppide
väikese
mahu
tõttu, vaatamata sellele, et see
maht suureneb. Probleemiks
võib ka osutuda hoonetes
pakutavate
teenuste
finantseerimise mehhanismid,
arvestades seda, et Haigekassa
kompenseerib neist vaid väikest
osa ja hinnad on reeglina
kõrged. Kohati esinevad ka
personali
kättesaadavuse
probleemid.

Kultuur
(31 projekti, keskmise
suurusega €1,7m)

Linnaruum
(13 projekti, keskmise
suurusega €1,7m)

Sport
(28 projekti, keskmise

Kultuurikeskuste ja –
majade, küla
raamatukogude ja
infokeskuste ehitamine
ja rekonstrueerimine.
Muuseumide välja
arendamine, ehitamine,
rekonstrueerimine ja
sisustamine

Investeeringud
kultuuriobjektidesse panustavad
nii kohaliku elu edendamisele
kui ka piirkonna atraktiivsusele
turistide
jaoks.
Lisaks
tugevdavad
nad
kohalikku
identiteeti, mistõttu elanikud
tunnetavad tugevamat seost
oma elupaigaga.
See võib
omakorda
mingil
määral
vähendada
väljarännet
Tallinnasse
või
välismaale.
Samas on selge, et see on selliste
otsuste
tegemisel
selgelt
teisejärguline argument.

Jalakäijatänavate /
promenaadide
ehitamine,
väljaarendamine,
parkide
rekonstrueerimine, jõevõi merekaldakindlustuste
tugevdamine või –
ümbruse arendamine

Investeeringud
linnaruumi
muudavad üldist elukeskkonda
atraktiivsemaks kuid panus on
reeglina kaudne kuna turistide
külastatavus otseselt nende
investeeringute
pärast
ei
suurene.
Samas
on
investeeringute sihtgrupp lai
(elanikud). Lisaks muutuvad
piirkonnad,
kuhu
on
investeeritud, atraktiivsemaks
ettevõtete jaoks.

Spordikomplekside,
staadionide,
spordiväljakute,

Sportimisvõimaluste
suurendamine
panustab
eelkõige kohaliku elukeskkonna
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suurusega €1m)

mänguplatside
ehitamine,
rekonstrueerimine ja
väljaarendamine

parandamisse kuna elanikele
lisandub vaba aja veetmise
võimalusi, mis tugevdavad pikas
perspektiivis nende tervist ja
võivad
ka
suurendada
kogukonna
ühtekuuluvustunnet. Samas on tehtud
investeeringute seos elukoha
valikutele tagasihoidlik, eriti
võrreldes näiteks kooli kvaliteedi
ja atraktiivsusega.
Suuremates
asulates
võib
tekkida pärast investeeringuid
spordiinfrastruktuuri
juurde
teenindusettevõtteid.
Kergliiklusteed
suurendavad
kohalike
elanike
võimalusi
tervislikke
eluviise
praktiseerida.

Rahvamajad
(15 projekti, keskmise
suurusega €0,7m)

Tervis
(5 projekti, keskmise
suurusega €0,6m)

Turism
(44 projekti, keskmise
suurusega €1,9m)

Ettevõtlus
(35 projekti, keskmise
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Vabaajakeskuste,
multifunktsionaalsete
teenindus- ja
huvikeskuste ning
külakeskuste loomine,
rekonstrueerimine,
renoveerimine

Antud
investeeringud
panustavad otseselt kohaliku elu
edendamisele ning tugevdavad
kohalikku identiteeti, mistõttu
elanikud tunnetavad tugevamat
seost oma elupaigaga. Lisaks
suureneb
kohalike
elanike
teenindamise kvaliteet ja avalike
teenuste kättesaadavus. Samas
on
tehtud
investeeringute
olulisus kohati väiksem kui
erateenuste
(nt
poodide)
olemasolu, mis on tihtipeale
suureks
probleemiks
väiksemates asulates.

Tervisekomplekside,
tervisekeskuste,
perearstikeskuste
ehitamine ja
renoveerimine.
Kergliiklusteede
ehitamine.

Investeeringud
tervisekeskustesse parandavad
esmatasandil
osutatavate
tervishoiuteenuste
kvaliteeti
ning kättesaadavust ja aitavad
tasandada
regionaalset
ebavõrdsust
rahvatervise
kvaliteedis.

Puhkealade,
ekspositsioonihoonete,
rannaala infrastruktuuri,
teemaparkide ja keskuste, losside, ja
muude turismiatraktsioonide rajamine,
arendamine,
renoveerimine ja
restaureerimine.

Antud projektid suurendavad
otseselt
piirkondade
atraktiivsust turistidele. See
suurendab külastajate arvu ja
nende poolt tehtavaid kulutusi,
mis omakorda toetab kohalikku
majandust. Samas on otsese
panuse tekitamiseks vajalik
rohkem
panustada
ka
turismiturundusse.

Tööstuspiirkondade
infrastruktuuri (mh
juurdepääsuteede,

Kohalikud
ettevõtlusprojektid
keskenduvad
eelkõige
ettevõtlusinfrastruktuuri

suurusega €1,3m)

elektrivarustuse ja muu
tugiinfrastruktuuri)
rajamine ja väljaarendamine. Lisaks
kompetentsikeskuste
rajamine.

parandamisele
(tööstusalad,
juurdepääsuteed)
ja
suurendavad
võimalusi
kohalikele
ettevõtjatele
äri
alustamiseks või tugevdamiseks.
Lisaks suurendavad projektid
kohaliku piirkonna atraktiivsust
investeeringute
jaoks
väljastpoolt.
Kompetentsikeskused on väga
laia potentsiaalse panusega,
kuigi nende teadmiste baasi
tugevdamine võtab veel aega.
Nagu ka turismiinvesteeringute
puhul on mõju tekitamiseks
eeltingimuseks
tööstusalade
tõhus turundamine.

IT
(27 projekti, keskmise
suurusega €0,5m)

IT-infrastruktuuri
rajamine: lairiba
võrgustiku arendamine

Investeeringud
IT
infrastruktuuri
suurendavad
oluliselt
maapiirkondade
ühenduvust
virtuaalse
maailmaga ning tugevdavad
nende
piirkondade
elanike
võimalusi harrastada kaugtööd.
Lisaks
toetab
parem
IT
infrastruktuur
ettevõtete
konkurentsivõimet,
pakkudes
võimalusi teenuseid tõhusamalt
turustada.

Transport
(8 projekti, keskmise
suurusega €1,5m)

Reisiterminalide,
ühistransporti
tugisüsteemide,
sadamate ja ühe
lennuvälja rajamine,
taastamine ja
laiendamine

Investeeringud
ühistransporti
suurendavad kohalike elanike
mobiilsust (eelkõige neile, kellel
puudub isiklik sõiduvahend).
Sadamate
investeeringud
suurendavad
piirkondade
ligipääsetavust külastajate jaoks,
mis kaudselt toetab kohalikku
majandust.
Läänemerel liikuvate jahtide
jaoks
muutuvad
kohalikud
sadamad investeeringute tõttu
atraktiivsemaks kuigi tegelik
külastamine sõltub muudest
investeeringutest piirkonnas.
Lisaks on kergliiklusteedele
suunatud
projektide
puhul
teataval
määral
tegu
ka
transpordiinvesteeringutega,
mis parandavad kohalikke (sise)ühendusi.

