ERAKONNA ISAMAA, VALIMISLIIDU HARKU LIIT, EESTI KONSERVATIIVSE
RAHVAERAKONNA JA EESTI KESKERAKONNA KOALITSIOONILEPE HARKU
VALLAS AASTATEKS 2021-2025

Sõlmitud 9. novembril 2021.a. Tabasalus.
Erakond Isamaa (Isamaa), Valimisliit Harku Liit (Harku Liit), Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond (EKRE) ja Eesti Keskerakonna (Keskerakond) (edaspidi koos osapooled)
koalitsioonileping Harku vallas lähtub Isamaa, Harku Liidu, EKRE ja Keskerakonna
valimisplatvormides esitatud programmilistest seisukohtadest Harku vallavolikogu valimistel
2021. aastal. Osapooled on kokku leppinud alljärgnevad tegutsemispõhimõtted ja tegevused
Harku vallas perioodiks 2021 – 2025 aasta, s.o. kuni järgmiste korraliste valimisteni.

ELANIKKONNAKAITSE
Võimalike kriisiolukordadeks valmisoleku, oskuste ja elanike teadlikkuse tõstmise ning
elanike kaitsel erinevate asutuste ja vabatahtlike koostöö tagamise eesmärgil, osapooled
leppivad kokku pöörama suuremat tähelepanu elanikkonnakaitse tegevusele vallas.
Osapooled peavad oluliseks meie vabatahtlike poolt tehtavat tööd elanikkonnakaitse ja
laiemalt turvalisuse tagamisel. Osapooled peavad vajalikuks arendada süsteemset koostööd
meie vallas riigi ja valla turvalisusse panustavate vabatahtlike ja neid ühendavate
organisatsioonidega – Kaitseliidu, sealhulgas Nais kodukaitse ja Kaitseliidu
noorteorganisatsioonidega, merepäästjatega ja vabatahtlike päästjatega. Samuti peame
oluliseks pealinna ja naabervaldade kaasamist sellesse protsessi. Üha enam on lisaks
päästetööde teostamisele ka ennetustegevuse sh. erinevateks kriisiolukordadeks valmistumine
ja teavituse läbiviimine elanike hulgas. Kodanike vabatahtlik panus oma kogukonna kaitsel
peab olema kõrgelt väärtustatud, omavalitsus peab sellist tegevust omalt poolt võimaluste
piires toetama.
VALLAMAJANDUS JA ETTEVÕTLUS
Osapooled peavad oluliseks viia läbi senise valla majandamise korralduse analüüs ning
lähtudes tulemustest planeerida vajalikud muudatused selles valdkonnas. Analüüs ja
ümberkorraldused hõlmavad nii vallavalitsuse vastavaid osakondi kui vallale kuuluvat
kommunaalülesandeid täitvat OÜ Strantum. Eesmärgiks vajadusel juurutada avalikus
halduses kvaliteedi juhtimise süsteemi koos siseauditi mehhanismiga.
Osapooled peavad oluliseks ettevõtluskeskkonna arendamist meie vallas eesmärgiga areneda
mitmekülgse elu- ja töökeskkonna suunas, kus paljude vallaelanike töökoht asuks meie
vallas.
Keskerakond nõustub ka Isamaa, Harku Liidu ja EKRE poolt 26, oktoobril 2021.a.
koalitsioonilepingus kokku lepitud tegevussuundadega, mis osapooled käeolevasse
lepingusse üle toovad:
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PLANEERIMINE, EHITAMINE JA ELANIKE ARVU SUURENEMINE
Osapooled on ühisel arusaamisel vajadusest säilitada meie valla senine asustusmuster ja
elamise viis. Harku vald on atraktiivne elukeskkond, kus huvi arendamise vastu on suur. Meil
on väga palju valdavalt 2000-ndatest aastatest pärinevaid kehtestatud detailplaneeringuid, mis
võimaldavad ehitada meie valda uusi planeeringuid kehtestamata ca 2700 uut elamuühikut, mis
tooksid meile ca 7000 – 8000 uut elanikku. Sellele arvule lisandub veel meie suurtes
suvilarajoonides olevate hoonete ümberehitamine elamuteks, mida aastas on ca 60 – 70 juhtu.
Oleme seisukohal, et senine viimase 15 aasta keskmine elanike arvu juurdekasv, s.o. 250 – 300
inimest aastas, on meie valla jaoks mõistlik ja hallatav, suuremaks sellest arvust ei tohiks see
kasvada. Sellise juurdekasvu juures suudame me elanikkonda teenindada tänase ning selle
koalitsioonilepingu kohaselt rajatava sotsiaalse infrastruktuuriga – elanike arvu kasvades
kaasneb sellega ka kohe vajadus rajada täiendavalt uut sotsiaalset infrastruktuuri. Omavalitsus
saab elanike juurdekasvu reguleerida ehituslube väljastades ning uusi planeeringud
menetledes.
Oleme seisukohal, et üldpõhimõtte kohaselt tuleb enne uute planeeringute algatamist
realiseerida olemasolevad. Kuna uute planeeringute algatamine, vastuvõtmine ja kehtestamine
toob kaasa vajaduse uue sotsiaalse infrastruktuuri järele, tuleb uute planeeringute korral tasuda
sotsiaalse infrastruktuuri tasu, mis selle hüvitab. Harku vald on sellise tasu suuruse varem välja
arvutanud ja selleks numbriks oli tollal 140 000 krooni ühe elamuühiku kohta. Osapooled on
leppinud kokku kaasajastada sotsiaalse infrastruktuuri tasu lähtudes tänastest hindadest ja
vajadustest ning rakendada seda uute detailplaneeringute puhul.

