
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Saare, Lääne, 

Rapla,  Tartu ja Viljandi maakondade 1. taotlusvoorus toetatakse 12 projekti elluviimist 

toetuse kogumahus 15,3 miljonit eurot. 

Toetatud projektid: 

Saaremaa 

Linnakeskuse arendamise projekt: 

Kuressaare Linnavalitsus „Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine“ 

Toetuse suurus 2,8 miljonit eurot 

Toetuse abil on kavas kaasajastada Kuressaare linnasüda ning muuta kesklinnas 19 000 m2 

suurune ala ettevõtlusele, linna elanikele ja külalistele atraktiivsemaks. Projekti ala hõlmab turu 

platsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi ja raekoja tagust 

ala ning Lossi tänavat. 

 

Projektijuht: Anu Berens, peaspetsialist, e-post: anu.berens@kuressaare.ee, telefon: +372 455 

0507 

Turismiprojekt: 

OÜ Hõbekeskus „Kuressaare kogupere- ja elamuskeskus Hõbevalge (Thule koda)“ 

Toetuse suurus 2 miljonit eurot 

Toetuse abil on kavas rajada Kuressaare kesklinna Saaremaa saamis- ja ajalugu kaasaegselt 

ning elamuslikult tutvustav aastaringne kogupere- ja elamuskeskus. Kasutades arendusideena 

Saaremaa kui müütilise Ultima Thule ideekontseptsiooni, pakub keskus meelelahutuslikku ja 

põnevat tegevust, väljapanekuid ja interaktiivset osaluselamust (tee-ise-kino, 360 filmid jm) eri 

vanuses lastele ja nende vanematele. Keskus täiendab külastusvõimalusi sihtkohas, ühtlasi 

saavutatakse sellega hooaja pikendamine. 

 

Kontaktisik: Andres Tinno, juhatuse liige, e-post: andres@ar.ee, telefon: +372 503 1173 

 

Läänemaa 

Turismiprojekt: 

Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid „Haapsalu piiskopilinnuse arendamine 

tegevusmuuseum-külastuskeskuseks“ 

Toetuse suurus 3,1 miljonit eurot 

Toetuse abil on kavas luua Haapsalu piiskopilinnuse väikesesse linnusesse kavandatav 

tegevusmuuseum-külastuskeskus, mille ekspositsiooni teemaks on keskaegne inimene, tema 

maailm ja maailmapilt läbi Haapsalu piiskopilinnuse ja linnuse rajamise põhjustanud Saare – 

Lääne piiskopkonna prisma. Ühtlasi kaasajastatakse muuseumi infrastruktuur: tualettruumid, 

liftid ja puhkeala väliterrassidel. 

 

Projektijuht: Kaire Tooming, Haapsalu piiskopilinnuse juhataja, e-post: 

kaire.tooming@salm.ee, telefon: +37 2473 7065 
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Raplamaa 

Linnakeskuse arendamise projekt: 

Rapla Vallavalitsus „Rapla linna keskväljaku rajamine“ 

Toetuse suurus 1 miljon eurot 

 

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida osaliselt Tallinna maantee, arendada välja seda ümbritsev 

arendamata tühjaltseisev ala atraktiivseks avalikuks väljakuks, uuendada haljastust. 

Kavandatud on luua mänguväljakuga tegevuste park ning lipuväljak, mida täiendavad 

purskkaev, pingid, rattahoidjad, infotulp, pinksi-ja malelaud ja mängunurk väikelastele. 

 

Projektijuht: Cerly-Marko Järvela 

vallaarhitekt 

e-post: marko.jarvela@rapla.ee 

telefon: 489 0519 

 

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projekt: 

Rapla Vallavalitsus „Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu 

arendamine“ 

Toetuse suurus 1,19 miljonit eurot 

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Rapla Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna juurdepääs 

ja tugitaristu. 

 

Projektijuht: Herkki Olo 

arendusnõunik 

e-post: herkki.olo@rapla.ee 

telefon: 489 0512, 5669 3772 

 

Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projekt: 

Kohila Vallavalitsus „Ligipääsetavuse parandamine töökohtadele Kohila valla 

ettevõtlusaladel“ 

Toetuse suurus 1,2 miljon eurot 

Toetuse abil on kavas rajada kergliiklusteed Sutlema ja Hageri ning Hageri ja Kohila alevi 

vahele ning Kohila alevi Vabaduse tänava äärde.  