Enamike projektitüüpide puhul on tegu hoonete rajamise, renoveerimise või
juurdeehitusega, samuti mõnedel juhtudel sisustusega. Antud tegevuse tõttu
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muudetakse hooned kaasaegsemaks ja energiasäästlikumaks (st panustab ka
LMS valdkonda 5) ning muudetakse õppe- ja elutingimused õpilastele ja
elanikele kohasemaks. Igal juhul suurendatakse avalike teenuste
kättesaadavust, kvaliteeti ning atraktiivsust, mis omakorda meelitab piirkonda
juurde nii elanikke kui ka külastajaid. Viimaseid tõmbavad ligi atraktiivsemaks
muutunud vaatamisväärsuses, puhkealad kui ka nt muuseumid. Kokkuvõttes
nähtub, et EARK hariduse infrastruktuuri arendamise raames
elluviidavad projektid panustavad enamasti otseselt LMS
valdkonda 12.
Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteetse suuna raames
rahastatud 344 projekti kogumaksumus on veidi üle €420m (keskmiselt
€1,2m), millest kokku 24.10.2012 seisuga välja makstud €290m, mis teeb 69%
projektide kogumahust. Kuna EARK projektide rakendamise lõpp on 31.12.
2015, siis eeldatavasti panustatakse LMS valdkonda 12 selle prioriteetse suuna
raames järgmise kolme aasta jooksul (2013-2015) veel €130m.
Allolev tabel 13 võtab kokku 4. prioriteetse suuna rahalised panused LMS eri
valdkondadele. Panus on enamasti otsene (87% eelarvest) ja suunatud 12.
valdkonnale (84% ulatuses).
Tabel 13: EARK prioriteetse suuna 4 rahalised panused LMS valdkondadesse

3.5 EARK prioriteetne suund 5 Hariduse infrastruktuuri arendamine
EARK näeb hariduse infrastruktuuri prioriteetses suunas olulisena eeskätt
selle uuendamist ja kaasajastamist, aitamaks kaasa teadmistepõhise
ühiskonna arendamisele. Ühena kolmest valdkonnast keskendutakse suures
mahus kutseõppele, kui tööjõuturule kvalifitseeritud tööjõu tootjale ning
tootlikkuse suurendamise alusele, seades eesmärgiks muuta Eesti kutseõppe
infrastruktuur vastavaks tööandjate ja tööturu vajadustega. Teiseks,
arendatakse noorsootöö infrastruktuuri, mis võimaldab 7-26 aastastel
noortel omandada mitteformaalses keskkonnas eluks vajalike teadmisi ja
oskuseid ning ennetada erinevaid toimetulekuprobleeme. Kolmandaks,
keskendutakse erivajadustega õpilastele, kes vajavad eritingimusi ning
sageli spetsiaalseid õppevahendeid õppetegevuse läbiviimiseks. Erivajadustega
õpilaste infrastruktuuri kaasajastamisega loodetakse tõsta nende laste elus
toimetuleku tõenäosust, vähendada vaesusesse langemise riski ning ennetada
koolist väljalangemist (vt. tabel 14). Prioriteetse suuna raames on 24.10.2012
seisuga rahastatud või rahastamisel 138 projekti kogumahuga €210,752,222.
LMS valdkond 12 seab valdkonna eesmärgiks laiemalt - Läänemere
piirkonna atraktiivsuse säilitamine ja suurendamine eelkõige
hariduse, turismi ja tervishoiu edendamise kaudu. Kuigi selle
valdkonna raames elluviidavad lipuprojektid on eeskätt suunatud
kõrghariduse võrgustumise arendamisele, teadlaste mobiilsuse tõstmisele ning
õpilasvahetusele, arendatakse LMS raames siiski nii kutsehariduse kvaliteeti
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(Baltic Training Programme) kui ka noorsootööd (Establish a Youth Resource
Centre). Seega jääb LMS valdkond 12 ainsaks valdkonnaks, kuhu EARK
hariduse infrastruktuuri projektid panustavad.
Vaatamata sellele, et nii EARK kui LMS on koostatud enne Euroopa 2020
strateegia kujundamist, peetakse nii EARK kui LMS prioriteetide elluviimisel
silmas Euroopa 2020 strateegia eesmärke. Hariduse valdkonnas tähendab see
varajase koolist lahkumise määra vähendamist alla 10% ning püüdmaks selle
poole, et vähemalt 40% noortest oleks kõrgharidus. LMS raames peavad selle
poole püüdlema kõik Läänemere äärsed riigid. LMS peab hariduse valdkonnas
oma peamisteks eesmärkideks arendada edasi diplomite tunnustamist (sh.
Bologna protsessi laiemalt), soodustada erasektori kaasatust nii kutsehariduse
kui bakalaureuse tasandi arendamisel ja andmisel, arendada teadlasmobiilsust
ja õpetajakoolitust ning levitada häid praktikaid eelkoolihariduse andmisel.
Tabel 14: EARK hariduse infrastruktuuri prioriteetse suuna meetmete
eesmärgid
Meede

Eesmärgid

2.5.1
Avatud
noortekeskuste,
teavitamis- ja nõustamiskeskuste
ning huvikoolide kaasajastamine

Meetme
alaeesmärk
on
toetada
infrastruktuuri arendamisega seotud
tegevusi, mis: 1) suurendavad noorsootöö
teenuste regionaalset kättesaadavust; 2)
suurendavad
noorte
kaasatust
noorsootöösse.

2.5.2
Kutseõppeasutuste
õppekeskkonna kaasajastamine

Meetme alaeesmärkideks on toetada
infrastruktuuri arendamisega seotud
tegevusi, mis: 1) läbi ajakohastatud õppeja töökeskkonna tagavad kutseõppe
kvaliteedi tõusu; 2) läbi ajakohastatud
olmetingimuste muudavad kutseõppe
kättesaadavaks kõigile soovijaile.

2.5.3 Hariduslike
õpilaste
kaasajastamine

Meetme eesmärk on tagada hariduslike
erivajadustega õpilaste õpikeskkonna
kaasajastamine
vastavalt
õpilaste
erivajaduste
spetsiifikale,
koolides
kehtivatele
tervisekaitsenõuetele
ja
rakenduskava eesmärkidele.

erivajadustega
õpikeskkonna

Vaadates antud prioriteetse suuna projekte, nende eesmärke ja tegevusi, võib
projektid panuse iseloomult jagada kolme peamisse kategooriasse (vt. tabel
15).
Tabel 15: EARK hariduse infrastruktuuri arendamise prioriteetse suuna
projektide mõju LMS prioriteetide elluviimisse
Toetuse saaja

Projekti sisu

Panus LMS

Avatud
noortekeskused,
huviala koolid (44
projekti)

