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Suurupi elanikud
on aktiivselt oma
metsa kaitseks
välja astunud.
Lugege lk 3

ZOJA MELLOV

Suurupi initsiatiivgrupi liige

Lõppev aasta on nõudnud
meie kõigi ühist pingutust
Jõulud ja aastavahetus
on kohe käes ning see on
aeg, mil võtta hoog maha
ja pühendada rohkem
aega perele, lähedastele
ja sõpradele. Samuti on
paslik vaadata tagasi
peagi lõppevale aastale
ja seada sihte uueks
aastaks.

inimeste elu-, töö- ja teraapiakohaks.
SA Liikva Päikesekodu on loodud
autismispektrihäire, intellektipuude,
Downi sündroomi ja sobituvate harvikhaigustega inimestele erihoolekandeteenuste, täpsemalt päeva- ja nädalahoiuteenuse pakkumiseks.
Looduskeskkond
Meil on mitmekesine looduskeskkond. Sõrve loodusmassiiv vajab riiklikku tagatist kaitseala näol. Selle piirkonna looduse säilitamine on riikliku tähtsusega ülesanne, kavandamisel on ala täies mahus kaitse alla võtmine ehk Sõrve looduskaitseala moodustamine. Keskkonnaametil on valmimas Sõrve looduskaitseala kaitseeeskirja ja piiride eelnõu, mille avalikustamine on kavandatud 2021.
aasta esimesse kvartalisse. Hoiame,
kaitseme ja väärtustame oma ilusat
valda.

ERIK SANDLA
Vallavanem

T

änavune aasta ei ole olnud
just kergete killast. Võitlus
koroonaviirusega on meilt
kõigilt nõudnud suuremat
pingutust. Lapsevanemad on pidanud
korduvalt õppetöö ümberkorraldamise tõttu oma elu muutma. Viirusepiirangutest tingitud distantsõpe on
nõudnud õpetajatelt kohanemist ja
see on pakkunud rohkelt väljakutseid
ning ootamatusi.
Aitäh kõigile eesliinil töötajatele.
Suur tänu neile, kes töötavad lasteaias
ja koolis; sotsiaalhoolekandetöötajatele, lastekaitsespetsialistidele ning
perearstidele ja -õdedele. Loomulikult
tänan kõiki vallaelanikke panuse eest
koroonaviiruse leviku tõkestamisel.
Vastutustundliku käitumisega aitasite
viiruse taanduma panna kevadel.
Me saame sellest ka nüüd jagu, kui
hoiame kokku ja tegutseme ühisel meelel. Peagi lõppeval aastal on
sündinud nii mõndagi head, mida
kohane meenutada.
Haridusvaldkonna arengukava
annab suuniseid
Sel aastal võeti esimest korda vastu
Harku valla haridusvaldkonna arengukava, mis annab edasised suunised järgmisteks aastateks. Rõõm on
tõdeda, et meie haridusasutused on
juba praegu uuenduslikud ja aktiivsed oma õppemeetodite valikutes.
Oluliseks märksõnaks on projektõpe.
Ka ennastjuhtiv õppimine on saanud
oluliseks teemaks, mida sel aastal said
omal nahal tunda kõik meie õpilased,
kui nad üleöö e-õppele suunati. On
ka lahendamist vajavaid küsimusi,
näiteks tugiteenuste pakkumine ja
tugispetsialistide leidmine haridusasutustele, et kõik meie valla õpilased kaasataks haridusse parimates
tingimustes.

Ajad muutuvad ja meil tuleb muutuda koos nendega. Soovin teile kogu südamest rahulikke pühi, tervist ja
optimistlikku meelt! / Foto: Arno Mikkor

Oleme palju rääkinud digitaalsest
arengust koolihariduses ja sellest,
kuidas seda õpetamises ja õppimises ära kasutada. Sel kevadel läbis
digiõpe kindlasti suure tuleproovi.
Sellest kogemusest nägime, et peame
panustama oluliselt ka digivaldkonna
arengusse koolides ja lasteaedades.
Tabasalu hariduslinnak
võtab ilmet
Valla suurimatest arendusprojektidest hakati tänavu rajama Tabasalu
hariduslinnakut. Gümnaasiumihoone, põhikooli- ja spordihoone
ehitustööd Vahtra ning Nooruse
tänava vahelisel alal on edenenud
jõudsalt ja uksed avatakse juba tuleval
sügisel. Tegu on ühtlasi valla ajaloo
suurima haridusinvesteeringuga, millega luuakse meie lastele ja õpetajatele
head tingimused. See on investeering
laste paremasse tulevikku.
Olemasolev Tabasalu ühisgümnaasiumi õppehoone kohandatakse Tabasalu põhikooli 7.−9.
klassidele ning olemasolev Tabasalu

ühisgümnaasiumi algklasside maja
kohandatakse Tabasalu muusikakooli
tarvis, mis saab lõpuks oma kasutusse
muusikaõppeks sobivad ruumid.
Merikülas avati Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoone, kus
sel aastal jätkas haridusteed ligi 90
seitsmenda ning kaheksanda klassi
õpilast, järgmisel sügisel ligi 160 ja
ülejärgmisel sügisel juba ligi 220
seitsmenda kuni üheksanda klassi
õpilast. Endine piirivalvekolledži
õppehoone kohandati möödunud
suvel kolmanda kooliastme nõuetele
vastavaks õpikeskkonnaks. Tilgu
teel sõidavad nüüd sinna paremini sobivad väiksemad koolibussid,
mis noorte koolitee turvalisemaks
muudavad.
Vallakeskus areneb
Tabasalu alevikust kui Harku valla
südamest on kujunemas atraktiivne ja
meeldiv paik nii ettevõtluse arendamiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Sel
sügisel kehtestas vallavalitsus keskuse
esimese etapi detailplaneeringu. See

samm viib meid lähemale sellele, et
keskuses asuksid mitmefunktsiooniline asulaväljak, vallamaja, turg,
büroohooned, söögikohad jms.
Planeeringut menetleti üle kümne aasta ja selle aja jooksul vaadati
võimalikke lahendusi mitu korda
ümber, kuid lõpptulemus oli seda
väärt. Nagu öeldakse: kaua tehtud
kaunike.
Sotsiaalvaldkond
Harku vald on viimastel aastatel pööranud erilist tähelepanu sotsiaalvaldkonnale, kus on samuti palju
ära tehtud. Augustis avasime Harku
sotsiaalkeskuse, mis pakub päevakeskuse ja kogukonnas elamise teenust.
Keskuse eesmärk on eelkõige Harku
valla elanikele sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine
puudega ning erivajadustega inimestele ning teistele abivajajatele. Neil
on nüüd lõpuks kooskäimise koht.
Erasektori eestvedamisel valmis
Liikva külas Harjumaa esimene erihoolekandeküla intellektipuudega

Infrastruktuur
Sel suvel algasid Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise
ehitustööd, mille tulemusel tagatakse
Türisalu reoveekogumisala elanikele
võimalus tarbida kvaliteedinõuetele
vastavat joogivett. Samuti korraldatakse projektiga reovee kokkukogumine. Sellega lahendatakse pikka aega
Türisalu piirkonna elanike mured
seoses joogivee kättesaadavuse ning
keskkonnanõuetele vastava ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Kokku ehitatakse
Türisalu alal umbes 60 kilomeetrit
erinevaid trasse.
Kaasame elanikud valla
arendamisse
Vallavalitsus korraldas tänavu kaasava
eelarve hääletust neljandat korda. Selle raames oli kõigil võimalus pakkuda
välja ideid, kuidas investeerida 50 000
eurot nii, et sellest oleks rõõmu ja
kasu võimalikult paljudele. Sel aastal
valiti rahvahääletuse tulemusena välja
idee rajada Tilgu sadama puhke- ja
ürituste korraldamise ala. Kokku anti
rahvahääletusele pääsenud ideedele
979 häält, mis on ühtlasi kõigi aegade suurim osalustulemus. See on
väga hea märk sellest, et elanikud on
valmis oma koduvalla arendamisse
panustama. Loodan, et ka edaspidi
on meie inimesed varmad vallaelu
edendamisel kaasa rääkima.
Ja ongi aeg otsad kokku tõmmata …
Hea vallarahvas, võitlus viirusega ei
ole läbi. Sel raskel ajal peame talitama kõiki turvalisusnõudeid silmas
pidades ja üksteisele toeks olema.
Kaunist pühadeaega kõigile, olge
terved ja hoitud!

