Harku Vallavolikogu määruse
„Harku Vallavolikogu 27. septembri 2018 määruse nr 13 “Harku valla arengukava
aastani 2037” lisa 3 muutmine“ eelnõu
seletuskiri
Sissejuhatus
Harku Vallavolikogu kehtestas 27.09.2018 määruse nr 13 „Harku valla arengukava aastani
2037”.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja Harku
Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 ning
Harku valla arengukava aastani 2037 peatükis 3.1 Arengukava seire sätestatule teostatakse
arengukava üle vaatamine kaks korda aastas. Esimene kord (veebruar-märts) tegevuskava
täitmise ülevaatena, mis esitatakse hiljemalt 31. maiks majandusaasta aruande osana Harku
Vallavolikogule kinnitamiseks. Teine kord (juuni-juuli), mille järgselt esitatakse arengukava
muutmise eelnõu volikogule hiljemalt 1. augustiks. Seoses COVID-19 epideemiaga on
tegevuskava koostamine lükkunud edasi.
Harku Vallavalitsus on läbi vaadanud „Harku valla arengukava aastani 2037“ Harku
Vallavolikogu 26.09.2019 määrusega nr 10 vastuvõetud tegevuskava ning analüüsinud
muudatusvajadusi lähtuvalt 2021. aasta Harku valla eelarve võimalustest ja
finantsvõimekusest. Vastavalt „Harku valla arengukava aastani 2037“ tegevuskava
monitooringule teeb Vallavalitsus Volikogule ettepaneku muuta tegevuskava ning vastu võtta
„Harku valla arengukava aastani 2037“ tegevuskava täiendatud redaktsioon.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Osad tegevused on lisatud aastateks 2021-2024. Samuti on lähtuvalt eelarvestrateegiast ja
valla finantsvõimekusele muudetud 2021 aasta tegevuskava tegevuste elluviimisaega aastatele
2022-2024. Tegevuskavasse on lisatud ka teisi tegevusi, mille vajalikkust on väljendanud
külaseltsid, vallavalitsus ning volikogu ja komisjonid.
Alljärgnevalt on välja toodud tegevused, mis on lisatud või millede realiseerimise aega on
käesoleva tegevuskava redaktsioonis muudetud:
P1.2
P1.3
P1.8
P1.9
P1.11
P1.12
P3.3
P3.7
E1.1
E1.2
E2.1
E2.2
E2.4

Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamise kontseptsiooni
edasi arendamine
Vääna-Jõesuu rannaala arendamine
Tabasallu promenaadi rajamine (Looduspargi tee)
Peeter Suure Merekindluse nimelise objektide korrastamine
Matkaradade tähistamine ja arendamine rannaalal
Muraste Kolmiku tn allapääsu rekonstrueerimine
Tabasalus Lucca ringristmiku väljaarendamine (osalemine)
Tabasalu keskosa I etapi detailplaneeringu realiseerimine
Regulaarne elanike teenusevajaduste uuring
Uue vallamaja ehitus
Vääna pritsimaja rajamine
Kiirusnäidikute rajamine
Loomade varjupaiga loomine koostöös Lääne-Harjumaa omavalitsustega

E4.4
E4.5
E4.9
E4.76
E4.86
E4.87
E.4.88
E4.89
E4.14
E4.90
E4.91
E4.92
E4.93
E4.94
E4.95
E4.96
E4.97
E4.98
E4.38
E4.47
E4.80
E4.82
E4.62
E4.72
E4.99
E5.2
E6.3
E6.5
E6.12
E6.13
E6.14
E8.1
E8.3
E9.3
E9.5
E9.6
E10.1
E10.2
E10.3
E10.4
E11.1
E11.2
E11.3
E11.5
E11.6
E11.7