Hoonete
renoveerimine,
juurdeehitus
ja
rajamine

Noortekeskuste,
teavitamisja
nõustamiskeskuste ja huvikoolide
eesmärk on suurendada noorsootöö
teenuste regionaalset kättesaadavust
ning
seeläbi
tagada
noortele
võimalused arendavateks tegevusteks
mitteformaalse õppe keskkonnas, mis
suurendavad nende pädevusi ja oskusi
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toimetulekuks
ning
ennetavad
erinevate probleemide tekkimist.
Noortekeskused aitavad parandada
regionaalselt
noorsootööteenuste
kättesaadavus
parandades
noorte
ettevalmistust
tööjõuturule
sisenemiseks
ja
tööturul
toimetulekuks. Infrastruktuuri kaudu
pakutavate teenuste kaudu tõuseb
noorte kaasatus ja paraneb elukvaliteet
mis tõstab ka kogu piirkonna
atraktiivsust ning ennetab noorte
majandusliku ja sotsiaalset tõrjutust.
Noorsootöö teenustest osa saamine
soodustab noorte omavahelist suhtlust
ning noortevaldkonna võrgustikutööd.
Oluline osa on teenustel riskis
olevatele noortele ligipääsu tagamisel
oma elukohalähedaste võimaluste
pakkumisel, mistõttu peamine panus
meetmes
on
lokaalse
teenuse
kättesaadavuse parandamine. Samas
on eeldatakse kaudset mõju, et noored
on tulevikus mobiilsed ning annavad
läbi omandatud teadmiste ja oskuste
aktiivsema panuse ühiskonnas ka
professionaalsema panuse tööturul
toetades seega Läänemere regiooni
arengut.
Kutsekoolid,
õpilaskodud
projekti)

(72

Hariduslike
erivajadustega
lastele
mõeldud
haridusasutused (22
projekti)
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Hoonete
(sh
tehnoseadmed)
renoveerimine,
hoonete ehitus ja
juurdeehitus,
õppeseadmete ja
töökodade
renoveerimine ja
sisustamine,
õppeinventari
soetamine

Kutseõppeasutuste
renoveerimise,
juurdeehitamise ja õppevahendite
soetamise eesmärk on muuta kutseõpe
ajakohasemaks
ning
vastavaks
tänapäeva
nõudmistele,
samuti
suurendada kutseõppe kättesaadavust
noorte hulgas. Kutseõppeasutuste
kaasajastamine teenib ettevõtluse ja
regionaalse arengu huve muutes
rohkem
noori
tööjõuturul
konkurentsivõimelisemaks ning luues
seega suuremat ühiskondlikku heaolu.

Hoonete
(sh
tehnoseadmed)
renoveerimine,
hoonete ehitus ja
juurdeehitus,
õppevahendite
soetamine

Hariduslike
erivajadustega
laste
õpikeskkonna
kaasajastamine
suurendab erivajadustega laste ja
noorte
võimalusi
tunda
end
ühiskonnale vajalikuna, samuti anda
oma panus ühiskonna arenguks.
Erivajadustega lastele kaasaegsema
haridusliku keskkonna loomine annab
neile paremad eeldused osaleda
tööjõuturul,
luua
seeläbi
majanduslikku lisandväärtust ning olla
kohanemisvõimeline
muutuvas
keskkonnas. Samuti suurendatakse
erivajadustega lastele regionaalsete
teenuste kättesaadavust ning regiooni
atraktiivsust. Kaudse panusena võib

näha ka erivajadustega õpilaste
vanemate
suuremaid
võimalusi
tööjõuturul just eeskätt läbi vabanenud
ajaressursi, mida annab võimalus
panna
hariduslike
erivajadustega
lapsed neile mõeldud kooli.

Kõikide projektitüüpide puhul on tegu hoonete renoveerimise või
juurdeehitusega, samuti õppevahendite ja seadmete soetamisega. Antud
tegevuse
tõttu
muudetakse
õppehooned
kaasaegsemaks
ja
energiasäästlikumaks (panustab osaliselt/kaudselt ka LMS valdkonda 5) ning
muudetakse õppetingimused õpilastele kohasemaks. Lähtudes LMS valdkonna
12 eesmärkidest ei olegi nii oluline kas renoveeritakse kutseõppeasutust,
noortekeskust või hariduslike erivajadustega lastele mõeldud haridusasutust,
kuna igal juhul luuakse eeldused teenuste kättesaadavuse suurendamiseks,
kvaliteedi ning atraktiivsuse tõstmiseks, mis omakorda meelitab piirkonda
juurde nii elanikke kui teiseseid teenusepakkujaid, elavdab transporti ja
kaubandust ning vähendab regionaalseid eripärasid (või vastupidi
spetsialiseerib neid). Lisaks luuakse eeldused kohalike ettevõtjate huvi
tekkimiseks nii kutsehariduse vastavaks muutmisel piirkonna turuvajadustele,
kui ka potentsiaali nägemiseks lisateenuste osutamiseks kohalikele elanikele.
Kuigi hoone renoveerimine veel otseselt ei too noori kutseõppesse või
noortekeskusesse, siis iga haridusse investeeritud euro annab kaudse panuse
ka teistesse valdkondadesse. Samas on haridusasutuste renoveerimine selgelt
lokaalse mõjuga, st hoone kaasajastamine iseenesest ei panusta LMS
prioriteetide täitmisse. Arvestades renoveeritud hoonete potentsiaali hariduse
edendamisel Läänemere piirkonnas, pigem võiks pigem öelda, et EARK
hariduse
infrastruktuuri
arendamise
raames elluviidavad
huvitegevuse ja kutseõppe arendamise projektid panustavad kõik
otseselt LMS valdkonda 12 (Läänemere piirkonna atraktiivsuse
säilitamine ja suurendamine eelkõige hariduse, turismi ja tervishoiu
edendamise kaudu). Mis puutub hariduslike erivajadustega lastele
mõeldud haridusasutuste renoveerimisse ja ümberehitamisse, siis siin ei taga
füüsiline keskkond veel otsest panust teenuste kättesaadavamaks muutmiseks
või kvaliteedi tõstmiseks. Kuna LMS ei maini otseselt hariduslike
erivajadustega õpilasi ning antud projektide panus on pigem lokaalne
piirdudes heal juhul Eesti riigi piiridega, siis pigem võib hinnata, et panus
LMS valdkonna 12 täitmisse on kaudne, luues paremad eeldused
strateegiliste eesmärkide täitmiseks.
Hariduse infrastruktuuri prioriteetse suuna raames rahastatud 138 projekti
kogumaksumus on €210,8m, millest kokku 24.10.2012 seisuga on välja
makstud €140m, mis teeb 66% projektide kogumahust. Antud prioriteetse
suuna raames rahastatud noortekeskuste ja kutsekoolide renoveerimise
projektid panustavad otseselt LMS valdkonna 12 elluviimisse kogumahuga
€192,4m. Kaudne panus LMS valdkonna 12 eesmärkide täitmisse kogumahus
€18,4m tuleb hariduslike erivajadustega laste haridusasutuste projektidest.
Kuna EARK projektide rakendamise lõpp on 31.12. 2015, siis eeldatavasti
panustatakse LMS valdkonda 12 selle prioriteetse suuna raames järgmise
kolme aasta jooksul (2013-2015) veel otseselt €58,6m ja kaudselt €12,2m.
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Tabel 16: EARK prioriteetse suuna 5 rahalised panused LMS valdkondadesse

