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Harku valla arengukava koostamine 
 
VALDKONDLIKUD ARUTELUD – KÕVAD TEEMAD (taristu ja kommunaalmajandus, 
planeerimine, keskkond, ettevõtlus ja turism) 
 
Aeg: 16.05.2018 kl 15.00-18.00 
Koht: Muraste Kool, Harku vald 
Osalejad:  

1. Vt allkirjaleht 
 
Seminari teemad: 

1. Soojendusharjutus: valla pärl ja mure 
2. Rühmatöö nr 1: valdkondade soovitud seisundi kirjeldus aastaks 2037 
3. Rühmatöö nr 2: vajalikud arendustegevused ja investeeringud 

 
1. Soojendusharjutus: valla pärl ja mure 
 
Pärl 
Elukeskkond (loodus, asukoht jms) 

• Loodus 
• Asukoht, keskkond 
• Kandipõhine arendamine 
• Elukeskkond 
• Looduslik, puhas keskkond 
• Mererand u 20 km ja sadam 
• Rannik ja loodus 
• Rannik ja meri 
• Koolide ümber kujunev elukeskkond 
• Meri, keskkond ja palju rohelist 
• Asend ja 22 km merepiiri 
• Meri, merepiir 
• Keskkond, mets, loodus tervikuna 
• Loodus, meri 
• Põhjarannik 
• Vääna-Jõesuu rand (x2) 

Taristu 
• Vähemalt osaliselt kergliiklusteede võrk koos loodusega võimaldavad inimestel 

kehaliselt aktiivsed olla 
• Kergteede võrgustik 

Muu 
• Stagneerunud vallavalitsus 
• Sporditurismi potentsiaal looduses 

 
Mure 
Taristu 

• Pääs merele ja merelt Harku valda 
• Rannikuala infra 
• Spordiplatsid, mänguväljakud 
• Meri on, aga ei pääse lähedale. Teedevõrk on vaja lahendada 
• ÜVK-ga katmata tiheasustusalad 
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• Türisalu veevarustus ja kanalisatsioon 
Planeerimine 

• Ebaühtlane planeering, keskkonna kurnatus 
• Ettevaatav ja põhjalikult analüüsitud planeerimine 
• Ühine planeerimine ettevõtetega on minimaalne, et võimaldada töökohti ja 

pendelrände vähendamist või tarku lahendusi 
• Puudub mõnus vallakeskus 
• Linn tuleb peale 

Transport 
• Ühistransport 
• Transport Tabasalu-Haabersti 
• Kompaktne teedevõrgustik, läbimõeldud transpordikorraldus 
• Pääs linna, ühistransport 

Muu 
• Kogukonnakeskuste puudumine laiemalt – ringides käimiseks peab külast mujale 

sõitma 
• Ranna heakord 
• Puudub majutusasutus 
• Elanikud ei saa vallavalitsuse töötajatelt tuge 
• Konkurentsis teiste Tallinna ümbruse valdadega ei ole millegagi silma paista 
• Kasv 
• Vallavalitsuse impersonaalsus 

 
2. Rühmatöö nr 1: valdkondade soovitud seisundi kirjeldus aastaks 2037 
 
Taristu ja kommunaalmajandus 

• Tiheasustus kommunikatsioonidega kaetud (vesi + kanal) 
• Tramm Tiskreni (hyperloop) 
• Kompaktne liiklusvõrgustik 
• Elektriliinid maas 
• Kiire internet igas kodus 
• Energiasõltumatu vald 
• Tark ühistransport Vääna-Jõesuuni (tramm, vesi,õhk) 
• Tark valgustuse juhtimine 
• Tabasalu ümbersõit 
• Kergteed siseteede äärde, koolide juurde 
• Kiire pääs linna (autiga, ühistranspordiga) 
• Tihe kergliiklusteede võrgustik – rannas ja metsas 
• Sadam ja lautrid 
• Ühendused pangast alla 

 
Planeerimine 

• Välja kujunenud 2 linnalist keskust Harku ja Tabasalu 
• Vald kasvab kokku linnaga Tiskres 
• Ehitustegevuse aluseks üldplaneering 
• Pendelrände vähendamine, tööhõive suur 
• Fookus kasutamata planeeringu ressursside kasutuselevõtul 
• Valla piirid naabritega on loogilised 
• Asustusmustri säilitamine 
• Trammile „ei“ 
• Valla piiride muutmine (Keila-Joa, Tutermaa) 
• Uusi külasid ei tule 
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• Elanikkond suureneb väga mõõdukalt 
 
