Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Harju, Ida-Viru,
Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakondade 1. taotlusvoorus toetatakse 28 projekti elluviimist
toetuse kogumahus 28,5 miljonit eurot.
Toetatud projektid:

Põlvamaa
Tootearenduskeskuste väljaarendamise projektid:
Mittetulundusühing Vanaajamaja „Traditsioonilise ehituse koolituskeskuse väljaehitamine
Moostes“
Toetuse suurus ca 0,16 miljonit
Toetuse abil on kavas:
1) ehitatakse välja traditsioonilise ehituse koolituskeskuse teise korruse õppeklassekspositsiooniruum;
2) rajatakse sinna traditsioonilise ehituse ja renoveerimise ekspositsioon
3) arendatakse välja keskuse külastamiseks ja teenindamiseks vajalikud tugiteenused ning
4) viiakse läbi keskuse turundus ja käivitustegevused aasta vältel peale ekspositsiooni
valmimist.
Projektijuht: Piret Uus, tel 5665 8117, e-post info@vanaajamaja.ee
Mittetulundusühing Eestimaaehitus „Traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse tootearendusja koolituskeskus Eestimaaehitus“
Toetuse suurus 0,5 miljonit eurot;
Toetuse abil on kavas rajada Mooste mõisakompleksi Tõllakuuri traditsiooniliste ja
ökoloogiliste ehitusmaterjalide tootearendus- ja koolituskeskus. Projekti käigus hoone
renoveeritakse (renoveerimisel jälgitakse ideaalset kooslust, kus kohtuvad modernne
energiatõhusus, muinsuskaitseliste detailide säilitamine ja restaureerimine ning looduslikud
ehitusmaterjalid). Projekti raames luuakse hoonesse ruumid ja soetatakse seadmed
tootearenduseks, samuti luuakse ruumid koolituste läbi viimiseks. Lisaks
tootearendusruumide ja koolituste pakkumisele on Eestimaaehituskeskuse olulisemad
teenused valdkonna ettevõtete toodete ühisturundamine, koostöö Euroopa teiste
samalaadsete keskustega ja rahvusvaheliste ürituste korraldamine. Samuti on keskuse
fookuses üldiselt traditsioonilise ja ökoloogilise ehituskunsti kultuuripärandi hoidmine.
Projektijuht: Mikk Luht, e-post mikk@eestimaaehitus.ee, telefon 5622 6066

Linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmise projekt:
Põlva Vallavalitsus „Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamine“
Toetuse suurus ca 1,38 miljonit eurot.

Toetuse abil on kavas rajada Põlva linna keskusesse keskväljak, lipuväljak, atraktsioonid
lastele ja noortele, haljasalad ja heakorrastatud kontaktalad.
Projektijuht: Mari-Riina Terna, mari-riina.terna@polva.ee, 5354 0738

Turismiatraktsiooni arendamise projekt:
Maanteeamet „Liikluskasvatuse keskus ja autoajastu näitus Eesti Maanteemuuseumi
rekonstrueeritud masinahallis“
Toetuse suurus ca 1,66 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas avada Eesti Maanteemuuseumi rekonstrueeritud masinahallis
liikluskasvatuse keskus ja autoajastu näitus.
Luuakse atraktiivne autoajastu ekspositsioon, kus on võimalik ekspositsioonipindu liigutada
vastavalt väljapanekute vajadusele ning töötatakse välja uued liiklushariduse teemalised
külastusprogrammid. Arenduse tulemusena tõuseb muuseumi külastatavus, paranevad
külastajate olmetingimused, pikeneb külastusperiood ning luuakse juurde uusi töökohti.
Projektijuht: Kadri Valner, kadri.valner@mnt.ee, 785 2507

Pärnumaa
Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu
rajamise projektid:
Pärnu Linnavalitsus „Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine“
Toetuse suurus 1,65 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas Loode-Pärnu tööstusalal välja arendada terviklik tänavavõrk, mille
raames luuakse vajalik ligipääs ja tehniline infrastruktuur 21 kinnistule.
Projektijuht: Anneli Lepp, anneli.lepp@lv.parnu.ee, 444 8361
Vändra Vallavalitsus „Vändra Tehnopargi taristu rekonstrueerimine“
Toetuse suurus 0,42 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas renoveerida ja osaliselt rajada uued 12 ettevõtja-asukaga Vändra
tehnopargi vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetrassid ning tuletõrjehoidlate ühendused. Samuti
rajatakse uus kergliiklustee (jalg- ja jalgrattatee) koos tänavavalgustusega, mis tagab
toimepiirkonna elanikele mugavama ja turvalisema juurdepääsu nii tehnopargi ettevõteteni
kui alevi keskusse ja avalikele teenustele.
Projektijuht: Kalev Mitt, kalev.mitt@vandravald.ee, 447 5743