3.6 EARK prioriteetne suund 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri
arendamine
Arvestades demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke arenguid viimase 20
aasta jooksul, on Eesti tervishoiusüsteem olnud pidevas muutumises. Lisaks
sisulistele ja organisatoorsetele muudatustele on hädavajalikud muudatused
tulnud teha ka tervishoiu infrastruktuuris – läbi hoonete renoveerimise ja
juurdeehitamise ning aparatuuri uuendamise on loodud eeldused Eesti
tervishoiusüsteemi kvaliteedi tõstmiseks. EARK suunab oma eesmärgid (vt.
tabel 17) ratsionaalse ja kättesaadava tervishoiuteenuse arendamisele.
Elanikkonna vananemine tingib õendus- ja hooldusteenuste suuremat
nõudlust, mistõttu on EARK pööratud rohkem rõhku just hooldusteenustega
seotud infrastruktuuri arendamisele. Samas nõuab üha arenev
kõrgtehnoloogiline ravi ka vastavate teadmistega personali, ruume ning
ressursse, mistõttu on mõistlik koondada ressursid vähematesse, kuid
kõrgekvaliteedilisematesse tegevuskohtadesse. Kolmandaks, keskendub EARK
hoolekandeteenuste paremale kättesaadavusele lastele ja psühhiaatriliste
erivajadustega täiskasvanutele.
LMS ei sõnasta tervishoiu valdkonnas väga konkreetseid eesmärke, vaid need
on hõlmatud tervikuna valdkonna 12 all - Läänemere piirkonna
atraktiivsuse säilitamine ja suurendamine eelkõige hariduse,
turismi ja tervishoiu edendamise kaudu. Pigem näeb LMS regiooni ning
kõkide valdkondade harmoonilise terviku arendamist – näiteks ei saa
tervishoid kvaliteetselt areneda ilma hariduseta. Kuigi LMS ei konkretiseeri
tervishoius saavutatavaid eesmärke, toob ta siiski välja valdkonnad, kus saaks
ja peaks piirkonna arengu huvides rohkem koostööd tegema: HIV/AIDS leviku
tõkestamine, esmatasandi arstiabi kättesaadavuse suurendamine eeskätt
madalamates ühiskonnakihtides, elustiilist tulevate haiguste leviku
ennetamine ning heade töötingimuste tagamine ning kohaliku tasandi
valitsemise toomine elanikele lähemale.
Euroopa 2020 tervishoiu arendamiseks otseseid eesmärke ei sea, küll on
tervishoiu valdkond otseselt seotud vaesuse vähendamise ja tööealise eluea
pikendamise eesmärkidega.
Tabel 17: EARK tervishoiu ja hoolekande prioriteetse suuna eesmärgid
Meede

Eesmärgid

2.6.1 Kesk- ja piirkondlike haiglate
infrastruktuuri optimeerimine

Meetme eesmärk on arendada aktiivravi
infrastruktuuri,
loomaks
eeldused
haiglate funktsionaalselt terviklikuks
toimimiseks

2.6.2 Riiklike hoolekandeasutuste
reorganiseerimine

Meetme eesmärk on tagada lastele ja
psüühilise erivajadusega inimestele
paremad elamis-, õppimis-, ja
töötamistingimused.
Alameesmärkideks on laste ja psüühiliste
erivajadustega
inimeste
parem
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juurdepääs avalikele teenustele ning
ühiskonna- ja tööelus osalemisvõimaluste
avardumine
2.6.3 Õendus- ja hooldusteenuste
infrastruktuuri arendamine

Meetme eesmärk on parandada õendusja
hooldusteenuste
kvaliteeti
ja
kättesaadavust

Vaadates prioriteetsest suunast rahastatud projektide iseloomu, siis kõik
projektid sisaldavad endas hoonete renoveerimist, juurdeehitust või rajamist.
Seega on kõik eranditult ehitusprojektid, mille kaudu kaasajastatakse
tervishoiu infrastruktuuri ehk luuakse eelduseid paremateks teenuste
osutamiseks. Vaadates LMS tervishoiu alaseid tegevusi, nagu HIV/AIDS leviku
tõkestamine, esmatasandi arstiabi kättesaadavuse suurendamine või elustiilist
tulevate haiguste ennetamine, siis infrastruktuuri kaasajastamine nende
elluviimisele otseselt kaasa ei aita. Infrastruktuuri kaasajastamisega luuakse
töökeskkond tervishoiutöötajatele ning ravikeskkond patsientidele, mistõttu
võib loota, et läbi parendatud töötingimuste lahkub Eestist vähem
tervishoiutöötajaid ning eriarstiabi kättesaadavus suureneb, kuid need on
kaudsed mõjud. Teisest küljest on antud prioriteetses suunas tegu
kõrgtehnoloogilise ravi ja ressursside koondamisega ühte piirkonda, mis
hoopis võib vähendada eriarstiabi kättesaadavust (eriti madalamates
ühiskonnakihtides). Selleks, et investeeringud mõjule pääseksid, tuleb tagada
ka tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkus – keegi peab
kõrgtehnoloogilise meditsiini kinni maksma. Tänase meditsiini rahastamise
süsteemi puhul ei ole kindlust, et kõrgtehnoloogilise aparatuuri
käigushoidmiseks ja vajaliku personali tagamiseks oleks (riiklikud) ressursid
kindlustatud – kindlasti vajab ümberkorraldamist meditsiini rahastamise
süsteem, kuid samuti vajab läbimõtlemist kuidas avatud tööjõuturu
tingimustes hoida tervishoiutöötajaid lahkumast välismaale. Eriarstiabi puhul
loovad antud investeeringud paremad eeldused ka meditsiiniturismiks
eeskätt Tallinnas ja Pärnus. Selleks, et infrastruktuuri tehtud panus hakkaks
täitma LMS eesmärke, tuleb teha veel mitu sammu, hoone renoveerimise
tulemusena ei parane koheselt arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet.
Hoolekandeasutuste puhul on panus väga lokaalne hõlmates valla, maakonna
või riigi piire, seega laiem panus Läänemere eesmärkide täitmisse puudub.
Seepärast võib tõdeda, et tervishoiuasutuste infrastruktuuri
renoveerimine panustab LMS valdkonna 12 (Läänemere piirkonna
atraktiivsuse säilitamine ja suurendamine eelkõige hariduse, turismi ja
tervishoiu edendamise kaudu) elluviimisse, kuid ainult kaudselt.
Tervishoiusüsteemi infrastruktuuri arendamist on rahastatud ka prioriteetsest
suunast “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng”, kuid seal on tegu
kohaliku tervishoiu infrastruktuuri arendamisega, mis otseselt panustab LMS
valdkonna 12 prioriteetide täitmisse (vt. ka tabel 12).
Vaadates antud prioriteetse suuna projekte, nende eesmärke ja tegevusi, võib
projektid panuse iseloomult jagada kolme peamisse kategooriasse (vt. tabel
18).
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Tabel 18: EARK Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamise
prioriteetse suuna projektide mõju LMS prioriteetide elluviimisse
Toetuse saaja

Projekti sisu

Panus LMS

Kesk- ja
piirkondlikud
haiglad (3 haiglat/
projekti),
hoolekandeasutused
(hooldekodud,
väikelastekodud – 13
projekti) ja hooldusravi asutused
(piirkondlik haigla,
keskhaiglad,
üldhaiglad,
kohalikud haiglad,
hooldushaiglad – 21
projekti).

Hoonete
renoveerimine,
juurdeehitus
ja
rajamine

Läänemere regiooni üheks suuremaks
väljakutseks
on
elanikkonna
vananemisega
kaasnevate
terviseprobleemide suurenemine, mis
seab piirangud osale elanikkonnast
osalemaks
ühiskondliku
heaolu
loomisel. Üha suurenev mugavus
igapäevastes
toimingutes
ning
tarbimisharjumustega
kaasnev
keskkonnareostus
on
teine
elanikkonna tervist ohustav tegur.
Keskja
piirkondlike
haiglate
infrastruktuuri kaasajastamine aitab
läbi
teadmiste
ja
ressursside
koondamise kaasa kõrgtehnoloogiliste
tervishoiuteenuste
kvaliteedi
tõstmisele ja kättesaadavusele. Samas
ei suurenda need investeeringud
esmatasandi arstiabi kättesaadavust
ning
regionaalse
ebavõrdsuse
tasandamist rahvatervise kvaliteedis.
Hoolekandeasutuste
patsientide
heaolu kasvab läbi paranenud füüsilise
keskkonna, mis siiski ei taga
automaatselt
paranenud
teenuste
kvaliteeti.

