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Harku valla arengukava koostamine 
 
VALDKONDLIKUD ARUTELUD – PEHMED TEEMAD (haridus, noorsootöö, kultuur, 
sport, vaba aeg, tervishoid, sotsiaalhoolekanne ja -teenused, turvalisus) 
 
Aeg: 15.05.2018 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) 

• Looduskeskkond 
• Meri, rand 
• Loodus  
• Merevaade, pankrannik 
• Meri, loodus 
• Meri, keskkond, loodus 
• Avatus merele (rand, majakad) 
• Mererannik  
• Meri, looduskeskkond 
• Mets ja meri 
• Rand  
• Pankrannik ja merevaade 
• Pankrannik  
• Hea elukeskkond „Elu nagu puhkus“ 
• Puhas loodus, puutumata loodus, kaunis vaade merelt 
• Rannajoon  
• Mere lähedus 
• Pankrannik  
• Erakordselt kaunis looduskeskkond 
• Looduslikud tingimused 
• Asukoht  
• Meri  
• Loodus linnale lähedal 
• Hajaasustus  
• Looduse mitmekesisus 
• Loodus  
• Rand  
• Loodus 
• Ilus loodus 

Haridus 
• Tabasalu looduskool 
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• TÜGi asukoht pingereas 
• TÜG 
• TÜG on vallas hinnatud kool 
• Noortekeskuste süsteem on hea 
• Heal tasemel haridus ja huvitegevus 

Taristu 
• Kergliiklusteede arenev võrgustik 
• Taristu ja kvaliteetne elukeskkond 
• Tallinn-Vääne-Jõesuu kergliiklustee 
• Sportimisvõimalused 

Vaatamisväärsused 
• Vaatamisväärsused (majakad, rannaalad, Peeter Suure merekindlus) 
• Vääna mõis 
• Vääna-Jõesuu kool, külakeskus 
• Suurupi tuletornid 

Kogukonnad 
• Tegus rahvas 
• Ettevõtlikud ja teotahtelised inimesed 
• Palju ettevõtlikke ja edumeelseid inimesi 
• Aktiivsed kogukonnaseltsid 
• Aktiivsed kogukonnad, kelle tegevusi toetatakse 
• Tegusad kodanikud, kelle kogemuslik kompetents võimaldavad läbimõeldud ja 

arengut soodustava KOVi 
• Tugevad kogukonnad ja eestvedajad 

 
Mure 
Hooned, taristu, planeerimine 

• Kitsikus muusikakoolis 
• Kultuurikeskuse puudumine 
• Vaba aja ja sporditaristu külades 
• Tabasalu keskus 
• Vallakeskuse puudumine 
• Kultuurimaja  
• Kumna laste mänguväljak 
• Kultuurisaal  
• Sisehall  
• Valla spordisaalid ja väljakud on eraettevõtte hallata – huvigruppidel on kasutamine 

kallis 
• Auklikud teed 

Valitsemine, kaasamine 
• Vallavalitsuse kaugus elanikest 
• Üksmeel 
• Harku aleviku elanike vähene kaasatus 
• Vähene ja mitte nii sisuline kaasamine; seisvad ja aegunud lahendused; võimaluste 

mahamagamine 
• Kommunikatsioon valla ja kogukondade vahel 
• Vallavalitsus 
• Inimeste koosolemine 
• Rivaliteet (keskus vs külad) 
• Negatiivsed elanikud 

Transport 
• Kehv ühendus Harkujärve ja Tabasalu ning Tallinnaga 
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• Transpordiühendus Tallinnaga 
• Transport eri kantide vahel 
• Ühistranspordi ja kergliiklusteede korraldus, vajadusele vastavus 
• Transport  
• Kergliiklusteede ka valla siseteede äärde, nt Kiia-Vääna-Viti 

Haridus 
• Haridussüsteem alates koolieelsest 
• 7-9-klasside probleem 
• Killustunud haridusvaldkond 
• Haridusvõrk  
• Koolivõrgu korrastamine arvestades olemasolevaid hooneid ja demograafilist seisu 
• Kiire areng – koolikohad  
• Õpetajate puudus 
• Põhikoolide võrk 
• Kvalifitseeritud pedagoogide valikuvõimalus 
• Lasteaias assistentide professionaalsus 
• Haridussüsteemi reform 
• Haridusliku erivajadustega laste toetus haridusteel 
• Konkurentsivõimeline ja valikutega koolivõrk 6+ klassidele 
• Selgusetus haridusvõrgu osas 
• Maakohtade huvitegevus või transpordivõimalus alevi huvitegevustesse 

Ettevõtlus, turism 
• Turismi puudumine 
• 22 km merepiiri pole suudetud ära kasutada 
• Ei suuda merele anda mere funktsioone 
• Rand 
• Töökohtade arv 
• Vähe kohalikku tegevust (ettevõtlust, kultuurisündmusi jms) 
• Töökohtade puudus 