Tahkuranna Vallavalitsus „Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine
(rekonstrueerimine ja arendamine)“
Toetuse suurus 0,5 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas kaasajastada Uulu tööstusala tugitaristu. Lahendatakse 10 tööstusalal
tegutseva ettevõtte kitsaskoht ning luuakse eeldused 9 kasutusest väljas oleva krundi
kasutuselevõtuks. Projekti raames rekonstrueeritakse sõiduteed, rajatakse kergliiklusteed,
tänavavalgustus ning vee- ja kanalisatsioonitrassid.
Projektijuht: Tiiu Sommer, e-post: tiiu.sommer@tahkuranna.ee, telefon: 444 8897

Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektid:
Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus „PÜTK e-lahendused: Pärnumaa
ühistranspordi ühtne pileti- ja infosüsteem“
Toetuse suurus 0,58 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas luua Pärnumaal ühistranspordi ühtne elektrooniline piletisüsteem ning
sellega seotud infosüsteem. Mitme erineva piletisüsteemi (linna- ja maaliinid, õpilassõidud),
mida seni korraldavad viis erinevat bussifirmat ja bussijaam, asemel tekib üks, mida opereerib
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus.
Võimalikuks saab sõiduõiguse vormistamine internetis, viipekaardid ning nii mobiilirakenduse
kui olulisemates peatustes asuvate tabloode kaudu teabe saamine busside saabumisaja kohta
reaalajas.
Projektijuht: Andrus Kärpuk, info@pytk.ee , 510 0861
Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus „Ühistranspordi keskterminal Pärnu
linnas“
Toetuse suurus 0,78 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas ehitada Pärnu ühistranspordi keskterminal. Terminal on väravaks
ühistranspordi kasutamisel ja sellega seotud teabe saamisel Pärnumaal. Selle universaalne
disain tagab juurdepääsu ja info ka erivajadustega inimestele. Tagatakse kaug-, maa- ja
linnaliinide ning taksode sidusus, kiired ühendused sadama, rongi- ja lennujaamaga.
Koondatakse kokku kõik vajalikud teenused ning pakutakse uusi (näit. ema ja lapse tuba).
Turvaline rattaparkla täiendab rattateede võrgustikku. Terminali hakkab opereerima MTÜ
Pärnumaa Ühistranspordikeskus.
Projektijuht: Andrus Kärpuk, info@pytk.ee , 510 0861

Turismiatraktsiooni arendamise projekt:
Tahkuranna Vallavalitsus „Turvaliselt Lottemaale - Lottemaa parklast Lottemaale viiva
Reiuranna tee rekonstrueerimine“
Toetuse suurus 0,13 miljonit eurot;
Toetuse abil on kavas Reiuranna tee 750 m lõigu rekonstrueerimine (Lottemaa parklast kuni
Lottemaani) koos tänavavalgustusega. Reiuranna tee rekonstrueerimine võimaldab

teemapargi külastajatel jalgsi turvaliselt liigelda parkla ja teemapargi vahel ning Lottemaa
rong ja teised mootorsõidukid mahuvad Reiuranna teel liiklema.
Projektijuht: Tiiu Sommer, e-post: tiiu.sommer@tahkuranna.ee, telefon: 444 8897

Jõgevamaa
Turismiatraktsiooni arendamise projekt:
Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum „Palamuse muuseumi arendamine“
Toetuse suurus 1,40 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas renoveerida Palamuse muuseumikompleksi olemasolev
muuseumihoone ja ehitada uus külastuskeskuse hoone ning luua mõlema hoone
ekspositsioonid. Samuti on kavas rajada hoonetega kaasnev muu infrastruktuur (valgustus,
parkla ja viidad). Projekti raames arendatakse ja mitmekesistatakse ka pakutavaid teenuseid,
temaatilisi programme ja pakette, eriti pereturistide ja väliskülastajate vajadusi silmas
pidades.
Projektijuht: Arne Tegelmann, arne@palmuseum.ee , 514 8723