Meetme “Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine” alt
rahastatakse ühte EARK neljast nn. suurprojektist – Põhja-Eesti
Regionaalhaigla ümber- ja juurdeehitust. Projekti kogumaksumus on
€85,8m, millest seisuga 24.10.2012 on välja makstud €67,7m (ligi 79%).
Projekti raames ehitatakse juurde üks ning renoveeritakse teine korpus,
samuti renoveeritakse patoloogia osakonna hoone. Kuigi projekt ise on Eesti
tervishoiusüsteemile oluline, niisamuti nagu on tegu mahuka investeeringuga,
siis ometi ei anna selle projekti elluviimine LMS eesmärkide
täitmisse otsest mõjukat panust – renoveeritakse hooneid ning luuakse
tingimusi kõrgtehnoloogilise meditsiiniteenuse kvaliteedi tõstmiseks, kuid ei
panustata otseselt teenuse arendamisse. Teenuse kvaliteedi tõstmiseks on
renoveeritud hoonesse vaja ka kvalifitseeritud personali ning elujõulist
tervishoiusüsteemi rahastamisskeemi.
EARK tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamise prioriteetse suuna
raames on rahastatud 37 projekti kogumaksumusega €223,6m, millest kokku
24.10.2012 seisuga on välja makstud €106,9m, mis teeb 48% projektide
kogumahust. Kuna kõik prioriteetse suuna projektid panustavad kaudselt LMS
valdkonna 12 elluviimisse, siis võib öelda, et EARK tervishoiu ja hoolekande
infrastruktuuri projektid on LMS valdkonna 12 elluviimisse seisuga 24.10.2012
kaasa aidanud mahus €106,909,187. Kuna EARK projektide rakendamise lõpp
on 31.12.2015, siis eeldatavasti suudetakse selle valdkonna elluviimist järgmise
kolme aasta jooksul (2013-2015) veel toetada mahus €116,7m.
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Tabel 19: EARK prioriteetse suuna 6 rahalised panused LMS valdkondadesse

4. Enim panustatud Läänemere strateegia valdkonnad
Tabel 20 toob välja EARK prioriteetsete suundade panused kõikidesse LMS
valdkondadesse. Tabeli koostamisel on EARK prioriteetsete suundade, mis
panustavad võrdselt mitmesse LMS valdkonda, panused võetud arvesse igas
LMS valdkonnas, mis tähendab, et tabelis 20 toodud EARK kogusumma
(€1840,4m) ei võrdu tegeliku EARK kogusummaga 11(€1803,2m). Tabel 21
koondab kõik hindamisel olnud EARK prioriteetsed suunad, nende panuse
ning mahu. Tabeli koostamisel on parema tervikpildi saamiseks sarnase
iseloomuga meetmed koondatud kokku ühise tegevuse alla. Mõlema tabeli
alusel on mugav vastata mõlemale hindamisküsimusele:
1. millised EARK prioriteetsed suunad milliste LMS eesmärkide täitmisse
panustavad, kuidas (otseselt või kaudselt) panustavad ning millises
rahalises mahus;
2. millised EARK prioriteetsed suunad panustavad millistesse LMS
eesmärkidesse kõige enam ning mis põhjustel.
Tabel 20: EARK prioriteetsete suundade panus LMS valdkondadesse (mln €)

Tabelitest 20 ja 21 nähtub, et prioriteetse suuna tasandil saab ainult öelda, et
EARK prioriteetne suund panustab teatud LMS valdkonna elluviimisse, kuid

11 Siin on arvestatud EARK prioriteetsete suundade 1-6 kogusummat, jättes välja prioriteetsed suunad 7 ja 8

(allikas: EARK)
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ei saa öelda kas otseselt või kaudselt. Üldistatult nähtub, et veemajandusega
seotud projektid (va joogiveevarustussüsteemide ja joogiveetöötlusjaamade
ehitamine rekonstrueerimine) panustavad otseselt LMS valdkonda 1
(nitraatide ja fosfaatide keskkonda sattumise vähendamine normaalpiirini),
samas jäätmekäitlusega seotud projektid panustavad kaudselt LMS
valdkonda 1 ning kaudselt ja otseselt valdkonda 3 (elu- ja
keskkonnaohtlike ainete kasutamise ja mõju vähendamine). Niisamuti
panustavad keskkonnavaldkonnas infrastruktuuri renoveerimise ja seadmete
soetamisega seotud projektid LMS valdkondadesse 13 (juhtivaks
mereohutuse ja -julgeoleku piir- konnaks saamine) ja 14 nii otseselt kui
kaudselt sõltuvalt projekti eesmärgist. Loodusliku mitmekesisuse
säilitamisega seotud projektid panustavad LMS valdkonda 2
(Inimtegevusest puutumatute alade ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine)
üldiselt kaudselt (va EARK prioriteetse suuna 1 vooluveekogude seisundi
parandamisele suunatud projektid, mille panus on otsene), kuna LMS
fookuses on siiski vajadus säilitada merekeskkonna elurikkust, EARK antud
meetmete tegevused on aga eelkõige suunatud maismaa elurikkusele.
Meetme
„Keskkonnahariduse
infrastruktuuri
arendamine“
raames
elluviidavad projektid panustavad kaudselt LMS samba „Läänemere piirkonna
keskkonnasäästlikuks piirkonnaks kujundamine“ kõigi 5 prioriteetse
valdkonna
eesmärkide
saavutamisse,
kuna
meede
aitab
kaasa
keskkonnateadlikkuse tõusule inimeste seas ning seega Läänemere kaitsele.
Samas on nendel projektidel ka teatav potentsiaal suurendada Läänemere
piirkonna atraktiivsust parema keskkonnahariduse kättesaadavuse kaudu
panustades nii LMS valdkonda 12.
Energeetika projektid panustavad LMS valdkonda 5 (Kliimamuutuse
mõju leevendamine ja sellega kohanemine) otseselt, kuna suuna projektide
elluviimisel väheneb otseselt õhku paisatav CO2 hulk või toetatakse muul moel
energiasäästu alast tegevust.
Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu projektide puhul
võib panust LMS valdkonda 12 (Läänemere piirkonna atraktiivsuse
säilitamine ja suurendamine eelkõige hariduse, turismi ja tervishoiu
edendamise kaudu) hinnata suures osas otseseks. Siiski, kuna tegu on pigem
regionaalse ja kohaliku arengu eesmärgil elluviidavate projektidega, siis on ka
panus mitmekesisem, hõlmates peale otsese mõju ühte valdkonda ka kaudseid
mõjusid teistesse valdkondadesse. Antud prioriteetse suuna raames
rahastatakse projekte nii hariduse, hoolekande, tervise, kultuuri, ettevõtluse,
turismi, transpordi kui ka IT taristu arendamise raames, mis teeb kokku 84%
kogu LMS valdkonda 12 panusest. Samas, IT’ga seotud projektid on riigiülesed
ning pigem loovad eelduseid teenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse
tõstmiseks, mistõttu nende projektide panus on pigem kaudne kõikidele LMS
valdkondadele.
Hariduse infrastruktuuri projektid panustavad LMS valdkonda 12 nii otseselt
kui kaudselt: noortekeskuste ja kutsekoolide renoveerimise tulemusena
paraneb nii ümbruskonna atraktiivsus, suureneb huvihariduse ja kutseõppe
kättesaadavus kui ka loob otsesed eeldused Läänemereüleseks panuseks,
mistõttu panus LMS valdkonna 12 arengusse on pigem otsene. Samas
hariduslike erivajadustega laste haridusasutuste renoveerimisega luuakse küll
lastele parem füüsiline keskkond, kuid mis ei too automaatselt kaasa paremat
õppekvaliteeti või ei tõsta teenuste kättesaadavust, samuti jääb panus pigem
lokaalseks, mistõttu on ka panus pigem kaudne.
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Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamise suunas on panus
LMS valdkonda 12 pigem kaudne, kuna tegu on kesk- ja piirkondlike haiglate
või hoolekandeasutuste renoveerimise ja juurdeehitusega, mis loob eeldused
teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamiseks, kuid ei anna oodatud
panust automaatselt. Samuti on pigem tegu lokaalse panusega, kuigi
kõrgtehnoloogilise ravi koondamisel regioonide keskustesse loob eeldused ka
meditsiiniturismi arenguks.
Analüüsides EARK meetmete panust LMS valdkondadesse, nähtub, et kõige
rohkem (31% kogu EARK mahust) panustab EARK prioriteetne suund 1
LMS valdkondadesse nii otseselt kui kaudselt kogumahus €570,4m (LMS
valdkonda 1). EARK prioriteene suund 4 panustab LMS valdkondadesse
kogumahus €424,6m, 23% EARK kogumahust ja prioriteetne suund 5
€210,8, 11,6% EARK kogumahust.
Kuigi EARK prioriteetses suunas 3 on enim projekte (3479), panustavad nad
EARK kogumahust siiski ainult 4% (€76,5m) ulatuses LMS valdkonda 5.
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Tabel 21: EARK meetmete panused LMS valdkondadesse
EARK
meede