Õle, Heina, Ristiku, Pae ja Kalju teede väljaehitamine (koos ÜVK rajamisega)
Tallinn-Paldiski mnt-st kuni Instituudi teeni kergliiklustee rajamine (Uus tn)
J. Venteri tee rekonstrueerimine peale ÜVK rajamist
Kiriku tee katendi taastusremont
Liiva tee kergliiklustee rajamine
Alasniidu teede taastusremont
Jõe tee pindamine
Sõrve kergliiklustee ehitus Ristikivi teest Miko teeni
Tammi tee rekonstrueerimine
Uue tee rajamine Kadaja teest Sütemetsa teeni
Tilgu tee parendamine
Muraste kooli juurde busside ümberpööramiskoha rajamine
Karu tn pindamine
Kolmiku tee katendi taastusremont (Kolmikkaare tn-st lõpuni, sh ringristmik)
Ringtee katendi uuendamine Merepiiga teest Kapteni teeni
Tammede allee katendi uuendamine Ranniku teest Merepiiga teeni
Harku-Rannamõisa mnt äärse kergliiklustee ehitus
Konstruktori tee pindamine
Sõrve tee kergliiklustee ehitamine Tuule teest Loojangu teeni
Orava tn katendi taastamine pärast sademevee torustiku ehitamist
Kolde tn rekonstrueerimine
Sügiskünni tee, Kevadkünni tee, Kesa ja Vao teede katendi uuendamine
Vääna tall-tõllakuuri esise parkimisplatsi rajamine
Datli ja Kookose teede pindamine
Termo tee pindamine
Ranna tee rekonstrueerimise III etapp
Suurupi lautri ala detailplaneeringu koostamine (pärast juurdepääsu lahendamist)
Tabasalu mobiilside masti detailplaneering
Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti detailplaneering
Klooga mnt ja Tilgu tee läbimurde detailplaneering
Liiva tee 53 detailplaneering (võimalusel Apametsa IV kvartali detailplaneeringu
alas)
Bussiootekodade rajamine ja uuendamine
Jalgrattahoidlate paigaldamine bussipeatustesse
Muraste loodus- ja õpperadade rajamine Hiievälja parki (kaasfinantseering)
Sõrve LKA moodustamine
Tabasalu rabasse loodusraja rajamine
Prügikastide paigaldamine kergteede äärde
Jäätmete liigiti sortimine ja järelevalve
Jäätmemajade rajamine
Uue jäätmejaama rajamine
Pargitaguse elamurajooni (Heina, Õle, Pae, Kalju jt tänavate elamud) ühendamine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga
Metsa tee, Klubi tn, Pikk tn, Põhja tn ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ja laiendamine
Rukkilille tn, Põllu tn, Uus tn ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja
laiendamine
Harku alevikus mõisapargi puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Hobuseraua ja J. Venteri tee ÜVK rekonstrueerimine
Järvekalda tee, Loodjärve tee, Jaaniku tee ja Koduaia tee ÜVK rekonstrueerimine

E11.24
E11.25
E11.26
E11.27
E11.28
E11.19
E11.10
E11.29
E11.30
E11.31
E11.32
E11.33
E11.34
E11.35
E11.36
E11.11
E11.12
E11.37
E11.38
E11.39
E11.40
E12.1
E12.42
E12.6
E12.43
E12.44
E12.10
E12.45
E12.46
E12.47
E12.12
E12.14
E12.16
E12.48
E12.49
E12.20
E12.50
E12.51
E12.28
E12.39
E12.41
E12.52
E12.33
E12.53
E12.54
E12.36
E14.3
E14.4

Veduri tee ja Veduri põik ÜVK rajamine
Tammiaugu tee ÜVK rajamine
Järvekalda puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
Järvekalda puurkaev-pumpla ühendamine Kiriku tee magistraaltoruga
Pillado puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
Mooduli tee sademevee ärajuhtimise süsteemi rajamine
Pällo tee ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Allika veetöötlusjaama asenduspuurkaevu rajamine
Tabasalu-Tallinna reoveetorustiku rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine
Lehe tee ja Nooruste tn vahelise reoveetorustiku rekonstrueerimine
Sarapuu tn, Pähkli tn, Saare tn veetorustiku rekonstrueerimine
Tabasalu-Tiskre-Harkujärve piirkonna vee- ja reoveemõõdukaevude-siibrite
rajamine AS Tallinna Vesi piiritluspunktidesse
Nooruse tn ÜVK ja sademevee rekonstrueerimine ja rajamine
Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti rajamine
Lucca tn piirkonna veetorustike ühendamine
Otsa-Mikko ja Loopealse piirkondade reoveetorustike ühendamine Vitiga
Loopealse ja Lootaguse ÜVK rekonstrueerimine
Tutermaa küla ühisveergi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine
Vahi elurajooni reoveepuhasti rajamine
Vääna küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine
Reoveepuhasti biotiikide puhastamine settest
Üleminek ökonoomsemale tänavavalgustussüsteemile
Tänavavalgustuse juhtimiskilpide asendamine ja kontrollerite paigaldamine
Künka ja Apametsa tee tänavavalgustus
Liiva tee valgustus
Hobuseraua tee valgustuse rekonstrueerimine
Kütke külavahe valgustuse ehitamine
Otsa tn ja Miko tn valgustuse ehitus
Otsa põik ja Kurma tn valgustuse ehitus
Kaasiku tn valgustuse ehitus
Lee aiandusühistu tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Tilgu tee Kloogaranna mnt poolse lõigu tänavavalgustus (sõltub jaotusvõrgu liini
ümberehitamisest)
Merepiiga tee tänavavalgustus
Veehaldja, Kotermanni jt tänavate valgustus
Kõrgemäe tee tänavavalgustus
Vaikuse tee tänavavalgustus (ühisriputus Elektrilevi mastidele)
Loopealse elurajooni valgustus
Loojangu tee tänavavalgustuse rajamine
Lehe tee tänavavalgustuse rajamine
Vindi ja Kalda tn tänavavalgustuse rajamine (Käo ja Vindi põik vaheline ala)
Kolde tn tänavavalgustuse rajamine
Lõunatuule, Sügiskünni, Kevadkünni jm valgustus
Alajaama tee tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine
Jõe tee valgustus
Rootsi tee valgustus
Aiba tee tänavavalgustus (Klooga maanteest Sauevälja teeni)
Harkujärve kogukonnakiriku ja -keskuse toetamine
Rannamõisa kiriku tegevuse toetamine