Foto: erakogu

Tiraaž: 6550
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VALLAVALITSEMINE

Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Aeg on kokku võtta ka
teetööde aasta. Käsil on
libedustõrjetööd ja peale
tee-ehitustööde on tehtud
ka hulgaliselt liikluskorralduslikke töid. Küsimustele vastas teedespetsialist Raivo Altmets.

Teatage eterniidist!
Keskkonnaministeerium soovib teada, kui palju on Eestis
veel kasutusel asbesti sisaldavaid tooteid. Kaardistamise
eesmärk on paremini plaanida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks.
Andke teada eterniidist või muudest asbesti sisaldavatest ehitusmaterjalidest Harku vallavalitsusele aadressil
lembe.reiman@harku.ee või telefonil 5553 8005 hiljemalt
20. jaanuariks. Palume märkida, kui palju asbesti sisaldavat
materjali on (kuhja kogus kuupmeetrites või mitu ruutmeetrit katusepinda või mitu kilo asbesti sisalduvaid torusid
vms), samuti asukoha aadressi.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel toimuvad Harku
vallas eterniidi kogumisringid, mille raames tullakse eterniidile kohapeale järele. Kogumisringid toimuvad 2020−
2021 ja nende raames kogutakse kokku umbes 120 tonni
eterniidijäätmeid.
(Lembe Reiman, keskkonnaspetsialist)

Registreerige elanikuks!
Registreeritud vallaelanik jätab maksutulu koduvalda ja
annab panuse sellesse, et saaks rajada uusi teid ja hooneid
ning toetada neid, kes seda vajavad. Registreerida saab
veebilehel www.eesti.ee, samuti võib pöörduda Harku vallavalitsuse poole nii posti kui ka e-posti teel (Kadri.Kelgo@
harku.ee). Kui teie sissekirjutus pole veel koduvallas, registreerige end elanikuks enne aasta lõppu!
(Harku vallavalitsus)

Paigaldati ökonoomsed valgustid
Harku vallavalitsus asendas Harkujärve külas Kiriku teel ja
Vääna külas Kiia-Vääna-Viti maanteel 150-vatised Na-valgustid ökonoomsemate leedvalgustitega. Kiriku teel asendati 46 valgustit ja Kiia-Vääna-Viti maanteel 64 valgustit.
(Rein Kooli, tehnovõrkude spetsialist)

HARKU VALLA TEATAJA

Millised on sel aastal
tehtud tööd?
Suuremate töödena pinnati
ligi 10 km teid. Nendest 6 km
pinnati esimest korda. Lisaks
remonditi Harkujärve kooli
parkla, rajati uued kergliiklusteed Merikülasse Tilgu tee
äärde ja Kolmiku tänava lõppu
Murastes ning Sarapuu tänavale Tabasalus. Tööd käivad
veel Tabasalu tõusul jalakäijate
tee ja Nooruse tänava ehitusel.
Lisaks on Maanteeamet valda
läbivatel riigiteedel rekonstrueerinud Sõrve tee, rajanud
Naages uued bussipeatused
koos nendeni viivate jalgteedega ning remontinud Harku
tee ja Tammi tee ristmiku.
Lisaks tee-ehitustöödele on
tehtud ka hulgaliselt liikluskorralduslikke töid. Lisatud
on puuduvaid teenimesilte,
paigaldatud ohtlikesse kohtadesse liikluspeegleid, vaadatud
üle ja muudetud liikluskorraldust. Viimast tihti koostöös
piirkonna elanikega. Samuti
on lisandunud valgustatud
teelõike.
Teehooldaja hooldab teid
regulaarselt. See tähendab
suvel kruusateede hööveldamist, teepeenarde niitmist,
teeäärse võsa lõikust, teekraavide ja truupide puhastust,
bussipeatuste korrashoidu ja
prügikastide tühjendamist.
Talvel põhiliselt libedus- ja
lumetõrjet.
Mis plaanis?
Järgmise aasta suuremad teeehitusplaanid on Nooruse tänava ja Ranna tee ehitus Tabasalus, Tammi tee Harku karjääri jääva osa viimine asfaltbetoonkatte alla, Kiriku tee
katendi taastusremont, Apametsa tee ehitus ning Tilgu tee
parendamine. Samuti uute

Harku valla teede ehitusja hooldustöödest.
Mida oleme teinud ja mis
on plaanis?

Niipea, kui on oht, et teed on libedad ja võib tekkida ohtlikke olukordi, hakatakse libedustõrjet
tegema. / Foto: erakogu

Kust leiab infot?
Vaadake valla teede hoolduse kaarti kodulehelt. Valige
avalehelt “Harku GIS” ja sealt
avanevast aknast “Harku
valla teehooldus”. Kaart täieneb pidevalt vastavalt sellele,
kuidas teid hooldusesse
lisandub.
Hooldusküsimustega
võib otse pöörduda teehooldaja poole. Ain Soone tel
5886 6881 (24 h); e-post:
teehooldus@strantum.ee.

kergteede rajamine Murastes,
Väänas ja Vääna-Jõesuus. Selle
aastaga samas mahus jätkub
ka uute teelõikude pindamine.
Plaanime ka Muraste kooli
juurde busside ümberpööramiskoha ehitust.

Uude aastasse jääb ka uue
teehoolduslepingu sõlmimine.
Palju on vallas teid, mis
hooldust vajavad?
Valla teede, tänavate ja kergliiklusteede kogupikkus koos
valda läbivate riigiteedega on
Harku valla GIS-i andmetel
550 km, millele lisandub veel
hulk erateid, mida ei ole teeregistrisse kantud.
Millised on prioriteetsemad teed, miks?
Teede prioriteedi määrab autode hulk ehk see, kui paljudele
on tee vajalik. Teede seisunditase määratakse vastavalt
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusele “Tee seisundinõuded”.
Liiklussagedus teel on põhiline
kriteerium, millega määratakse
teedele seisunditase, millest
omakorda lähtuvad nõuded
teehooldele. Lisaks tuleb arves-

tada elutähtsate asutustega,
nagu näiteks koolimajad, kuhu
peab samuti olema liiklus tagatud esimeses järjekorras,
kui asi puudutab näiteks lumetõrjet.
Millega elanik arvestama
peab?
Palume arvestada talviste tingimustega ja autot mitte parkida tänavate äärde, tupiktänava
lõppu, teemaale või parklatesse, kus on öisel ajal parkimine
keelatud.
Samuti on oluline korrastada koduaiatagune teemaa,
eemaldada sinna pandud kivid, põõsad ja prügikastid.
Tuletame meelde, et ka kõik
hekid ja puude/põõsaste oksad peavad olema teede äärest
tagasi lõigatud nii, et oksad ei
ulatuks teedele. See on oluline,
et vältida hooldusmasinate
lõhkumist ja olukorda, kus
tee jääb hooldamata.

Vallamaja on avatud: 23. detsembril 8.00–13.00; 24.–25. detsembril suletud; 31. detsembril avatud 8.00–15.00; 1. jaanuaril 2021 suletud

Vallaleht ilmub 2021. aastal:
13. ja 27. jaanuaril, 10. ja 23. veebruaril,
10. ja 24. märtsil, 12. ja 28. aprill, 12. ja
26. mail, 9. ja 22. juunil, 14. juulil, 4. ja
18. augustil, 8. ja 22. septembril, 6. ja
20. oktoobril, 10. ja 24. novembril, 8. ja
22. detsembril.

Kallaste tn 12, Tabasalu

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
teenistujate telefoni ja e-kirja teel.

VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Madis Idnurm,
madis.idnurm@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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KESKKOND

Kiri Suurupi merekindluse metsast
kommentaar

Kavandatav raieprojekt
tekitab palju küsimusi,
sest plaanitud metsatööd puudutavad otseselt
neid metsaalasid, mis
kohalikele ja kaugemaltki tulijatele vägagi
tähtsad on.
ZOJA MELLOV
Suurupi initsiatiivgrupi liige

O

kommentaar

ktoobri lõpus tuli kutse
Riigimetsa Majandamise Keskuselt (RMK)
Suurupi nn merekindluse
metsa kuivendussüsteemi
renoveerimise ja raiekavade
tutvustamisele. Kutsest võis
lugeda, et projektlahendus on
tehtud kohalike elanike palvel metsa kuivendussüsteemi
korrastamiseks, et tagada pinnavee äravool elamupiirkonnast ja et kuivendussüsteemi
renoveerimise käigus on kavas
teha ka kolm lageraielanki
kogupindalaga 5,9 hektarit.
Järelepärimise käigus selgus, et kuivendussüsteemide
korrastamise aluseks on Munakivi tee Terviserajad ja Veed
MTÜ poolt saadetud avaldus
4. augustil 2017, mis oli tegelikult esitatud eesmärgiga
merekindluse rajatistel olev
haljastus korda saada, teha
rajatised nähtavaks, luua olemasolevatele teetammidele
terviserajad, puhastada truubid, kuivenduskraavid jne.
Soovides lähemalt tutvuda
kavandatava projektiga, esitati
RMK metsaülemale Jürgen
Kusminile järelepärimine, mis
tutvustaks eksperthinnangut ja
sellele vastavat dokumenti kuivendussüsteemi puhastamise
vajalikkusest elamupiirkonnas.
Vastusest selgus, et sellekohane

Maastikuökoloogi eksperthinnang osutas, et lageraiete ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimise
kavandamine tuleb peatada. / Fotod: erakogu

dokument puudub, samuti
puudus eksperdi hinnang ja ka
vastav dokument renoveerimise käigus kolme lageraielangi
vajalikkusest.
Tuline vaidlus vabatahtlike, elanike ja RMK
esindajatega
6. novembril toimus vabatahtlike asjahuviliste, elanike ja
RMK esindajate kohtumine.
Kavandatav projekt tekitas

Lembe Reiman
Keskkonnaspetsialist

Lageraie teostamisega kaasneb ümbritsevale keskkonnale
oluliselt suurem negatiivne mõju, võrreldes saadava majandusliku tuluga.
Suurupi merekindluse mets asub Harku valla üldplaneeringus rohekoridoris, mis paikneb piki mereäärset ala Türisalust
Tabasaluni. Üldplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu
kohaselt on antud ala määratletud kui Suurupi väärtuslik
maastik, millel on turismipotentsiaal ja mis on ajalooliselt
oluline kultuurmaastik. Merekindluse metsas asuvad mitmed
Peeter Suure nimelise merekindluse rajatised, millest suurem
osa on ka muinsuskaitse all. Ala on metsastunud viimase
saja aasta jooksul ja seal puuduvad märgid metsamajandamisest ehk tegemist on looduslikult arenenud metsa, mitte
nn puupõlluga. Merekindluse mets on mitmekesine, samuti
leidub alal mitmeid kaitsealuseid liike ja seda ka väljaspool
juba määratletud vääriselupaikade piire.
Teiselt poolt on tegemist aga maatulundusmaaga − metsamaaga ja üldplaneering ei sea piiranguid sealse maa sihtotstarbelisele kasutamisele ehk RMK soov seal metsa majandada ja raiuda ei ole vastuolus Harku valla üldplaneeringuga.
Arvestades aga seda, et tegemist on mere ääres asuva
aktiivses rekreatsioonilises kasutuses oleva metsaga, ning
tõika, et alal on kaitse all nii mitmed vääriselupaigad kui ka
asuvad muinsuskaitsealused mälestised; samuti seda, et ala
on elu- või leiupaigaks mitmetele kaitsealustele liikidele ja et
tegemist on metsamajanduslikult madalakvaliteedilise alaga,
siis Harku valla arvates kaasneb sellisel metsaalal lageraie
teostamisega ümbritsevale keskkonnale oluliselt suurem
negatiivne mõju, võrreldes saadava majandusliku tuluga.
Samuti puudub seal vajadus kuivendussüsteemide põhjalikuks korrastamiseks ja piisab olemasolevate truupide puhastamisest ning kraavi põhjas kasvavate puude likvideerimisest.
Seega tegi Harku vald RMK-le ettepaneku Suurupi merekindluse metsa kinnistutel lageraietest ja kuivendussüsteemide
korrastamisest loobuda.

kohalikes palju küsimusi, sest
metsatööd puudutasid neid
metsaalasid, mis kohalikele
ja kaugemaltki tulijatele on
väga olulised. Tegemist on
väärtusliku, elurikka looduskeskkonnaga, armsate marjaja seenemetsadega, Suurupi
merekindluse metsa pärandkultuuriobjektid on kogu
Eestimaal unikaalsed ja sissejalutatud rajad järjepidevas
kasutuses.
Ka mitmed teavituskoosolekule kohale tulnutest olid
asjaga üsna kursis ja avaldasid
otsekoheselt oma arvamust.
Inimeste rahulolematusest
tekkis pingeline vastasseis, oli
selge, et enne pimeda tulekut
(koosolek toimus vabas õhus
metsaäärsel alal) rahuldavate
selgituste ja kokkulepeteni
ei jõuta.
Olukord rahunes, kui loeti
ette ja anti üle Suurupi initsiatiivgrupi ette valmistanud
koostööettepaneku dokument.
Pöördumises sooviti novembrikuu jooksul tutvuda RMK
poolt lageraiesse kavandatud
eraldiste seisundiga, et teha
üheskoos kindlaks, milline on
merekindluse metsade praegune seis ning millist hoidmisrežiimi metsad vajaksid.
Suurupi metsad on
tunduvalt liigirikkamad
ja eripärasemad, kui seni
arvatud
Ettepanek oli kaasata oma ala
spetsialist eksperthinnangu
andmiseks. 21. novembril viis
maastikuökoloog Anneli Palo
läbi metsavaatluse, olles eelnevalt tutvunud materjalidega (koosoleku videosalvestus, selle protokoll, kirjalik
koostööavaldus, kuivenduse
rekonstrueerimise ja raiete
plaanid, metsa vääriselupaikade andmestik EELIS-is, vääriselupaikade varasemad ekspertiisid jne) ning andmetega

Suurupi metsas kasvab
lehterkukeseen, mida saab
korjata ka hilissügisel.

Maa-ameti kaardiserverist.
Palo koostatud eksperthinnangust ilmneb, et Suurupi
metsad on tunduvalt liigirikkamad ja eripärasemad, kui
seni arvatud. Suurupi mets
oma suhtelise looduslikkusega
hämmastab, tõdeb Palo, eri
ajastute maakasutuse märgid on sujuvalt sulandunud
loodusesse ja moodustavad
avastamisrõõmu pakkuva ning
visuaalselt efektse ja looduslikult väärtusliku keskkonna.
Antud hinnangu kokkuvõte