Toetuse saaja

Toetatavad tegevused

LMS valdkond

Panus
otsene/
kaudne

Kogumaksumus
kokku €

Välja makstud €
seisuga
24.10.2012

2.1.1

KOV, KOV vee-ettevõte

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitamine ja
rekonstrueerimine;
joogiveevarustussüsteemi rekonstrueerimine; anaeroobse
reoveesette töötluse tehnoloogia kasutuselevõtt reoveepuhastis

Valdkond 1

otsene

362,971,44112

183,990,587

2.1.2

KOV asutused, prügila
sulgemise kohustusega
juriidilised isikud
Keskkonnaministeerium,
Eesti
Energia
Narva
Elektrijaamad
AS,
prügila
sulgemise
kohustusega juriidilised
isikud

Keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja
korrastamine (sh ehitusjärelevalve)

Valdkond 1
Valdkond 3

kaudne

21,804,202
21,804,202

15,307,445
15,307,445

Tuhaärastussüsteemi uuendamine ja keskkonnanõuetele
mittevastavate põlevkivienergeetika prügilate korrastamine
ning põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele
mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine

Valdkond 3

otsene

40,828,925

23,464,466

2.1.4,
2.1.10,
2.1.11

Avalik-õiguslik
juriidiline isik, KOV,
MTÜ, SA, riigiasutus,
äriühing,
Keskkonnateabe Keskus
(endine
Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskus)

Kalapääsude rekonstrueerimine ja rajamine; lõhelaste sigimisja noorjärkude kasvualade renoveerimine ja rajamine;
truupide rekonstrueerimine kalade rände soodustamiseks;
kalade rännet takistavate paisude likvideerimine; jõesängide
taastamine; settebasseinide, lodude rajamine; voolutõkete
eemaldamine; vooluveekogude inventariseerimine

Valdkond 2

otsene

15,059,463

4,804,590

2.1.5

Keskkonnateabe Keskus
(endine
Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskus)

Jääkreostuse likvideerimine/ohutuks
sõjaväe- ja tööstusaladel

Valdkond 3

otsene

19,173,319

3,874,727

2.1.6

KOV
ettevõtjad,

Ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamine; liigiti
kogutud biojäätmete taaskasutamine; jäätmete ringlussevõtu

Valdkond 1
Valdkond 3

kaudne

38,613,857

11,048,712

2.1.3
2.1.8

ja

asutused,
tootjate

muutmine

endistel

12 hõlmab meetme 2.1.1 projektide puhul ainult reoveepuhastusega seotud tegevuste rahalist mahtu
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38,613,857

11,048,712

5,728,611

1,916,840

5,728,611

1,916,840

kaudne

5,541,134
5,541,134

2,341,947
2,341,947

Valdkond 14

otsene

45,114,105

44,759,389

Infrastruktuuri
rajamine
või
rekonstrueerimine;
karja
soetamine;
võõrliikide arvukuse piiramine; parkide restaureerimine ja
rekonstrueerimine; vajaliku tehnika, varustuse hankimine;
looduse üksikobjektide taastamine

Valdkond 2

kaudne

13,874,392

6,217,453

Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia
Instituut
ning
Keskkonnateabe
Keskus
(endine
Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskus)

Infotehnoloogiliste lahenduste arendamine ja tugisüsteemi
soetamine; seirekavade juhendmaterjali ja seirekavade
koostamine; infrastruktuuride projekteerimine ja
väljaarendamine; seirevõrgu tehniline rekonstrueerimine;
aparatuuri soetamine; väljaõpe

Valdkond 13

otsene

1,658,199

1,509,436

1,658,199

1,509,436

2.2.5

Keskkonnaamet

Uuringud ja inventuurid, kaitsekorralduskavade koostamine,
liikide tegevuskavade koostamine

Valdkond 2

kaudne

4,665,550

1,973,002

2.2.7

Haridusja
teadusasutused, KOV-d
ja KOV asutused

Hoone või rajatise ehitamine või kinnisasja soetamine;
ruumide renoveerimine; mööbli, õppevahendite ja seadmete
soetamine; infrastruktuuri rajamine

Valdkond 1

kaudne

2.1.7
2.1.9

ja

ühendus
«Jäätmeseaduse» § 23
lõike
3
ja
taaskasutusorganisatsio
on «Pakendiseaduse» §
10 mõistes

ja taaskasutamise, korduskasutussüsteemide ja jäätmete liigiti
kogumissüsteemide arendamine; ettevõtte tootmisprotsessis
tekkinud jäätmete töötlemise toetamine, mis võimaldab
jäätmed suunata tagasi sama ettevõtte tootmisprotsessi;
põlevkivituha kuivalt ärastamise ja säilitamise tehnoloogia
arendamine

Juriidiline isik,
asutus, äriühing

Jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine, mis
teenindavad Kagu-Eestit ning ladestusalaga
jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse

Valdkond 1
Valdkond 3

kaudne

Infrastruktuuri renoveerimine, ehitamine ja sisustamine;
varustuse ja vahendite hankimine keskkonna-järelevalveks;
infotehnoloogilised arendustööd; väljaõpe
Infrastruktuuri parendamine; tehnika, vahendite, varustuse
soetamine; väljaõpe