LOODUSE KAITSE
Oleme seni suutnud säilitada suurimad Tallinna lähedased terviklikud loodusmaastikud, hoides
neid valla üldplaneeringu ja rohevõrgustiku piirangute toel. Osapooled on kokku leppinud
panustada omavalitsuse poolt Sõrve riikliku LKA loomisesse, laiendada Muraste kaitseala ning
luua Suurupi kohalik looduskaitseala.
Osapooled on otsustanud koostada puhke metsade teemaplaneeringu, mis kaardistab meie valla
puhke metsad ning määrab kindlaks nende majandamise tingimused. Eesmärk on jõuda
teemaplaneeringu kehtestamiseni 2023. aastal.
Osapooled on otsustanud koostada ka üldplaneeringu kohaste leebe režiimiga haljasmaade
teemaplaneeringu, mis määratleb ära nendele aladele ehitamise tingimused ning seab
sedakaudu piiranguid meie külade ja alevite vaheliste põldude, karjamaade ja heinamaade täis
ehitamisele. Eesmärk on jõuda teemaplaneeringu kehtestamiseni 2024. aastal.
Osapooled on otsustanud koostada Laabi küla läbikaevandatud aladele teemaplaneeringu, mis
määrab nende alade edasise kasutamise otstarbe.
Osapooled plaanivad koos Saue valla ja riigiga panna paika plaan lubjakivi kaevandamise
lõpetamise tingimuste kohta meie piirkonnas ning ammendatud kaevandusalade edasise
kasutamise asjus.
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HARIDUS
Harku vald soovib pakkuda kvaliteetset haridust ajakohases õpikeskkonnas alates 1,5
eluaastast kuni põhikooli lõpuni. Meie hariduse hea korraldamise tarvis toome vallavalitsuse
tasemele uut kompetentsi ning leiame haridus- ja sotsiaalvaldkonda juhtiva abivallavanema
sihtotsinguga.
Investeeringud selles valdkonnas saavad olema järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tiskre kool, kus saab kodulähedast haridust kuni 9. klassi lõpuni ja lasteaed;
Tabasalu Mürsiku tn. lasteaed;
Vääna-Jõesuu lasteaed;
Rannamõisa lasteaia laiendus, kui selleks saab vajadus olema;
Harkujärve kooli spordiväljaku ehituse lõpule viimine;
Muraste kooli staadion;
Meriküla kooli staadion;
Tabasalu kooli vana õppehoone rekonstrueerimine.

Alustame Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbirääkimisi riigigümnaasiumi täiendavate
õppekohtade loomiseks, et tagada kõigile valla lastele keskhariduse õppekoht Harku vallas.
Loome põhikooli kolmanda kooliastme õpilastele võimalused koostöös kutseõppeasutustega
kutseoskuste omandamiseks.
Läbi täiendavate transpordiühenduste loomise tagame kõikidele lastele hariduse omandamise
võimalused koduvallas ning ühegi lapse koolitee ei peaks tavaolukorras kestma üle 30 minuti.
Toetame valla üldhariduskoolides töötavate kvalifikatsioonita õpetajate õppimist ja
kvalifikatsiooni omandamist.
Osapooled on otsustanud alandada Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli õppemaksu meie valda
sisse registreeritud vanematega lastele 1/3 võrra.

SISESPORDIHALL
Osapooled on otsustanud rajada Tabasallu Harku tee äärde jalgpalli sisehalli koos
kergejõustiku treeningute läbiviimise võimalustega.