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu
rajamise projektid:
Jõgeva Linnavalitsus „Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala jaoks vajaliku tugitaristu
rekonstrueerimine ja rajamine“
Toetuse suurus 0,9 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas Jõgeva linna peamise ettevõtlusala, mis asub linna kaguosas JaamaSuvila tänava piirkonnas, avaliku tugitaristu rekonstrueerimine ja laiendamine (teed, vee,
sadevee ja kanalisatsiooniehitised). Projekti teostamise abil saavad alal tegutsevad
ettevõtjad võimaluse oma tegevust laiendada.
Projektijuht: Erki Teder, erki@jogeva.ee, telefon 2776 6508
Põltsamaa Linnavalitsus „Põltsamaa silla rekonstrueerimine“
Toetuse suurus 0,64 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas lahendada oluline kitsaskoht Põltsamaa linnas. Projekti raames
rekonstrueeritakse Põltsamaa sild, mis on ettevõtluse seisukohast oluline avalik tugitaristu.
Projektijuht: Maimu Kelder, maimu.kelder@poltsamaa.ee, 776 8564

Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projekt:
Pajusi Vallavalitsus „Põltsamaa-Pisisaare ühenduse arendamine“
Toetuse suurus ca 1, 26 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas ehitada Põltsamaa linnas, Põltsamaa vallas ja Pajusi vallas PõltsamaaPajusi-Luige tee äärde jalg-ja jalgrattatee pikkusega 7,1 km (lõigus Põltsamaa linn kuni
Pisisaare bussipeatus Pajusi vallas).
Projektijuht: Reet Alev, reet.alev@pajusi.ee, 776 4195

Ida-Virumaa
Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu
rajamise projektid:
Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus „Narva Kulgu Tööstuspark (Narva Logistika
ja Tööstuspargi 2 etapp) 60 ha taristu rajamine“
Toetuse suurus 1,90 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas Narva Kulgu Tööstuspargi tehnilise infrastruktuuri väljaehitamine,
kindlustades sellega ettevõtjatele tingimused tööstus- ja logistikaprojektide realiseerimiseks.
Samuti on planeeritud turundustegevused, teavitamaks investorite sihtgruppe uutest
arenguvõimalustest antud piirkonnas.
Projektijuht: Teet Kuusmik, e-post: teet.kuusmik@ivia.ee , telefon: 511 4685
Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus „Kohtla-Järve Tööstuspark 80 ha taristu
rajamine“
Toetuse suurus 2,58 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas välja ehitada tehniline infrastruktuur, et luua sobivad tingimused
keemiatööstusettevõtete kiireks tegevuse alustamiseks Kohtla-Järve tööstuspargi
territooriumil. Projektis on ette nähtud ka turundustegevused, mille tulemusena
teavitatakse potentsiaalseid investoreid unikaalsetest võimalustest, mis luuakse Kohtla-Järve
linnas.
Projektijuht: Teet Kuusmik, e-post: teet.kuusmik@ivia.ee , telefon: 511 4685
Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus „Kiviõli Ettevõtlusala (25 ha) taristu
rajamine“
Toetuse suurus 0,43 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas rajada avalik tehniline taristu Kiviõli Ettevõtlusala territooriumil ja
teavitada investorite sihtgruppe uutest arenguvõimalustest. Projekti raames valmib
kahesuunaline sõidutee, paigaldatakse tänavavalgustus, ehitatakse välja sideliinid, vee- ja
kanalisatsioonisüsteem, paigaldatakse gaasijuhtmed. Kiviõli Ettevõtlusala arendusprojekti
elluviimine võimaldab luua tingimused uuteks erainvesteeringuteks, tegeleda

kohaturundusega ning läbi erasektori investeeringute tootmis- ja logistikavaldkonnas aidata
kaasa uute töökohtade loomisele Kiviõli piirkonnas.
Projektijuht: Teet Kuusmik, e-post: teet.kuusmik@ivia.ee , telefon: 511 4685
Jõhvi Vallavalitsus „Endise Jõhvi Piimatööstuse ettevõtluskompleksi ligipääsuvõimaluste
parendamine“
Toetuse suurus 0,17 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas parandada endise Jõhvi Piimatööstuse ettevõtluskompleksi
juurdepääsuvõimalusi. Projekti raames rekonstrueeritakse lõik Linda tänavast.
Projektijuht: Eimar Aidma, eimar.aidma@johvi.ee, 336 3779