Jürgen Kusmin
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem

Metsakasvatuslike otsuste tegemisel ei ole mingit seost
raiest saadava võimaliku puidutuluga.
Esmalt, taustaks, soovime öelda, et RMK on Suurupi merekindluse riigimetsa haldama määratud 2017. aastast. Juba
algusest peale on meil tekkinud hea kontakt kogukonna
esindajatega ja mõistsime nende soove metsa puhkeväärtuse
parandamisel. Paraku selgus pärast detailse ja alal asuvaid
loodus- ning kultuuriväärtusi arvesse võtva kuivendusprojekti
valmimist, et antud lahendus sellisel kujul vastuvõetav ei ole.
Seepärast oleme otsustanud aja maha võtta, et läbirääkimiste
käigus vastastikustes ootustes paremini selgusele jõuda.
Antud alast (43 ha) on 72% majandatavat metsa, millest
enamik asub kaldakaitsevööndis, alast 12% on vääriselupaikadena range kaitse all, 9% on RMK arvanud majandamisest
välja kui kõrge puhkeväärtusega ala ja ülejäänud on mittemetsamaa, st üle viiendikul metsamaas oleme ala loodus- ja kultuuriväärtuste säilitamisega juba arvestanud. Majandatavast
metsast (31 ha) on käesoleval ajal raieküpse metsa osakaal
41% ja ülejäänu on keskealine mets. Kuna metsakasvatuslikke töid antud alal ilmselt tehtud ei ole (ajalooliselt on ala
olnud kasutuses militaareesmärkidel), siis noort metsa seal ei
leidu. Järgmise kümnendi jooksul jõuab küpsusvanuseni pea
kogu antud metsaala. Metsakasvatuslike otsuste tegemisel
ei ole mingit seost raiest saadava võimaliku puidutuluga.
Märksõnaks on järjepidevus. Metsi on Eesti aladel teadlikult
uuendatud juba mõisate perioodil ja uuendatakse ka tulevikus, kuni inimene puitu kui taastuvat loodusvara vajab.
Riigimetsas väljendub järjepidevus arvestuslangis, st
iga-aastaselt uuendatava metsa pindala. Arvestuslank omab
pikka vaadet tulevikku, et küpset metsa jaguks ka järeltulevatele põlvedele. Kogu Eesti majandatava riigimetsa peale
arvestatud number jaguneb juba konkreetseteks iga-aastasteks raiekohtadeks. Piirkondadesse, kus on kõrgem külastuskoormus (nagu ka kõnealune mets), ei sobi suurepindalalised
lageraied ja uus raievõte niipea, kui eelnevalt raiutud alal kasvavad puud on saavutanud seaduses ette nähtud miinimumi.
Seda arvesse võttes on ka langid Suurupis kavandatud nii, et
need ei ületaks väljakujunenud jalgradu ega liituks naabruses
eramaal juba teostatud lageraietega.
Kavandatud kolm lanki (5,9 ha) moodustavad ligi viiendiku
majandatava metsa pindalast ja on ainsad plaanilised raietööd järgmise kümnendi jooksul (et langile istutatud noor mets
jõuaks enne järgmisi raieid vähemalt inimesepikkuseks sirguda). Sellises tempos toimetades jõuaksime viimaste metsaosade uuendamiseni 50 aasta pärast (tegelikkuses veel hiljem,
sest kaldakaitsevööndis lageraied lubatud ei ole ja nii on
metsade uuendamine seal aeganõudvam) ehk tänased 70−
100-aastased metsad on siis 120−150-aastased. See on ajaline mõõtkava, mida me hetke nautides tavapäraselt ei hooma.

näeb ette vajadust peatada koheselt lageraiete ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise
kavandamine. Selle asemel
tuleb läbi viia põhjalik loodusning pärandkultuuriväärtuste
inventuur kogu alal, mis jääb
Munakivi tee ja Ninamaa neemele viiva Erika tee vahele, kir-

Kaks küsimust
Jürgen Kusmin, miks on vaja Suurupis mereäärsel alal metsa raiuda? Arvestades seda, et eraomanik on seal lageraiet juba teinud, siis
mida RMK tegevus kaasa toob, kui veel raiet teha?
Raie on vajalik selleks, et tagada antud metsaosa vanuseline ja
liigiline mitmekesisus ka tulevikus. Kuna erakinnistud on reeglina
väikesed, on eraomanike võimalused raietööde läbiviimisel maastikuplaneerimise põhimõtete rakendamiseks oma kinnistu piires ka väiksemad. Riigimetsa lanke kavandades oleme nende suuruse ja paigutuse valikul eramaa lageda alaga arvestanud nii maastiku esteetilist
väärtust kui ka tekkivate avatud alade tõttu võimalikku tulevast tormikahju silmas pidades.
Mis võiks olla alternatiiv lageraiele?
Kolmest võimalikust turberaie liigist ei sobi antud alale aegjärkne
raie (st ala raiutakse kahes etapis: esmalt hõredamaks ja pärast uuenemist ülejäänud puud), sest see on kohaldatav tormiheite tõttu ainult
männikutes, ja veerraie (kuni metsa kõrguse laiune lageraielank),
kus vana metsa juurkonkurents ja piiratud valgustingimused tekkivat
metsauuendust pärsivad. Võimalik on kohandada häilraiet (raiutakse
kuni 40 m läbimõõdus laigud, mida uuenemise järgselt järgmise kahe
etapiga laiendatakse). Sellisel juhul tuleks praeguse uuendamise mahu
säilitamiseks alustada kolm korda suuremal pindalal.

jutab Palo. Loodusuuringute
jaoks oleks vaja üks aastaring
aega.
Soovime toimida
turvaliselt, arvestades
loodusväärtusi
Harku valla üldplaneeringu
järgi on rohevõrgustiku põhieesmärgiks säilitada bioloogilist mitmekesisust, tagada
ulukite liikumisteed ning teisalt ka hoida väljakujunenud
inimradu looduses liikumise
jaoks. Suurupi elanikud on
aktiivselt oma metsa kaitseks
välja astunud. 30. novembril
korraldas Suurupi selts koosoleku Suurupi ülemise tuletorni muuseumimajas, kus sai
osaleda ka üle veebisilla. Rõõmustav on tõdeda, et ka Harku
vallavalitsus võtab arvesse Anneli Palo maastikuökoloogilist
hinnangut ja toetab Suurupi
elanike püüdlusi loobuda merekindluse metsa kinnistutel
lageraietest ja kuivendussüsteemide korrastamisest.
Oleme valmis uuteks kohtumisteks projektlahenduse
autoritega ja loodame, et merekindluse metsakooslused pakuvad avastamisrõõmu ning
jäävad puutumatuks rikkuseks
nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele.

4

esmaspäev, 21. detsember 2020 // HARKU VALLA TEATAJA

ELUOLU & KÜLAELU
LÜHIUUDISED
Kinnitage keha uues söögikohas
Meie heas naabervallas, Harku aleviku lähedal Hüürus on
avatud uus söögikoht, kus saab toitu nautida nii kohapeal kui ka kaasa võtta. Pärast kella 16.00 on kogu kraam
poole hinnaga. Samuti on võimalik tellida kondiitritooteid.
Söögikoht on avatud kell 8.00−17.00.
(Harku Valla Teataja)

Kõik, kes soovivad tugevat ja kodust kõhutäit, on oodatud Allika
Buffeesse. Aadress on Angerja tee 38. / Foto: Allika Buffee

Kuidas anda prügikastile
jõulupuhkust?
Kuna jõuluajal tekib palju rohkem ja teistsugust prügi kui
muidu, siis alljärgnevalt teile väike jõuluprügi sortimise juhis.
pKingipaberid ja -paelad – kasutage neid uuesti nii palju
kui võimalik. Paberümbris sobib paberikonteinerisse, muud
materjalid aga segaolmejäätmetesse. Küünlavaha läheb
samuti segaolmejäätmete hulka.
pJõulukaardid – taaskasutage eelmise aasta jõulukaarte
jõulupakkide kaunistamiseks.
pKüünalde plast- ja klaasümbrised kuuluvad pakendijäätmete hulka.
pKüünalde plekist topsid on metalljäätmed, need tuleks
viia jäätmejaama.
pJõulukalendrid – nii papp kui ka plast kuuluvad pakendijäätmete sekka.
pGlögipudelid ja -pakid – pandipakend viige pandipakendiautomaati, muud tühjad klaaspudelid ja pakid
pakendijäätmete kasti.
pJõuluprae leem ja rasv on segaolmejäätmed, hangunud
rasv küpsetuspaberil on biojääde.
pKui elektrilised jõuluvalgustid on katki, viige need jäätmejaama elektri- ja elektroonikajäätmete konteinerisse.
(Lembe Reiman, keskkonnaspetsialist)

Vabamu kogub nõukaaja jõulufotosid
Vabamu algatas nõukaaegsete jõulufotode kogumisaktsiooni, mille eesmärgiks on leida tõendusmaterjali
jõulude tähistamisest keerulisel nõukogude okupatsiooni
ajal. Kogumisaktsioon kestab 27. detsembrini, misjärel pannakse saadetud fotode paremik üles Vabamu Facebooki
lehele. Fotosid oodatakse digitaalsel kujul. Selleks võib teha
paberkandjal fotost mobiili või skanneriga võimalikult hea
kvaliteediga koopia ning edastada see koos kommentaariga
aadressile info@vabamu.ee.
(Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu)

Peagi lõppev aasta on
JK Tabasalule olnud
väljakutseid pakkuv,
loomingulisust proovile
panev ja kahtlemata
väga õpetlik aeg.

kuulutab välja konkursi

SOTSIAALHOOLEKANDE SPETSIALISTI
ametikohale

Kelle peamisteks ülesanneteks on:
• sotsiaalvaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises
osalemine;
• valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine;
• abivajaduse hindamine, vajaliku sotsiaaltoetuse või
-teenuse määramise korraldamine;
• abivajajate nõustamine;
• täisealise isiku eestkoste korraldamine;
• sotsiaalvaldkonna kohtudokumentide ettevalmistamine;
• valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude ja ametikirjade
koostamine;
• sotsiaalvaldkonna projektide koostamine ja nende juhtimine, aruandlus;
• statistiliste andmete kogumine, aruannete koostamine.
Lugege põhjalikku töökuulutust Harku valla kodulehelt töökuulutuste rubriigi alt. Ootame teie CV-d ja motivatsioonikirja
(A4 ühel lehel) 27. detsembriks aadressile personal@harku.ee.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn,
tiia.spitson@harku.ee, tel 600 3867.