VALLA UUS KESKUS, KULTUURIKESKUS JA VALLAMAJA
Tänase vallamaja ja selle ees oleva väljaku kohale ehitame eraldi hoonetena, ühtse ansamblina
koos nende vahele jääva avaliku ruumi läbi mõeldud planeerimisega uue vallamaja ning valla
kultuurikeskuse. Vallamajas tagame kaasaegse teeninduskeskkonna meie elanikele ning
töötingimused vallavalitsuse töötajatele. Kultuurikeskuses saab olema suur saal 300 kohaga,
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kammersaal, valla raamatukogu ning muud olulised ruumid, mis sellisesse majja kuuluvad.
Uue vallamaja ja kultuurikeskuse ehitame valmis aastaks 2025.

TILGU SADAMA ARENDAMINE
Osapooled on otsustanud jätkata Tilgu sadama arengu toetamist, sealhulgas rajada koostöös
Tilgu sadama arendusmeeskonnaga kultuuriürituste läbiviimise võimalused.

KOGUKONNAKESKUSED JA KOGUKONNATÖÖ
Meie vallas on kogukonnakeskustel oluline roll kooskäimiskohtadena, noorte tegevuskeskustena. Osapooled on otsustanud laiendada kogukonnakeskuste võrgustikku ning toetada
uute keskuste rajamist Harku alevikus, Türisalu külas ja Vääna-Jõesuu külas.

TURVALISUS
Osapooled on otsustanud panustada kogukonna turvalisusesse ja selleks:
1. aitame igati päästeseltse, meie valla Kaitseliidu ja Nais kodukaitse üksusi nende
võimekuse suurendamisel ning hädaolukordadeks valmisoleku loomises;
2. peame vajalikuks head koostööd kõigi organisatsioonide ja eraisikutega, kes on valmis
kogukondade heaolusse panustama;
3. vaatame üle senised plaanid ja projektid, et analüüsida nende mõju inimeste
turvalisusele. Läbimõeldud liikumisteed (ka erivajadustega inimestele), tark valgustus
jne. peab olema algusest peale kõikide planeeringute ja projektide puhul hästi läbi
kaalutud.
Need põhimõtted peavad olema oluliseks sisendiks ka praegu töös olevale teede
teemaplaneeringule.
ÜHISTRANSPORT
Osapooled näevad vajadust meie vallaelanikke teenindava ühistranspordi korralduse
parandamiseks. Prioriteetne tegevussuund on Tallinna ja Harju maakonna ühtse
ühistranspordisüsteemi uuendamises osalemine koostöös naaberomavalitsuste ja riigiga.
Ära ootamata maakondliku ühistranspordi uuendamist planeerime ka omavalitsuse tasandil rea
tegevusi:
1. loome Klooga ja Paldiski maanteest kaugemal asuvate külade elanikele paremad
võimalused ühistranspordi kasutamiseks;
2. ehitame bussipeatustesse turvalised jalgratta- ja elektritranspordivahendite hoidlad;

4

3. alustame nõudetranspordi projektiga, mis veab vallaelanikke kaugematest kohtadest
ühistranspordi peatustesse;
4. rajama turvalised kergliiklusteed kaugemate piirkondade ühendamiseks.

ELUKESKKONNA KUJUNDAMINE
Meie parema elukeskkonna loomiseks koostame avaliku ruumi kontseptsiooni. Loodud
kontseptsiooni kohaselt kujundame oma elukeskkonda, sealhulgas külade ja korteriühistute
mänguväljakud jmt.
Panustame valla poolt kodulähedaste töökohtade loomisesse soosides ettevõtjate selle suunalist
tegevust.

LOODUSES LIIKUMINE
Osapooled väärtustavad kõrgelt looduses liikumise võimalusi. Plaanime koostada tegevuskava
valla elanike liikuma kutsumiseks, loome mitmekülgsed võimalused huvihariduseks,
sportimiseks ja puhkuseks.
Osapooled on otsustanud teha järgmised tööd:
1. rajame Ranniku matkatee, mis loob võimaluse jalgsi või jalgrattal piki randa Tilgu
sadamast Vääna-Jõesuuni jõuda;
2. ühendame Vääna-Jõesuu ja Naage jalgrattateega, mis kulgeb piki Rannahoone teed
Vetelpäästejaama sillani ning sealt edasi mööda olemasolevat teed maanteeni ning piki
maantee äärset kergliiklusteed Naage ristmikuni;
3. viime lõpule Türisalu Spordipargi detailplaneeringu ning ehitame spordiparki 10 km
suusa- ja jooksuraja, parki läbiva Türisalu ja Naage küla ühendava jalgrattatee ning
vajalikud spordiväljakud ja -rajatised;
4. ühendame Vääna metsa liikumisrajad Sõrve tee äärse kergliiklusteega, luues seeläbi ka
Vääna koolilastele mugava jalgrattatee Tabasallu;
5. ühendame Sõrve ja Muraste külad jalgrattateega;
6. rajame looduskeskkonda sulanduva Tõlinõmme loodusraja;
7. rekonstrueerime Tabasalu Looduspargi läänepoolse (Kapteni tee 4 kinnistul asuva)
trepi;
8. jätkame pärandkultuuri ja Peeter Suure nimelise merekindluse objektide
eksponeerimise ja tutvustamisega;
9. rajame Vääna metsa vähemalt 10 km pikkuse suusaraja;
10. loome mugavad ühendused Meriküla ja Muraste vahele;
11. rajame koostöös arendajatega sportliku perepargi Tiskresse.