Turismiatraktsiooni arendamise projektid:
Sihtasutus Narva Muuseum „Piirikindluse avastuskeskuse avamine“
Toetuse suurus ca 3,54 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas rekonstrueerida ja avada külastajatele kogu Narva linnus uuendatud
ekspositsiooni ja teenustega.
Projektijuht: Anastassia Tuuder, anastassia.tuuder@narvamuuseum.ee, 5335 8868
Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus „Kiviõli Seikluskeskuse pereturismitooted“
Toetuse suurus ca 1,5 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas Kiviõli Seikluskeskuse pereturismitoodete väljaarendamine:
ebakindlate talveilmadega kaasnevate riskide maandamiseks ja suvehooaja atraktiivsemaks
muutmiseks luuakse lastega peredele hulgaliselt põnevaid atraktsioone.
Projektijuht: Janek Maar, janek@tuhamagi.ee, 510 2704
Kohtla Vallavalitsus „Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamine“
Toetuse suurus 0,3 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas lammutada amortiseerunud Valaste joa vaateplatvorm, rajada Valaste
joa trepistik, mille tulemusel luuakse inimestele pääs klindilt mereni ning vaatluskohtadega
matka-õpperada läbi pangametsa Ontikani. (Projektis kavandatud matkaraja rajamiseks on
vajalik muuta Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirja kaitsekorralduskava,
muudatus on keskkonnaministri poolt algatatud.)
Projektijuht: Etti Kagarov, etti.kagarov@kohtlavv.ee, 337 3389

Linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmise projekt:
Sillamäe Linnavalitsus „Sillamäe linna ajaloolise keskuse merele avamine läbi Mere pst
rekonstrueerimise“
Toetuse suurus 1,45 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Sillamäe linnasüda ettevõtluseks atraktiivsemaks
muutmiseks. Luuakse mitmefunktsionaalne maa-ala, mida saab aastaringselt igapäevase
rekratsioonialana kasutada. Alal korrastatakse kogu teede võrk, lahendatakse haljastus,
sadevesi ning rajatakse puhkealad, mänguväljak jne.
Projektijuht: Aleksei Stepanov, stepanov@sillamae.ee, 392 5704

Harjumaa
Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise
projektid:
Padise Vallavalitsus „Tolmuvaba juurdepääsutee rajamine AS M.V.Wool kalatööstusele
Vihterpalus“
Toetuse suurus 0,17 miljonit eurot.
Projekti raames rekonstrueeritakse Vihterpalu – Alliklepa ja Väike-Kibru 2,52 km pikkune
teelõik, mis viib piirkonnas tegutseva ja Eesti ühe suurima kalatootmise ning
turustamisettevõtteni AS M.V.Wool.
Projektijuht: Erkki Pratka, e-post: erkki.pratka@padise.ee, telefon: 608 7882
Paldiski Linnavalitsus „Paldiski Rae/ Rae põik ristmiku - Rae/Kalmistu tänava ristmiku Kalmistu/Peetri tänava ristmiku - Peetri/Kivi tänava ristmiku vaheline sõidutee“
Toetuse suurus 0,95 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Paldiski Põhjasadama territooriumi ja Tallinn-Paldiski
maantee vaheline ühendus, et see kohaldada raske- ja suurveoste turvaliseks liiklemiseks.
Projektijuht: Aado Keskpaik, aado.keskpaik@tlu.ee, 5669 2525
Keila linnavalitsus „Ringtee tänava rekonstrueerimine“
Toetuse suurus 0,74 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas Keilas asuva Ringtee tänava rekonstrueerimine, et luua tingimused
olemasolevate ettevõtete tegevuse laiendamiseks ja uute ettevõtete loomiseks ning
arendamiseks antud piirkonnas.
Projektijuht: Timo Suslov, e-post: Timo.Suslov@keila.ee , telefon: 679 0700

Turismiatraktsiooni arendamise projekt:
Padise Vallavalitsus „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks
külastuskeskuseks“
Toetuse suurus ca 1,46 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks
külastuskeskuseks. Lisaks kloostri rekonstrueerimisele turismiobjektiks renoveeritakse ka
mõisa valitsejamaja, millest kujuneb piirkonna turismiinfo- ja teeninduskeskus.
Projektijuht: Heli Nurger, 526 5499, heli.nurger@gmail.com ja Leemet Vaikmaa, 608 7810,
leemet.vaikmaa@padise.ee

Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektid:
Kose Vallavalitsus „Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamine“
Toetuse suurus 0,63 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas rajatava kergliiklustee abil ühendada Kose-Uuemõisa tõmbekeskusega
Kosel.
Projektijuht: Demis Voss, demis@heak.ee, 5331 4025
Keila Vallavalitsus „Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja kergliiklustee rajamine“
Toetuse suurus 0,82 miljonit eurot.
Toetuse abil on kavas rajatava kergliiklustee abil ühendada Keila-Joa ja Treppoja
tõmbekeskusega Laulasmaal.
Projektijuht: Maie Liblik, maie.liblik@keilavald.ee, 677 6918