Keskkond 
• Vaja ära hoida kaevandused Sõrve tuumalas 
• Harku karjäär 

Muu 
• Elanike juurdekasvust tulenev koormus taristule ja liiklusele 
• Eakate kodu puudumine 

 
2. Rühmatöö nr 1: valdkondade soovitud seisundi kirjeldus aastaks 2037 
 
Haridus ja noorsootöö 

• Koolivõrk, haridusvõrk 
• HEV laste tugikeskus 
• Noortekeskused koolide juures (Rannamõisa) 
• Õpetajate korterid 
• Harjumaa/Eesti parim haridus 
• Koolid omanäolised ja oma segmendi tipus 
• Oma valla põhikoolides käib 90% lastest 
• Haridusvõrk on üles ehitatud tõenduspõhiselt 
• Elav seltsielu 
• Muusikakoolil uus hoone 
• Digiharimine õpetajatele ja haridustöötajatele 
• Motivatsioon haridustöötajate meelitamiseks valda 
• Konkurentsivõimeline ja valikuvõimalustega 6+ klasside kooliaste 
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• Võrgustunud ühtne haridussüsteem (1 kool, 1 lasteaed, Meriküla õppekeskus) 
• Koolisüsteem ühtne – seotud asutused (mudilane > pensionär) 
• Maailma parim õppekeskkond 
• Noorsootöö on integreeritud haridussüsteemi 
• Noorte ja vanade hariduskoostöö 
• Kandipõhine noorsootöö 
• Mobiilne noorsootöö: tegevused ja mängud 
• Tugiteenuste keskus, koolides ja lasteaedades teenus kättesaadav 
• Lasteaedades tasandusrühmad, koolides väikeklassid 
• Elukestev õpe 
• Pikk kodulähedane haridustee 
• Kutsehariduskeskus 
• Multifunktsionaalne saal osa hariduslinnakust 
• Igas kandis oma lasteaed 
• Kvaliteetne haridus 
• Noortekeskused iga kooli juures 
• Harku vald kui atraktiivne tööandja haridusvaldkonnas 
• Omanäolised koolid ja lasteaiad 
• Kool kui kultuurikeskus 

 
Kultuur, sport ja vaba aeg 

• Kultuurimaja 
• Huvikool (praegune Muraste Kooli maja) 
• Seltsimaja (kandipõhised) 
• Spordi- ja kergliiklusteede mööda randa ja metsi 
• Vallale oma kultuurimaja 
• Piirkondlikud kogukonnakeskused 
• Multifunktsionaalne kontserdimaja erakapitaliga koos 
• Kvalifitseeritud huvijuhid, treenerid 
• Kuppel Tabasalu staadionile 
• Kultuurikeskus 
• Tabasalu-Rannamõisa 1 raamatukogu 
• Turismiarengukava 
• Kultuurikeskus (min 800 inimesele) 
• Sisehall 
• Sportlikud eluviisid, mitmekesisus 
• Sporditurism 
• Igas külas oma mänguväljak 0,5-18-aastastele 
• Majutusasutus keskuse lähedal 
• Igas külas oma välijõusaal 
• Seenioride kogunemiskeskus 
• Mitmeti kasutatav suur saal (liigendatav: sport, muusika, teater, ringid jne) 
• Terviseradasid juurde 
• Mänguväljakud lastele: talvel uisuplatsid, kelgumäed 
• Tervisesport ausse: välidrenažöörid 
• Spordirajatised rahvale kättesaadavad, kergejõustikutrennid 
• Rannaala atraktiivseks: promenaad, rannahoone 
• Koostöös erasektoriga Tabasalu „linnak“ 
• Rohkem vaba aja välirajatisi kogu perele 
• Ööklubi 
• Muusikakooli filiaal Harkujärvel 
• Aktiivne seltsielu 



 

 5 

• Igale inimesele võimetekohane vaba aja veetmise võimalus 
 
Sotsiaalhoolekanne ja -teenused ning tervishoid 

• Hariduse ja sotsiaalvaldkonna lõimimine (lapsed + eakad) 
• Sotsiaalkeskus 
• Sotsiaalmaja eakatele 
• Päevakeskuse teenus (rajatava hooldekodu baasil) 
• Tervena elatud aastate arv ületab keskmist 
• Eakatele on loodud mitmekülgsed teenused 
• Vabatahtlike osakaal on tõusnud 5%-lt 25%-ni 
• Ennetus 
• Eakate kaasamine töös laste ja noortega (kommuun, päevakeskus) 
• Liikumine 
• Loodud kultuur abivajaduse märkamiseks ja abi küsimiseks 
• Noored õpetavad vanadele IT-d 
• Erivajadustega lastele õppekeskkond ja tugiisikute võrgustik 
• Noorte seas märkamise kultuur 
• Eakate majad ja korterid 
• Sotsiaalkorterid ja õpetajatele elupinnad 
• Tervise edendaja ametikoht 
• Kiirabibrigaad 
• Tuletõrjebrigaad  
• Sotsiaalhoolekande keskus (KOV + erateenused) 
• Noorte erivajaduste teema 
• Tervise preventiivne hoid 
• Eakatele korterelamud koos individuaalsete tugiteenustega 
• Hõbemajandus 
• Rehabilitatsiooni keskus 
• Lastele ja peredele tugikeskus 