JK Tabasalu mängija Dinars
Ekhartsi. JK Tabasalu duubelvõistkond, JK Tabasalu II, kes
sel hooajal mängis III liiga
läänetsoonis oma esimest hooaega, saavutas kümne võistkonna konkurentsis igati väärika neljanda koha.
JK Tabasalu esindusvõistkond lõpetas hooaja Esiliiga
B-s läbi aegade parima tulemuse ehk neljanda kohaga. Kuidas
läksid üleminekumängud Esiliiga kaheksanda koha võistkonna, Pärnu JK-ga, saate lugeda
kodulehelt www.tabasalujk.ee.
Samuti leiab infot Facebooki
ja Instagrami kontolt.

JK TABASALU TIIM

K

uidas õpetada kontaktspordiala ja treenida,
kui kontakt on keelatud?
Kuidas hoida mängijate tahet
isolatsioonis iseseisvalt treenida? Kuidas aidata distantsilt
motivatsioonikriisis vaevlevat
noormängijat? Need ja paljud
muud küsimused vajasid kevadel eriolukorra saabudes
kiiret reageerimist ning täiesti
uue nurga alt lähenemist. Kiidame ja täname kõiki meie
treenereid suurepärase kohanemisoskuse ja meeskonnatöö
eest! Aitäh ka noormängijate
vanematele, kes keerulisel ajal
klubile toeks olid. Aitäh teile!
Eesmärkide nimel
täiskäik edasi
2020. aasta hooajal tehti mitmes vanusegrupis koosseisu
muudatusi, seati eesmärgid
ja enamik neist ka täideti. Siin
mõned näited meie tegemistest
ja tulemustest.
TU14 Esiliiga: esimest
korda mängiti kodus/võõrsil-printsiibil, osales kokku
lausa 13 võistkonda. Tabasalu
tüdrukud tulid pingelises võitluses üldarvestuses kolmandale kohale.
TU17 Esiliiga: Eesti meister,
esikoht! 2020. aasta hooajal
käivitas Eesti Jalgpalli Liit esimest korda tugeva tüdrukute
U17 Eliitliiga, kus saavuta-

Jk Tabasalu U17 tüdrukud – Eesti meistrid. / Foto: Kristjan Boberg

sime esimese koha. Samuti
esindasid kolm meie klubi
mängijat sellest vanusegrupist
Eesti koondist ja tulid U15
vanuseklassis Balti meistriks,
edestades Lätit ja Leedut.
Meie koondislased olid MiaLisette Sarapik, Liisi Karilaid ja
Carmel Sööt.
Tublid tegijad
Sel aastal osalesid esimest korda Tabasalu enda kasvandikud
Naiste Esiliigas, kus tehti igati
korralik hooaeg. Olime liigas
üks nooremaid võistkondi ja
hooaja lõpus saime mängida
üleminekumänge ML JK Tammeka vastu. U9 võistkonnad
osalesid oma esimesel meistrivõistlustel ja mitmel turniiril.
Oli nii võite kui ka kaotusi,

koguti hulganisti kogemusi.
U11 sinine võistkond osales
samuti ENMV-l ja turniiridel, rahvusvahelisel Pärnu
Summer CUP-il saavutati
tubli teine koht. U12 võistkond saavutas ENMV tugevas
konkurentsis kolmanda koha.
Võistkond osales ka turniiril
Soomes ja mitmel turniiril
Eestis, kus saavutati nii mõnigi
auhinnaline koht.
U19 võistkond tuli Eesti
noorte meistrivõistlustel U19
Eliitliiga Esiliigas auhinnalisele kolmandale kohale ja sai
Eesti Jalgpalli Liidu poolt kaela
auga välja teenitud pronksmedali.
U19 Eliitliiga Esiliiga väravaküttide edetabeli tipust
leiame kümne tabamusega ka

Tänusõnad
Eesti Jalgpalli Liit autasustas
hooaja jooksul järgmiseid JK
Tabasalu Esiliiga B mängijaid
individuaalsete auhindadega.
Esiliiga B juulikuu parim mängija oli Märten Subka, augustikuu parim mängija oli Kaarel
Rumberg, oktoobri parimaks
treeneriks valiti Risto Sarapik.
Täname sponsoreid, toetajaid, kaasaelajaid, kogukonda
ja meie väikest, kuid töökat
kollektiivi. Aitäh teile, peatreener Risto Sarapik, noortetöö
juht ja treener Andrus Mitt,
treenerid Alan Arruda, Riho
Pill, Hendrik Nurklik, Martin
Tšegodajev, Merily Toom,
Laada Tereštšenkova, Kersten
Lõppe, Kaarel Rumber, Age Mitt,
füsioterapeut Anette Rõõmussaar, assistent Elle Eisler ja juhatuse liige Viktor Kiolein.

Alates 14. detsembrist hakkasid kehtima
üle-eestilised piirangud
Sportimine avalikes
siseruumides ei ole
lubatud, samuti on
keelatud noorsootöö,
huvitegevuse ja
-hariduse, täiendkoolituse ning -õppe
läbiviimine.
VABARIIGI VALITSUS

Harku vallavalitsus

JK Tabasalul oli läbi
aegade parim hooaeg

Sport väli- ja sisetingimustes
Sisetingimustes on lubatud
üksnes e-lahendustega distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja
-treening, mida võib teha koos
juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel
ja kanda tuleb maski. Maskikandmise kohustus ei laiene
alla 12-aastastele lastele või kui
maski ei saa kanda tervislikel
põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu. Ühiskasutatavaid
esemeid tuleb desinfitseerida
pärast iga kasutust. Välitingimustes tohib sportida kuni
kümneliikmelistes rühmades, millele võib lisanduda
treener või juhendaja. Kuni
3. jaanuarini ei ole spordi- ja
liikumisüritused lubatud.

Spordivõistlused
Kuni 3. jaanuarini on spordivõistluseid lubatud korraldada üksnes spordialaliidu
võistlussüsteemis osalevatele
meistriliiga võistkondadele,
professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute
ja noorte koondise liikmetele ning selle kandidaatidele.
Pealtvaatajad lubatud ei ole.
Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu
võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski.
Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.
Noorsootöö, huvitegevus
ja -haridus, täiendkoolitus ning -õpe
Noorsootöö, täiendkoolitus
ja -õpe on lubatud üksnes
distantsilt või kontaktivaba
individuaaltegevuse ja -õppena, mida võib teha koos
juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel. Siseruumides tuleb kanda maski. Ühiskasutatavaid
esemeid peab desinfitseerima
pärast igakordset kasutust.
Huvihariduses ja -tegevuses
võib välitingimustes tegevustest osa võtta kuni kümme inimest, rühmale võib lisanduda
juhendaja või treener.

Piirangut ei kohaldata riigi
sõjalise kaitsega ega siseturvalisusega seotud tegevustele
ning erivajadustega inimestele.
Samuti ei laiene need piirangud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.
Haridus
Kuni 31. detsembrini on suletud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide
õppehooned. Erandjuhul
tohib kooli otsusel viia läbi
distantsõpet. Samuti tohib
kooli otsusel erandkorras ja
usaldusmeetmeid kasutades

(2+2 reegel, siseruumidest
maskikandmine koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu)
personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika
läbiviimine ning eksamite-testide sooritamine. Kontaktõpe
võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele. Lasteaiad ja -hoiud jäävad avatuks.
Piiranguid ei kohaldata erivajadusega lasteasutustes ega
koolides.
Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldas korralduse ja selle seletuskirja kodulehel Kriis.ee.