E14.5
E14.6
E14.7
E15.5
E15.1
E15.2

Harku valla turismiinfopunkti loomine
Vääna tall-tõllakuuri edasi arendamine
Laabi küla kardiraja arendamine
Noortetoa käivitamine Muraste-Suurupi piirkonda
Murastes ja Väänas noortekeskuse või -toa rajamine
Puutetundlike kaasamisekraanide pilootprojekt igas valla koolis noortekeskustes
toimuvate tegevuste tutvustamiseks Hallatavate asutuste omavahelise koostöö
suurendamine puutetundlike ekraanide kasutusele võtuga (noortekeskus,
raamatukogu, muusikakool) ning inimeste jaoks info (malev, noortekeskused,
noortevolikogu, huviringid jm) ühte veebikeskkonda koondamisega
E16.1 Harkujärve kooli spordi- ja noorteväljaku rajamine
E16.3 Tuulepesa elamurajooni mängu- ja spordiväljaku uuendamine
E16.4 Harku aleviku mängu- ja spordiväljaku uuendamine
E16.6 Harku tee 45 kinnistule multifunktsionaalse sisehalli rajamine
E16.7 Vääna-Jõesuu Kooli spordi- ja mänguväljaku rajamine
E16.8 Muraste kooli spordiväljaku (väljaehitus) rekonstrueerimine
E16.11 Tui pargi ja taristu rajamine Tabasalus
E16.12 Meriküla spordi- ja õppekeskuse arendamine
E16.15 Meriküla multifunktsionaalse spordiväljaku ja jooksuraja rajamine
E17.1 Tabasalu Ühisgümnaasiumi reorganiseerimine, sh praeguse algklasside maja
kohandamine muusikakooliks
E17.4 Noortekeskuse ja huvitegevuse ruumide kohandamine Tabasalu spordihoones
E17.2 Huvihariduse valikute laiendamine teaduskooli ja keskkonnaharidusega
E17.3 Loodus- ja loovushariduse keskus Rannamõisas (endiste Rannamõisa ladude baasil)
E18.2 Harku Keskuse fassaadi rekonstrueerimine
E18.3 Tasandusrühma avamine Merikülas
E18.4 Harku lasteaia renoveerimine
E18.5 Luua vajaduspõhised lasteaiakohad Vääna-Jõesuu Kooli juurde
E18.6 Laiendada vajadusel Rannamõisa lasteaeda kahe rühma võrra
E18.7 Tiskre lasteaed (Liiva tee 53 )
E19.2 Tabasalu hariduslinnakusse uue algklasside (1.-6. klass) hoone rajamine
E19.3 Ühisgümnaasiumi reorganiseerimine Tabasalu Põhikooliks
E19.7 Luua võimalused Meriküla spordi- ja õppekeskusesse Muraste-Suurupi piirkonnas
III kooliastme jaoks
E19.8 Laste tugisüsteemi loomine Harku valda
E19.9 Tiskre põhikooli rajamine (Liiva tee 53)
E20.3 Sotsiaaltranspordi arendamine
E20.5 Harku Sotsiaalkeskuse II korruse teenuse avamine ja koolitusvõimaluste loomine
puuetega inimestele Harku Sotsiaalkeskuses koolituste ja infopäevade korraldamine
puuetega inimestele ja nende peredele
E20.6 Sotsiaalmaja
Muudatustega tegevuskavas on korrigeeritud ka tegevuste läbiviimise aastat vastavalt
reaalsele olukorrale, vajadusele ning valla finantsvõimekusele. Tegevuskava on kooskõlas
lähiaastate eelarvestrateegiaga.

Seletuskirja koostas arendusspetsialist Marko Veermets.