ROHEMAJANDUS
Loodussõbralik Harku vald on valmis oma võimaluste piires kaasa lööma rohepöördes.
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MAKSUTULU
Osapooled peavad vajalikuks teha tööd meie valla elanike maksutulude meie valda laekumise
nimel, et meie vallas elavad inimesed registreeriksid oma tegeliku kodu ka oma elukohana.
Selleks plaanime tegevusi ja kampaaniaid.
MÄRKAMINE JA AITAMINE
Osapooled peavad oluliseks, et meie pered, eakad ja märkamist vajavad inimesed oleksid
hoitud. Selleks arendame erivajadustega laste tugivõrgustikku ja toetusvõimalusi, toetame
vähekindlustatud peresid.
Osapooled plaanivad tõsta sünnitoetusi järgmisel neljal aastal 50 euro võrra aastas ning vaadata
üle toetuste väljamaksmise kord.
Osapooled tegutsevad meie valda sotsiaalkorterite rajamise nimel.

VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE MAKSUMUS
Osapooled analüüsivad võimalusi vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumuse kujunemisel,
arvestades nii tänast maksumust kui ka ÜVK arengukavas „Harku valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032“ planeeritud hinnatõusu.

FUNKTSIOONID JA TÖÖJAOTUS
Ülaltoodud plaani on osapooled otsustanud ellu viia meeskonnana, kus ametikohad ja vastutus
jaotuvad alljärgnevalt:
volikogu esimees − Harku Liit;
volikogu aseesimees – Isamaa;
volikogu Planeerimis- ja keskkonnakomisjoni juhtimine – Isamaa;
volikogu Haridus- ja kultuurikomisjoni juhtimine – Harku Liit;
volikogu Majanduskomisjoni juhtimine – Isamaa;
volikogu Sotsiaalturvalisuse komisjoni juhtimine – Harku Liit;
volikogu komisjonide töö volikogu liikmetele – vastavalt volikogu liikmete soovile,
volikogu komisjonides osalemine osapoolte esindajatele, kes ei ole volikogu liikmetele
(number tähistab osapoole poolt täidetavat kohtade arvu):
a) majanduskomisjon – Keskerakond 1, Isamaa 2, Harku Liit 2
b) planeerimis- ja keskkonna komisjon – Isamaa 2, Harku Liit 2, EKRE 1;
c) sotsiaalturvalisuse komisjon – Isamaa 2, Harku Liit 2, EKRE 1;
d) haridus- ja kultuurikomisjon - Isamaa 2, Harku Liit 2, EKRE 1.
9. vallavanem – Isamaa;
10. abivallavanem – rahandus ja eelarve, arendus ja haldus – Isamaa;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11. abivallavanem − sotsiaal- ja tervishoid, haridus- ja kultuur.– täidame sihtotsinguga;
12. abivallavanem − planeerimine, ehitus ja maakorraldus – EKRE;
13. vallavalitsuse liige, mittekoosseisuline − peamised teemad: kogukonnad, loodushoid –
Harku Liit;
14. vallavalitsuse liige, mittekoosseisuline − peamised teemad: sotsiaalvaldkond ja
kommunikatsioon – Harku Liit;
15. vallavalitsuse liige, mittekoosseisuline, peamine teema elanikkonnakaitse, turvalisus,
sport - Keskerakond;
16. Strantumi nõukogu juhtimine – EKRE;
17. Strantumi nõukogu liikmed, Isamaa, 2 liiget, Harku Liit 2 liiget, EKRE 2 liiget.

ALLKIRJAD:
Erakond Isamaa

Valimisliit Harku Liit Eesti Konservatiivne Eesti Keskerakond
Rahvaerakond

……………………
Erik Sandla

……………………
Priit Kotkas

……………………
Jaanus Härms
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……………………
Robert Antropov