Keskkond 

• Keskkonnateadlik hooliv elanikkond 
• Sõrve LKA 
• Taristu, mis soodustab autostumise vähenemist 
• Suletud karjääridel uus elu 
• Kõrge metsamajandamise kultuur 
• Mittereostav tööstuskeskus 
• Vallas ei jäeta prügi maha, teadlikkus ja harjumuste muutmine 
• Jäätmete sorteerimine on positiivne rahaline tegevus 
• Rohealad on ja karjääre ei ole (vaidluste lõpetamine riigiga) 
• Keskkonna andmebaasid on riigiga ühtlustatud 
• Hästi toimiv jäätmemajandus 
• Uusi karjääre ei ava 
• Rohevõrgustik tuleb säilitada 

 
Ettevõtlus ja turism 

• Mereääre, rannajoone avamine 
• Naissaar on tagasi J 
• Tähistatud matka- ja õpperajad (a’la Trummi Nõmmel) 
• Vääne-Jõesuus spaa + muu majutus 
• Kaugtöökohad koos sotsiaalse infraga 
• Majutusasutus keskuses 
• Tilgu sadam on välja arendatud (rannaala planeering) 
• 100 turismiobjekti 
• Hõbemajandus ja puuetega inimeste tugi 
• Kodumajutuse võrgustik 
• 100k spordituristi aastas 
• Mitu sadamat (pääs merele) 
• Mõisaturism  
• Majutus Meriküla hostelis 
• Peeter Suure merekindlus 
• Kaugtööjaamad, kodus töötamise soodustamine 

 
3. Rühmatöö nr 2: vajalikud arendustegevused ja investeeringud 
 
Taristu ja kommunaalmajandus 
Tegevused 

1. Rannaala planeering (teed, teenused, hooned, sadam) 
2. Transport + teed – hea planeerimine (tõmbekeskused) 
3. Kiire sidemastide planeering (5G) 
4. Trammikoridor 
5. Säästev veetarbimine (vesi, elekter, sh tänavavalgustus); energiasäästukava 

koostamine 
Investeeringud 

1. Tee Tallinna 
2. Rannapromenaad + teenindusasutused + sadamad ja lautrid 
3. Välja ehitatud läbimõeldud teedevõrgustik 
4. Säästvat veetarbimist soodustav torustik, targad torud 

 
Planeerimine 
Tegevused 
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1. Detailplaneeringute kehtestamine toimub üldplaneeringu järgi 
2. Piiride korrigeerimine naabritega 
3. ELVL – suurem osa tulumaks KOVi 
4. Kaasata planeerimisse süsteemselt erinevas eas ja valdkonnas osapooli 
5. ELVL – lepime kokku, et ei tegele inimeste meelitamisega 

Investeeringud 
1. Piiride korrigeerimine naabritega 
2. Rannaala teemaplaneering 
3. Karjäärialade teemaplaneering 
4. Uus üldplaneering 

 
Keskkond 
Tegevused 

1. Visuaalne identiteet ümbritsevat keskkonda arvestades 
2. Keskkonnaharidus (erinevad eagrupid) 
3. Jäätmemajandus (korraldus, teadlikkus, punktid, sorteerimine) 
4. Sõrve LKA moodustamine (uuringud lõpuni viia) 
5. Vanade karjääride kasutusele võtmine 

Investeeringud 
1. Rekultiveerida vanad karjäärid 
2. Jäätmemajanduse parem korraldamine 
3. Koolitused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele 

 
Ettevõtlus ja turism 
Tegevused 

1. Veekeskuse tegemise soodustamine 
Investeeringud 

1. Tilgu sadam korda (150 kohta) 
2. Suurupi lauter 
3. Tabasalust Vääna-Jõesuuni jalgrattatee piki randa 
4. Peeter Suure merekindlus ja kitsarööpmelise raudtee jupp 
5. Meriküla hostel 
6. Kaugtöökeskused üle kogu valla 
7. Rohelise energia tootmise koht (nt päikesejaam Türisalu baasi) 
8. Muraste mõis korda teha 
9. Vääna-Jõesuu lauter 

 
 
 
Kokkuvõtte koostas: 
 
Jaan Urb 
OÜ Cumulus Consulting 
konsultant 
e-post: jaan.urb@cumulus.ee 
tel: 55 652 383 
www.cumulus.ee  