 

Projektijuht: Inna Laanmets, arendusnõunik,  

e-post: inna.laanmets@kohila.ee, telefon 4894793 

 

Tartumaa 

Linnakeskuse arendamise projekt: 
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Elva Linnavalitsus „Elva linnasüdame kaasajastamine“ 

Toetuse suurus 1 miljon eurot 

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida teed (Kesk tänav - Ateegi ja Põik tänava vaheline ala), 

tehnovõrgud ja ehitada välja keskväljaku ala, mis algab Sinilinnu kultuurimaja ja suure 

parkimisplatsi vahelt ning lõppeb Arbi järve ääres, kuhu on planeeritud puhkeala. Elva 

Linnavalitsuse ette on kavandatud lipuväljak. 

 

Projektijuht: Margus Ivask 

arendusjuht 

e-post: margus.ivask@elva.ee 

telefon: 730 9882 

 

Turismiprojekt: 

Tartu Motokrossiklubi „Lange motokeskuse kardikeskuse rajamine“ 

Toetuse suurus 360 000 eurot. 

Toetuse abil ehitatakse Lange Motokeskuse kompleksi kardikeskuse hoone. Hoones hakkavad 

asuma garaažtöökoda, abiruumid varustuse ja materjalide hoidmiseks, riietus- ja 

pesemisruumid külalistele, samuti saal ja rõdud/terrassid võistluste ja treeningute jälgimiseks. 

 

Projektijuht: Lauri Roosiorg, juhatuse liige, e-post lauri@langemotokeskus.ee, tel 511 8174 

 

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projekt: 

Kambja vallavalitsus „Kambja valla ettevõtlusele vajalike teede tolmuvaba katte 

rajamine“ 

Toetuse suurus 130 000 eurot 

Toetuse abil on kavas lahendada kitsaskohad ettevõtjatele, viies kaks ettevõtluse seisukohalt 

olulist teed tolmuvaba katte alla. Uue katendi saavad Põllu tänav ning Rebase-Küti tee. 

 

Projektijuht: Enno Soodla, majandusnõunik, e-post: Enno.Soodla@kambja.ee, telefon:741 

6461 

 

Viljandimaa 

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projektid: 

Mittetulundusühing Mäeltküla Tööstuspark „Mäeltküla Tööstuspargi Iva tee 

rekonstrueerimine“ 

Toetuse suurus 870 000 eurot 

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida ja muuta tolmuvabaks Mäeltküla Tööstusparki läbiv Iva 

tee, mis tagab senisest turvalisema ja parema ligipääsu tööstuspargile ning loob eelduse 

tööstuspargi järgmiste etappide välja arendamiseks. Projekti käigus rekonstrueeritakse Iva tee, 

muudetakse tee tolmuvabaks, rajatakse tänavavalgustus ning kergliiklustee. 
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Projektijuht: Hellar Mutle, juhatuse liige,  e-post: hellar.mutle@viljandivald.ee, telefon: 514 

3547. 

 

Viljandi Linnavalitsus „Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine“ 

Toetuse suurus ca 1,3 miljon eurot  

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Viljandi linna Kantremaa ettevõtluspiirkonna tänavad ja 

tugitaristu. 

 

Projektijuht: Jako Arula  

arenguspetsialist 

tel 435 4767; 5544 356 

e-post jako.arula@viljandi.ee 

 

Tootearenduskeskuste väljaarendamise projekt: 

Sihtasutus Viljandimaa Loomemajanduskeskus „Mõõtelabori- ja robootikaruumi 

loomine SA Viljandimaa Loomemajanduskeskuse metallikeskusesse“ 

 

Toetuse suurus: 159 000 eurot 

Toetuse abil on kavas: Projekti „Mõõtelabori ja robootikaruumi loomine SA Viljandimaa 

Loomemajanduskeskuse metallikeskusesse“ raames luuakse tehnoloogiliste võimalustega 

ruum, mille seadmepargi abil on võimalik metallikeskuses (inkubantide, ettevõtete ja teadlaste) 

teostatavat tootearendust täiustada mõõtmistulemuste täpsuse ja kvaliteedi mõõtmise 

võimaluste lisandumisega. Loodavad tingimused võimaldavad pakkuda mobiilseid 

mõõteteenuseid, arendada prototüüpe, määrata toodete kvaliteeti ja nõuetele vastavust. 

 

Projektijuht: Elerin Laurimäe, projektijuht, tel: 510 0858, epost: elerin@ut.ee 
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