 
Turvalisus 

• Naabrivalve jätkumine 
• Pritsumeeste seltsid 
• Seotud kogukond 
• Vabatahtlikud päästjad on aktiivsed merel ja maal 
• Tasakaalus ruumimuster 
• Ennetus (tuleohutus, esmaabi, liiklus jne) 
• Uksi ei ole vaja lukustada – turvalisuse tugigrupp, riik ja kogukond 
• Oskus ja tahe kaasata vabatahtlikke igasse tegevusse 
• Vabatahtliku mere- ja vetelpääste ning tuletõrjega koostöö aktiviseerimine 
• Iga küla sissesõidule „kaamerad“ 
• Piirkondadesse abipolitseinikud 
• Elanikkonna kaitse kontseptsioon – teadlikkuse tõstmine 
• Aktiivne turvakasvatus 
• Narko ja kiusamise ennetus (võrgustikutöö + üritused) 
• Vabatahtliku pääste osakaalu suurendamine 

 
3. Rühmatöö nr 2: vajalikud arendustegevused ja investeeringud 
 
Haridus ja noorsootöö 
Tegevused 

1. Üürimajad 
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2. Teadushuvikool 
3. Välirajatised (pinksilauad, turnimine, skate-park) 
4. Õpetajatele naabrist kõrgem palk 
5. Suhtlemisõpetus, arutelu (laps, vanem, õpetaja) 
6. Edukad ärijuhid haridusse 
7. Looduskool koolidesse 
8. Lapsevanema kool, suhtlemine 
9. Hõbedatele koolitus koolides 
10. Klassijuhataja koolides 
11. ELVL-ile ja HOL-ile sõnum hariduse väärtustamiseks 
12. Pereklubi 
13. Ujumise ja reisitoetus õpetajatele 
14. Tasuta ööklubi õpetajatele 

Investeeringud 
1. Noortetoad kandikeskustesse (8) 
2. Kaasaegsed õppevahendid 
3. Apametsa HEV kooli loomine 
4. Harku kooli loomine 
5. Noorsootööbuss 

 
Kultuur, sport ja vaba aeg 
Investeeringud 

1. Kultuuri- ja muusikamaja (vallamaja eest parklas) 
2. Kergliiklusteed rannas ja metsas 
3. TUI loomelinnak (Tabasalu, Rannamõisa) (kultuurimaja, kontsertsaal) 
4. Rannapromenaad Kakumäelt Vääna-Jõesuusse (37); I etapp Tiskre-Tabasalu 

ujumisrannad, välidrenažöörid, sadamad, laudtee merepinnal (lahendada 
turismiarengukavaga). Vald peab ennast merele avama 

5. Kirikud korda (50% tehtud), kogukonna keskusteks 
6. Täismõõtmetes spordisaal (kuppel) 
7. Kohalikud miniareenad pallimängudeks külades, kus koolid (lisaks olemasolevale) 
8. Mänguväljakud-vabaaja platsid igasse külla 
9. Väliürituste ala Muraste paeplatsil (ühenduses rannapromenaadiga); välilava 
10. Peeter Suure merekindlus vaatamisväärsuseks 
11. Spaa-ujumiskeskuse arendamine 

 
Sotsiaalhoolekanne ja -teenused ning tervishoid 
Tegevused 

1. Senior house (hetkeolukorra, tuleviku kaardistamine, vajaduste mahu selgitamine, 
funktsionaalsuste liitmine, erasektori kaasamine) 

2. Tugikeskus HEV lastele (asutus, mitte maja); sotsiaalsed töökohad erivajadustega 
inimestele 

3. Tervise edendaja ametikoht 
Investeeringud 

1. Päevakeskuse teenus, eakate hoid (Meriküla kompleksi; vajalik ümberehitus) 
 
Turvalisus 
Tegevused 

1. Aasta vabatahtliku tunnustamine 
2. Vabatahtliku päästevõimekuse suurendamine (mõttemaailma kasvaamine) 
3. Inimeste oskusteabe arendamine (koolitused) 
4. Meriküla kujundamine päästekeskuseks 
5. Koostöö vallaga – kommunikatsioon 
6. Elanikkonna kaitse kontseptsiooni rakendamine (elanike teadlikkus) 
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7. Kandipõhistes keskustes oma vabatahtlikud (politsei, merepääste, vetelpääste, 
tuletõrje, kiirabi, Kaitseliit); Meriküla keskuse baasil (juurdepääs u 3 milj, transport, 
trepp u 400 tuh + muu infra) 

8. Ennetustöö (kõik Harku valla elanikud on kaasatud tervisesporti) 
Investeeringud 

1. Meriküla keskuse tee 
2. Pääste- ja Kriisiabikeskuse ülalpidamise kulu 
3. Koolitused 
4. Igasse külasse ja avalikku kohta kaamera 

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