Valdkond 13
Valdkond 14

MTÜ-d ja SA-d, KOV-d,
Keskkonnaamet
ja
Riigimetsa Majandamise
Keskus

KOV

2.2.1

Keskkonna-inspektsioon

2.2.2

Päästeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet

2.2.3
2.2.6

2.2.4

ja

Valdkond 14

24,933,996

3,917,822

Valdkond 2

24,933,996

3,917,822

Valdkond 3

24,933,996

3,917,822

Valdkond 4

24,933,996

3,917,822

Valdkond 5

24,933,996

3,917,822
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Valdkond 12
2.2.8

3,917,822

1,533,880

49,936

1,533,880

49,936

Keskkonnaministeerium

Uuringud; infotehnoloogilised arendustööd; koolitused;
teavitustöö

Valdkond 13

2.3.1

SA Kredex

Koolituste, seminaride, infopäevade läbiviimine;
jaotusmaterjalide koostamine, valmistamine ja levitamine;
kommunikatsiooni-kampaaniad; uuringud ja analüüsid

Valdkond 5

otsene

448,515

442,577

2.3.2

Korteri- ja hooneühistud

Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemine ning
ehitusprojekti koostamine

Valdkond 5

otsene

3,409,874

3,360,174

2.3.3

Korteri- ja hooneühistud

Korterelamute energiasäästlikkuse tõstmiseks vajalikud
renoveerimis- ja rekonstrueerimistööd

Valdkond 5

otsene

49,736,540

49,736,540

2.3.4

Juriidiline isik

Koostootmisjaamade rajamine; taastuvenergiale üleminek
katlamajade taastuvenergiaallikate kasutamiseks
ümberehitamise kaudu; kaugküttevõrgu rekonstrueerimine

Valdkond 5

otsene

22,933,718

17,607,319

2.4.1

KOV-d,
haridusasutused, MTÜd

Hoonete renoveerimine, juurdeehitus ja rajamine

Valdkond 12

Otsene

151,506,203

126,678,678

2.4.2

2.4.3

KOV-d,
haridusasutused, MTÜd

KOV-d,
MTÜd,
haridusasutused

2.4.4

KOVd,
riigiasutused

2.4.5

Teadusharidusasutused,
ettevõtted
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MTÜd,
ja

Spordirajatiste ehitamine,
hoonete rekonstrueerimine,
linnaliste objektide renoveerimine ja ehitamine

Avalike objektide renoveerimine ja ehitamine

Üleriigilise
tähtsusega
kultuurirenoveerimine ja ehitamine
Kompetentsikeskuste rajamine

ja

turismiobjektide

kaudne

24,933,996

Valdkond 14

Kaudne

21,821,767

18,288,200

valdkond 11

otsene

375,206

358,069

Valdkond 12

Otsene

25,534,990

16,125,903

Kaudne

31,155,370

20,933,718

Valdkond 11

otsene

3,467,111

12,407

Valdkond 12

Otsene

79,893,017

58,396,798

Kaudne

4,795,620

4,013,078

Valdkond 11

Otsene

6,357,971

Valdkond 8

otsene

24,653,760

Valdkond 12

otsene

38,486,561

30,073,456

Valdkond 7

otsene

22,585,381

2,018,925

2.4.6

MTÜ/SA

IT infrastruktuuri arendamine

Kogu LMS

kaudne

13,668,768

3,975,752

2.5.1

Avatud noortekeskused,
huvialakoolid

Hoonete renoveerimine, juurdeehitus ja rajamine

Valdkond 12

otsene

18,672,224

16,898,760

2.5.2

Kutsekoolid,
õpilaskodud

Hoonete (sh tehnoseadmed) renoveerimine, hoonete ehitus ja
juurdeehitus, õppeseadmete ja töökodade renoveerimine ja
sisustamine, õppevahendite soetamine

Valdkond 12

otsene

173,661,968

116,891,494

2.5.3

Hariduslike
erivajadustega
lastele
mõeldud
haridusasutused

Hoonete (sh tehnoseadmed) renoveerimine, hoonete ehitus ja
juurdeehitus, õppevahendite soetamine

Valdkond 12

kaudne

18,418,028

6,249,489

2.6.1-2.6.3

Kesk- ja piirkondlikud
haiglad (3 haiglat),

Hoonete renoveerimine, juurdeehitus ja rajamine

Valdkond 12

kaudne

223,563,886

116,909,188

hoolekandeasutused
(hooldekodud,
väikelastekodud),
hooldusravi asutused
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5. Kokkuvõte
Käesoleva hindamise eesmärk oli kaardistada EARK prioriteetsete suundade
panust LMS eesmärkide täitmisse. Hindamise all olid perioodil 01.01.200724.10.2012 on EARK raames rahastatud 4271 projekti. Baasandmed
hindamiseks saadi struktuuritoetuste kesksüsteemist ning struktuuritoetuste
andmebaasist, lisaks kasutati asjakohaseid strateegiaid ja arengukavasid.
EARK prioriteetsete suundade panuse hindamiseks analüüsiti suundade
eesmärke LMS valdkondade eesmärkidega – kuivõrd need kattuvad ning kas
ja kuidas on need kaetud LMS valdkondades. Analüüsi algandmed koguti
prioriteetsete suundade kaupa projektipõhiselt tabelitesse (edastatud
elektroonselt eraldi käesolevast aruandest Tellijale) ning hinnang panuse
kohta anti meetmepõhiselt, kuna seal oli panus kõige selgemini eristatav.
Analüüsi tulemusena selgus, et kõige suurema panuse (nii kaudselt kui
otseselt)
LMS
eesmärkide
täitmisse
annavad
keskkonna
ja
regionaalarengu projektid. Keskkonnavaldkonnas on suurimateks
projektideks veemajanduse ja jäätmekäitluse arendamise projektid (EARK
prioriteetne suund 1, panus 31% EARK kogupanusest), mis hõlmavad eeskätt
joogi- ja reoveesüsteemide ning jäätmemajanduse korrastamist ning
panustavad LMS valdkonda 1, 2 ja 3 otseselt €438m ja kaudselt €132,4m
(sellest veeinfrastruktuuri projektid (v.a. joogiveevarustussüsteemid)
panustavad LMS valdkonda 1 otseselt mahus €362,9m).
Regionaalarengu valdkonna projektid (EARK prioriteetne suund 4, panus 23%
EARK kogupanusest) hõlmavad laia ampluaad erinevaid valdkondi – hariduse,
hoolekande, tervise, kultuuri, ettevõtluse, turismi, transpordi kui ka IT taristu
arendamist, mis kõik on suunatud kohaliku elukeskkonna parendamisele ning
regiooni atraktiivsuse tõstmisele. 84% prioriteetse suuna 4 projektidest
panustavad LMS valdkonda 12. Lisades piirkondade tervikliku ja
tasakaalustatud arengu (EARK prioriteetne suund 4) projektidele ka EARK
hariduse (panus 11,7% EARK kogupanusest) ja tervishoiu infrastruktuuri
arendamise (panus 12,4% EARK kogupanusest) projektid (EARK prioriteetsed
suunad 5 ja 6), saab LMS valdkonnast 12 suurima EARK panusega valdkond
kogumahuga €812,7m.
Samas on EARK raames rahastatud arvuliselt kõige enam energeetika
valdkonna projekte (3479 projekti), kuid kogumahult (€76,5m) jäävad nad
teiste prioriteetsete suundade panusele oluliselt alla (ainult 4% kogu EARK
mahust). Seega, kuigi EARK prioriteetse suuna 3 panus LMS valdkonda 5
on otsene, jääb ta rahaline panus siiski suhteliselt väikseks.
Strateegiliselt on EARK ja LMS raske võrrelda, kuna tegu on erineva
regionaalse dimensiooni ning eesmärgiga dokumentidega. Kui LMS laiem
eesmärk on arendada Läänemere äärsete riikide elukeskkonda, siis EARK on
suunatud Eesti strateegiliste eesmärkide täitmisele, millest mõnel võib olla ka
Läänemere regiooni ülene mõju. Näiteks keskkonna (sh. energeetika)
projektid on paljuski Läänemere regiooni ülese mõjuga, samuti mõjutavad
regiooni arengut kaudselt hariduse ja tervishoiu investeeringud. Samas, peab
siiski nentima, et otsene seos EARK ja LMS valdkondade elluviimise vahel on
nõrk just seepärast, et enamus EARK projekte on lokaalse suunitlusega ning
suhteliselt väikesemahulised.
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Selleks, et põhjalikult analüüsida EARK prioriteetsete suundade mõju LMS
valdkondadele tuleks edaspidi minna projektitasandile ning vaadata kas ja
kuidas konkreetsed investeeringud on mõjutanud valdkonna arengut. Näiteks
kui paljude elanikeni on peale investeeringuid veevarustusse viidud puhas
joogivesi, kas konkreetne kutseõppeasutus osaleb LMS võrgustikus ning kas
õppehoone renoveerimisel ja kutseharidusse suundunud õpilaste arvul on
otsene seos või kas kohaliku haigla renoveerimine on suurendanud
esmatasandi arstiabi kättesaadavust.
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Lisa 1: EARK raames elluviidavad projektid prioriteetsete
suundade lõikes