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse otsusest sulgeda ajutiselt üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned, on Harku vallavalitsuse seisukohad:
1. Valla lasteaiad ja -hoiud jäävad ka alates 14. detsembrist avatuks.
Palume mitte korraldada kogunemisi ja mitte panna kokku erinevaid rühmi.
2. Harku valla koolivõrgus toimub juhendatud distantsõpe 1.−12. klassini
14.−22. detsembrini. Hariduslike erivajadustega õpilaste ja väikeklasside
osas on koolidel lubatud ise otsustada, kas õpilased suunatakse distantsõppele või võivad nad osaleda kontaktõppes.
3. Huvitegevus võib toimuda üksnes õues ja kuni kümneliikmelistes gruppides. Huviharidus ja -tegevus võib toimuda ka individuaalõppena (nt pilliõpe). Grupitunnid toimuvad ainult veebi vahendusel.
4. Koolid korraldavad toidupakkide jagamist distantsõppe perioodil ja
annavad oma infokanalites teavet toidupakkide kättesaamise kohta.
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PÜHAD & REKLAAM

Jõulupärja tegemine
on imelihtne!
Kui kodus jõuluhõngu
napib, saab selle
olukorra muutmiseks
ise üht-teist ära
teha. Näiteks meie
pusisime jõulupärgi
ja jagame nippe ka
teiega.

HARKU VALLA TEATAJA
PÄKAPIKUTOIMKOND

T

ähelepanu! Pärja meisterdamine on loominguline protsess – ärge
seadke endale liiga kõrgeid
ootuseid, ärge planeerige liiga palju ette. Materjalide ko-

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

gumiseks võtke ette matk
metsa või mere äärde ja laske loodusel end inspireerida.
Meie kogusime materjalid
juba maha kukkunud puude
ja põõsaste küljest – hea idee
taaskasutuseks! Materjalikogused valige vastavalt sellele, kui suurt pärga soovite.
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DETAILPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE
Harku vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Tutermaa ja Kumna
külas Paldiski-Keila 110 kV elektriliini ümberehitamiseks ühisriputusega 110/330 kV elektriliiniks ja selle
teenindamiseks vajaliku alajaama rajamiseks ning
algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliinide trassikoridor saab alguse Harju maakonnas Harku valla Keila
alajaamast ning suundub Lääne-Harju valla Paldiski alajaama. Planeeritava trassikoridori kogupikkus on u 22 km,
millest Harku valda jääb u 2 km pikkune lõik. Planeeringualasse jäävad kõik maaüksused, mida olemasolev HarkuPaldiski elektriliin Harku valla haldusterritooriumil läbib,
mis on vajalikud liini ümberehitamiseks, alajaama rajamiseks või mis jäävad liini kaitsevööndisse.
Harku vallas läbib trassikoridor Tutermaa ja Kumna
küla, planeeritav ala hõlmab Tutermaa külas 13,82 ha
suurust Sarapiku maaüksust, millele soovitakse määrata
rajatava 330 kV alajaama asukoht, ning u 2 km pikkust ja
u 150 m laiust koridori, mis hõlmab Tutermaa külas osaliselt Kumna külas 8 Tallinna-Paldiski maantee (katastritunnus 19801:001:2651), Kumna külas Paldiski kergliiklustee L4 (katastritunnus 19801:001:2397), osaliselt Paldiski
kergliiklustee L3 (katastritunnus 19801:012:0582), osaliselt Kivikirsikese (katastritunnus 19801:012:0296), osaliselt Kivikirsi tee L1 (katastritunnus 19801:001:3084), osaliselt Kivikirsipõllu (katastritunnus 19801:012:0298), osaliselt Kivikirsi tee 18 (katastritunnus 19801:012:0420), osaliselt Liinivälja tee 7 (katastritunnus 19801:001:3333), osaliselt Posti (katastritunnus 19801:012:0581), osaliselt Liinivälja tee L1 (katastritunnus 19801:001:3153), osaliselt Liinivälja tee 9 (katastritunnus 19801:012:0287), Liinivälja tee 8
(katastritunnus 19801:012:0031), osaliselt Liinivälja tee 6
(katastritunnus 19801:012:0570), osaliselt Männiku tee 3
(katastritunnus 19801:001:2578), osaliselt Männiku tee 5
(katastritunnus 19801:012:0315), osaliselt Männiku tee L3
(katastritunnus 19801:012:0318), osaliselt Männiku tee L2
(katastritunnus 19801:001:3152), osaliselt Männiku tee 4
(katastritunnus 19801:001:2579), osaliselt Männiku tee 6
(katastritunnus 19801:012:0316), osaliselt Kivikirsikalda
(katastritunnus 19801:012:0295), osaliselt Pika-Mõhku
(katastritunnus 19801:012:0174), osaliselt Süvekalda (katastritunnus 19801:012:0293) maaüksuseid, millele kavandatakse trassikoridor vajaliku ühisriputusega 110/330 kV
elektriliinile.
Planeeritav ala paikneb Tutermaa külas ja Kumna külas,
Tutermaa külas Aaviku tee, Tallinna ringtee, Alajaama tee
ja Tallinna-Paldiski maantee vahelisel alal ning Kumna
külas Tallinna-Paldiski maantee, Kumna tee ja Keila jõe vahelisel alal, piirnedes Aaviku tee 6 (katastritunnus 19801:
001:3569), Aaviku (katastritunnus 19801:012:0205), Männiku
tee 8 (katastritunnus 19801:012:0317), Kureallika (katastritunnus 19801:012:0400), Alajaama tee 13 (katastritunnus
19801:001:3570) maatulundusmaadega, Aavikumetsa
(katastritunnus 19801:001:3963) sihtotstarbeta maaga, Keila
alajaama (katastritunnus 19801:012:0542), Ees-Sarapiku
(katastritunnus 19801:012:0101) tootmismaadega, 8 Tallinna-Paldiski maantee (katastritunnus 19801:001:2651),
Paldiski kergliiklustee L3 (katastritunnus 19801:012:0582),
Männiku tee L3 (katastritunnus 19801:012:0318), Männiku
tee L2 (katastritunnus 19801:001:3152), Liinivälja tee L1
(katastritunnus 19801:001:3153), Kivikirsi tee L1 (katastritunnus 19801:001:3084), 8 Tallinna-Paldiski maantee (katastritunnus 19801:001:2651) transpordimaa osadega,
Posti (katastritunnus 19801:012:0581), Männiku tee 5
(katastritunnus 19801:012:0315), Männiku tee 6 (katastritunnus 19801:012:0316), Männiku tee 4 (katastritunnus
19801:001:2579), Kivikirsikalda (katastritunnus 19801:012:
0295), Süvekalda (katastritunnus 19801:012:0293), PikaMõhku (katastritunnus 19801:012:0174), Männiku tee 4
(katastritunnus 19801:001:2579), Männiku tee 3 (katastritunnus 19801:001:2578), Liinivälja tee 7 (katastritunnus
19801:001:3333), Kivikirsipõllu (katastritunnus 19801:012:
0298), Kivikirsikese (katastritunnus 19801:012:0296) maatulundusmaa osadega, Liinivälja tee 9 (katastritunnus
19801:012:0287), Liinivälja tee 6 (katastritunnus 19801:012:
0570), Kivikirsi tee 18 (katastritunnus 19801:012:0420)
elamumaa osadega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandatavale Keila-Paldiski ühisriputusega 110/330 kV elektriliinile vajaliku trassikoridori asukoha määramine, 330 kV
alajaama asukoha määramine ja vajalike servituutide
seadmine. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks planeeritava alajaama tarvis krundi moodustamine, krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine,
detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalike asukohtade määramine,
ehitiste ehituslike tingimuste määramine, servituutide
seadmise, vajadusel avalikes huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine.
Detailplaneering on kooskõlas ja viib ellu üldplaneeringutes toodud eesmärke.
Kavandatav tegevus on keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 1
punktis 30 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevus.
Vastavalt KeHJS-i § 33 lõike 1 punktile 3 tuleb algatada
keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule, mille alusel kavandatakse KeHJS-i § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Planeeritav Keila-Paldiski 110/330 kV ühisriputusega õhuliin on funktsionaalselt ühtse süsteemina
toimiv rajatis, mille rajamise keskkonnamõjusid tuleb hinnata tervikuna. Seega on keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatud Lääne-Harju vallas (Lääne-Harju vallavolikogu 31.08.2020 otsus nr 60) ja 26.11.2020 otsusega