Lisa lisatakse elektroonselt neljas eraldi Exceli failis:
1. Prioriteetsed suunad 1 (veemajanduse ja jäätmekäitluse arendamine
ning välisõhu kaitse), 2 (säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride
ja tugisüsteemide arendamine) 3 (energiamajanduse arendamine)
2. Prioriteetne suund 4 (piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng)
3. Prioriteetne suund 5 (hariduse infrastruktuuri arendamine)
4. Prioriteetne suund 6 (tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri
arendamine)
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Lisa 2: Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetsed
suunad ja meetmed

Meede
Kood
Suund 1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine
Veemajanduse infrastruktuuri arendamine (avatud taotlemine)
2.1.1.
Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)
2.1.4.
Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)
2.1.10.
Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste
2.1.11.
parandamiseks (programm)
Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel (investeeringute kava)
Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate (poolkoksi mäed) sulgemine ja
korrastamine (investeeringute kava)

2.1.5.
2.1.3.

Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate (tuhaväljade) sulgemine ja tuhaärastussüsteemi
uuendamine (investeeringute kava)

2.1.8.

Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine (avatud taotlemine)
Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine (avatud taotlemine)
Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine (avatud
taotlemine)

2.1.2.
2.1.7.
2.1.6.

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse (avatud taotlemine)
2.1.9.
Suund 2 Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide
arendamine
Looduse mitmekesisuse säilitamine (investeeringute kava)
Looduse mitmekesisuse säilitamine (avatud taotlemine)
Kaitsealade kaitsekorralduskavade ja liikidele tegevuskavade koostamine looduse
mitmekesisuse säilitamiseks (programm)

2.2.6.
2.2.3.
2.2.5.

Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine (avatud taotlemine)
Keskkonna järelevalve arendamine (investeeringute kava)
Keskkonnaseire arendamine (investeeringute kava)
Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine (programm)
Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine (investeeringute kava)
Suund 3 Energiamajanduse arendamine
Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks (avatud
taotlemine)

2.2.7.
2.2.1.
2.2.4.
2.2.8.
2.2.2.

Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise
toetamine (avatud taotlemine)

2.3.2.

Korterelamute renoveerimislaen (programm)
Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest (programm)
Suund 4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
Kohalike avalike teenuste arendamine (investeeringute kava)
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine (avatud taotlemine)
Linnaliste piirkondade arendamine (investeeringute kava)
Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide arendamine (investeeringute
kava)

2.3.3.
2.3.1.

Kompetentsikeskuste arendamine (avatud taotlemine)
Internetiühenduste arendamine (avatud taotlemine)
Suund 5 Hariduse infrastruktuuri arendamine

2.4.5.
2.4.6.
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2.3.4.

2.4.1.
2.4.3.
2.4.2.
2.4.4.

Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide
kaasajastamine (investeeringute kava)

2.5.1.

Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine (investeeringute kava)
Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna kaasajastamine (investeeringute
kava)

2.5.2.
2.5.3.

Suund 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine (investeeringute kava)
Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine (investeeringute kava)
Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine (investeeringute kava)

2.6.1.
2.6.3.
2.6.2.
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Lisa 3: Läänemere strateegia prioriteedid

LMS prioriteetsed suunad
valdkond
1
2
3
4
5

6

7
8

9

10

Keskkonnasõbraliku laevanduse
näidispiirkonnaks saamine Euroopas
Kliimamuutuse mõju leevendamine ja
sellega kohanemine
Kõrge heaoluga piirkond
Tõkete kõrvaldamine piirkonna
siseturul, sh koostöö suurendamine
tolli ja maksunduse valdkonnas
Regiooni uurimis- ja
innovatsioonivõime maksimaalne
kasutamine
Väike- ja keskmise suurusega
ettevõtluse soodustamine, selle
reeglistiku rakendamine, inimressursi
kasutamise tõhustamine
Kestliku põllumajanduse, metsanduse
ja kalanduse arendamine
Atraktiivse ja hea ligipääsuga
piirkond
Energiaturu avatuse, tõhususe ja
julgeoleku suurendamine

To reduce nutrient inputs to the sea to
acceptable levels
To preserve natural zones and
biodiversity, including fisheries
To reduce the use and impact of
hazardous substances
The Baltic Sea Region to become a model
region for clean shipping
Mitigation and adaptation to climate
change
To remove hindrances to the internal
market in the Baltic Sea Region,
including improving cooperation in the
customs and tax area
To exploit the full potential of the region
in research and innovation
To promote entrepreneurship,
strengthen SMEs and increase the
efficient use of human resources
Einforcing sustainability of agriculture,
forestry and fisheries

To improve the access to, and the
efficiency and security of the energy
markets
To improve internal and external
transport links

11

Nii sise- kui ka välistranspordi
ühenduste arendamine

12

Läänemere piirkonna atraktiivsuse
säilitamine ja suurendamine eelkõige
hariduse, turismi ja tervishoiu
edendamise kaudu
juhtivaks mereohutuse ja -julgeoleku
piirkonnaks saamine

To maintain and reinforce attractiveness
of the Baltic Sea Region, in particular
through education and youth, tourism,
culture and health
The Baltic Sea Region to become a
leading region in maritime safety and
security

14

Hädaolukordadele reageerimise
võime suurendamine merel

To reinforce maritime accident response
capacity protection from major
emergencies

15

Piiriülese kuritegevuse ulatuse ja
tagajärgede vähendamine

To decrease the volume of, and harm
done by, cross border crime

13

50

Kestliku looduskeskkonnaga
piirkond
Nitraatide ja fosfaatide keskkonda
sattumise vähendamine
normaalpiirini
Inimtegevusest puutumatute alade ja
bioloogilise mitmekesisuse
säilitamine
Elu- ja keskkonnaohtlike ainete
kasutamise ja mõju vähendamine

EUSBSR priority areas
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