nr 94 algatatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine
ka Harku vallas, et viia keskkonnamõju strateegiline hindamine läbi ühiselt terve trassikoridori ulatuses.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Harku vallavolikogu (aadress Kallaste
tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa, harku@harku.ee), koostamise korraldajad on Harku vallavalitsus (aadress Kallaste
tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa, harku@harku.ee) ja
Lääne-Harju vallavalitsus (aadress Rae tn 38, 76806 Paldiski
linn, info@laaneharju.ee) ning koostaja on Skepast &
Puhkim OÜ (registrikood 11255795).
Algatamise otsusega on võimalik tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil
aadressil Kaart.harku.ee/DP/200803_356/avalik ja Harku
vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
Harku vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 93 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Gotlepi
(katastritunnus 19814:001:0184) ja Apametsa tee 2 (katastritunnus 19814:001:0398) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada
välja võimalused maaüksuste jagamiseks 21-ks elamumaa
(millest kolm krunti on ridaelamumaa krundid ja üks on
kaksikelamumaa krunt), kaheks üldkasutatava maa, üheks
maatulundusmaa, kuueks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks ning määrata ehitusõigus 17 üksikelamu,
kolme nelja boksiga ridaelamu ja ühe kaksikelamu püstitamiseks. Esitatud detailplaneeringu algatamise taotluse
kohaselt soovitakse planeeritavale alale kavandada u 31
elamuühikut. Kavandatavad transpordimaa ja üldkasutatava maa krundid võõrandatakse vallale tasuta. Lisaks on
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks tehnovõrkudega
varustamise ja juurdepääsude lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 11,91 ha, paikneb Tiskre
külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Apametsa tee vahelisel alal, Toome tee, Apametsa tee ja Välgu
tee ristmikust põhjaloode suunas, piirnedes Võlumetsa
(katastritunnus 19801:001:3839), Tagametsa (katastritunnus 19801:001:4025), Väike-Trahteri (katastritunnus 19801:
001:2621) üldkasutatavate maadega, Pällo (katastritunnus
19814:001:0609), Väike-Teisepere (katastritunnus 19814:
001:0049), Vana-Hansu (katastritunnus 19814:001:0001),
Reinu (katastritunnus 19814:001:0106), Posti maatükk II
(katastritunnus 19814:001:0150), Vana-Teisepere (katastritunnus 19814:001:0051), Kaarle tee 4 (katastritunnus 19814:
001:0111), Kaarle tee 6 (katastritunnus 19814:001:0107),
Trahteri (katastritunnus 19801:001:2619) maatulundusmaadega, Metsatuka (katastritunnus 19814:001:0500),
Välgu põik 1 (katastritunnus 19801:001:2623), Vägu tee 28
(katastritunnus 19801:001:2625), Toome põik 26 (katastritunnus 19801:002:0914), Toome põik 28 (katastritunnus
19801:002:0913) elamumaadega, Välgu tee L7 (katastritunnus 19801:001:2626), Toome tee lõik 1 (katastritunnus
19801:002:0933), Toome tee lõik 2 (katastritunnus 19801:
002:2122), Toome tee lõik 3 (katastritunnus 19814:001:
0582), Apametsa tee lõik 8 (katastritunnus 19801:001:3509),
Apametsa tee lõik 7 (katastritunnus 19801:001:2741) transpordimaadega, Liiva tee 10 (katastritunnus 19801:002:
0792), Liiva tee 12 (katastritunnus 19801:002:1798), Liiva
tee 12a (katastritunnus 19801:002:1781), Apametsa tee 6
(katastritunnus 19814:001:0112) maatulundusmaadega.
Apametsa tee 2 maaüksuse sees on 5005 m2 suurune
ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega Arma (katastritunnus 19814:001:0200) maaüksus, mis jääb kavandatavast planeeringualast välja.
Gotlepi maaüksusele puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt ja Apametsa tee 2 maaüksusele on juurdepääs Liiva teelt mööda Toome teed, mis on osaliselt eraomandis.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
ja avalik arutelu toimub 07.01.2021 kell 17.00 Harku
vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega
saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee või otselingil Kaart.harku.ee/DP/
190315_283/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 96 võeti
vastu Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus
19801:002:1838) maaüksuse ja lähiala detailplaneering
vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle
nr 324.
Planeeritav ala, suurusega u 4,7 ha, paikneb Rannamõisa külas Harku-Rannamõisa tee, Vilipi tee ja Uuesepa
tee vahelisel alal, Tabasalu aleviku edelapiiril, piirnedes
Harku tee 52 (katastritunnus 19801:002:1837), Uuesepa
tee 2 (katastritunnus 19801:002:1839), Harku tee 48 (katastritunnus 19801:002:1514) ja Harku tee 46 (katastritunnus 19801:002:1481) maatulundusmaadega, 11191
Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:0299)
transpordimaaga ning Harku tee 58 (katastritunnus
19801:002:1235) ärimaaga. Juurdepääs maaüksusele on
Harku-Rannamõisa teelt.
Detailplaneeringuga kavandatakse kolm 50% ärimaa ja
50% tootmismaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 1 suurusega 4900 m²,
krunt pos nr 2 suurusega 4850 m² ja krunt pos nr 3 suurusega 6870 m² ning määratakse ehitusõigus äri- ja tootmis-

hoonete püstitamiseks. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt
pos nr 8 suurusega 23 887 m² ning neli transpordimaa
sihtotstarbega krunti, krunt pos nr 4 suurusega 1735 m²,
krunt pos nr 5 suurusega 1058 m², krunt pos nr 6 suurusega 1126 m² planeeringualasiseste teede ja parkla tarvis
ning krunt pos nr 7 suurusega 2397 m² Harku-Rannamõisa
tee äärde perspektiivse kergliiklustee tarvis. Transpordimaa sihtotstarbega krundid pos nr 4 ja pos nr 7 võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.
Planeeringus määratakse ehitusõigus kolmele äri- ja
tootmismaa krundile. Detailplaneeringuga kavandatud
kruntidele pos nr 1-3 on määratud ehitusõigus ühe hoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1710−2750 m². Detailplaneeringuga on määratud ärimaa kruntidele pos 1 ja pos 2 ühine
hoonestusala, mis võimaldab vajadusel kruntide liitmist.
Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 12 m ja kuni kolm maapealset korrust.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−15 kraadi.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.–18.01.
2021 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses
Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/181029_268/
avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või
posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
05.–18.01.2021 k.a.
Harku vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 95 võeti
vastu Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus
19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus 19801:
011:0369) maaüksuste ning lähiala detailplaneering
vastavalt Skepast & Puhkim OÜ (rg-kood 11255795) tööle
nr 2018-0072.
Planeeritav ala, suurusega u 0,26 ha, paikneb VäänaJõesuu külas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee,
Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal, piirnedes 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus
19801:001:2244), Hiie tee (lähiaadress Lepatriinu tee L1,
katastritunnus 19809:057:0008), Puraviku tee L1 (katastritunnus 19801:001:2916) transpordimaadega ja Puraviku
tee 6 (katastritunnus 19801:001:2543) elamumaaga ning
Klooga kergliiklustee L18 (katastritunnus 19801:001:2545)
transpordimaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt
mööda Hiie ja Puraviku teed.
Detailplaneeringuga kavandatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 1997 m² ja määratakse ehitusõigus kaubandus-toitlustushoone püstitamiseks. Lisaks
moodustatakse detailplaneeringuga kaks transpordimaa
sihtotstarbega krunti, krunt pos nr 2 suurusega 415 m²
kergliiklustee tarvis Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna
maantee äärde ning krunt pos nr 3 suurusega u 94 m²
olemasoleva Hiie tee laienduse tarvis. Transpordimaa sihtotstarbega krundid võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Planeeringus määratakse ärimaa krundile ehitusõigus ühe põhihoone ja ühe abihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 720 m². Põhihoone suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−20 kraadi.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
05.–18.01.2021 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses Kaart.
harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/181119_271/avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või
posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
05.–18.01.2021 k.a.
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 797
kehtestati Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus
19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:
001:2598) maaüksuste ning lähiala detailplaneering
vastavalt Guru Projekt OÜ (rg-kood 11308422) tööle nr
DP 183-2018.
Detailplaneeringuga kavandatakse kokku 29 krunti.
18 elamumaa sihtotstarbega krunti, millest on 16 elamumaa krunti (pos nr 1 − pos nr 16) suurusega 1500−1681 m²,
millele määratakse ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks,
ja kaks elamumaa krunti (pos nr 17 ja pos nr 18) suurusega 11 406 − 24 177 m², millele määratakse ehitusõigus
ridaelamute püstitamiseks. Üksikelamu kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt planeeritavate kruntide suurusele 300−330 m². Elamute suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m
ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja

üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 0−35 kraadi. Ridaelamu krundile detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 17 määratakse ehitusõigus nelja
nelja boksiga ridaelamu (16 elamuühikut) ja kuni nelja
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni
2281 m². Ridaelamu krundile detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 18 määratakse ehitusõigus kuue nelja boksiga
ridaelamu, kahe viie boksiga ridaelamu, ühe kolme boksiga ridaelamu (37 elamuühikut) ja kuni üheksa abihoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 4658 m².
Ridaelamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 0−35 kraadi.
Kolm üldkasutatava maa krunti suurustega vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele (pos nr 20) 617 m², (pos
nr 26) 29 608 m², (pos nr 28) 16 873 m². Detailplaneeringu
põhijoonisel tumedama rohelisega markeeritud ala pos
nr 20 ja osaliselt pos nr 26 võetakse kasutusele puhke- ja
rekreatsioonialana, mille ehitab välja huvitatud isik. Ülejäänud planeeringuala lõunaosasse jääv üldkasutatava
maa sihtotstarbega ala jäetakse rohealaks, kuhu ei nähta
ette hoonestust. Detailplaneeringu põhijoonisel krundile
pos nr 20 on tulevikus võimalik rajada kergliiklustee. Üldkasutatava maa krundid on määratud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.
Kaheksa transpordimaa krunti, millest transpordimaa
krundid pos nr 19 suurusega 5059 m², pos nr 21 suurusega
2430 m² ja pos nr 22 suurusega 2800 m² on kavandatud
planeeringuala siseteedena. Transpordimaa krundid pos
nr 23 suurusega 297 m² on kavandatud olemasoleva Kalda
tänava kergliiklustee tarbeks ja pos nr 24 suurusega 1226 m²
on kavandatud olemasoleva Kalda tänava kergliiklustee
ja Sütemetsa tee äärde planeeritava kergliiklustee tarbeks.
Transpordimaa krundid pos nr 25 suurusega 976 m² ja pos
nr 29 suurusega 1954 m² on kavandatud perspektiivse
kergliiklustee tarvis Sütemetsa tee äärde ja pos nr 27 suurusega 1653 m² on kavandatud perspektiivse kergliiklustee tarvis Harku oja äärde (tänane Lauka tee). Transpordimaa krundid on määratud avalikuks kasutamiseks ning
võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Sütemetsa teelt.
Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon
on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.
Harku vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 796
kehtestati Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus
19801:002:1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:
1063) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle
nr 26/18.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva üldkasutatava maa sihtotstarbega Mesika tn 2 katastriüksuse
jagamine üheks 70% üldmaa ja 30% transpordimaa sihtotstarbega krundiks pos nr 1 suurusega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 511 m² ning üheks ajutiseks
elamumaa sihtotstarbega krundiks pos nr 2b suurusega
vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 575 m². Detailplaneeringuga moodustatav 70% üldmaa ja 30% transpordimaa krunt pos nr 1 moodustatakse olemasoleva
kergliiklustee tarbeks Harku-Rannamõisa tee äärde ning
antakse üle kohalikule omavalitsusele. Detailplaneeringuga moodustatav ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt
pos nr 2b liidetakse Mesika tn 4 maaüksusega. Liitmise
tulemusel moodustatakse Mesika tn 2 ja Mesika tn 4 maaüksustest 1795 m² suurune elamumaa sihtotstarbega
krunt pos nr 2, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 360 m². Elamu suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni
kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks
maapealne korrus. Lubatud on viil-, kelp- või kaldkatus
kaldega 15−30 kraadi.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud HarkuRannamõisa teelt mööda Mesika tänavat.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Harku vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 795
kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 47 (katastritunnus 19801:002:1573), Lehe tee 12 (katastritunnus
19801:002:1612), Punga tee 9 (katastritunnus 19801:002:
1616) ja Punga tee 11 (katastritunnus 19801:002:1574)
maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt
Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 08/19.
Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks
ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 390−528 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 8 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−25 kraadi.
Juurdepääs maaüksustele on tagatud Klooga maanteelt mööda Lehe teed, Tammede alleed ja Punga tänavat.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil.
Harku vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 794
kehtestati Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 (katastritunnus 19801:001:0340) ja Tuulevarju tee 12a (katastritunnus 19801:001:0330) maaüksuste ning lähiala detail-
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TEATED

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad
teevad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Hindame
puude tervislikku seisundit.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine.
Transport. www.puukirurg.ee,
info@puukirurg.ee, 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.

Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS. Laon korstnaotsi. Vannitubade remont. Boilerite, pistikute
paigaldus. 5850 8713.
Kontrolleripõhised WiFi-lahedused koju, kontorisse, laoruumidesse, tootmispindadele. Tasuta
spektrianalüüs ja vajaduste kaardistus. Lisainfo: www.netfix.ee.
Matemaatika eratunnid abivajajatele. Ettevalmistus eksamiteks.
Ülesannete lahendamine. Õpe ka
veebipõhine. Tel 5695 3773.

Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud seisva sõiduki (sõiduauto,
kaubik, maastur), võib ka vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine.
Tel 5365 4085, skampus@online.ee.
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või 5618
8671. Tulen järele puksiiriga ja tasun
sularahas või ülekandega. Lisainfo:
www.seisevauto.ee.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan
tehtud tööde kohta ametliku akti.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Pellet al 190 €/alus, kase RUF brikett al 125 €/alus, küttepuud al 45 €/
ruum. Kõik ühest kohast! Head hinnad! 600 0136, 520 0093. Puu24.ee.

planeering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood
11647744) tööle nr DP191923_316.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a
katastriüksustest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti,
vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt suurusega
2636 m² ja krunt suurusega 2786 m². Moodustatavatele
elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 300 m².
Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 10−30 kraadi.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tuule
teelt mööda Tuulevarju teed.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud
tehnilistele tingimustele.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga
saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVATE DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 99 kehtestati Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:
002:2020) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 01/19.
Detailplaneeringuga moodustatakse 2591 m² suurusest elamumaa maaüksusest kaks elamumaa krunti pos

nr 1 suurusega 1500 m² ja pos nr 2 suurusega 1091 m².
Detailplaneeringuga määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone
püstitamiseks maapealse ehitisealuse pinnaga vastavalt
pos nr 1 kuni 300 m² ja pos nr 2 kuni 220 m² ning maaaluse ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2. Elamu suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m
ja kuni kaks maapealset korrust ning üks maa-alune korrus.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 15−45 kraadi.
Detailplaneering on üld- ja teemaplaneeringut muutev.
Üld- ja teemaplaneeringu muutus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.
Planeeritavatele kruntidele nähakse ette juurdepääs
Vahtra tänavalt.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Harku vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 98 kehtestati Vaila külas Metsahaldja (katastritunnus 19801:011:
0910) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt
MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 81-2016.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Metsahaldja maaüksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega
3000 m² ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks suurusega 28 400 m². Detailplaneeringuga on määratud moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga kokku kuni 450 m². Elamu suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m
ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks

lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m
ja üks maapealne korrus. Üksikelamu lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 28−45 kraadi. Abihoonete katused võib kavandada viilkatusena või ühepoolse kaldkatusena vahemikus 10−45 kraadi.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringus VäänaJõesuu tuumalale määratud majade õuealade ja kruntide
aedade vahelise kauguse vähendamises planeeringuala
ulatuses ning range režiimiga loodusliku haljasmaa juhtotstarbega ala jagamises elamumaa krundiks.
Planeeritavale elamumaale nähakse ette juurdepääs
olemasolevalt Jahilossi teelt läbi Taevapiiri (katastritunnus
19801:011:0913), Saaretuka (katastritunnus 19801:011:
0914) ja Põrgupõhja tee 2a (katastritunnus 19801:011:0435)
maaüksuste. Juurdepääsutee osas on sõlmitud notariaalne
servituudileping ning servituut on kantud ka kinnistusraamatusse.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada
rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga. Samuti on
soovituslik, planeeritava ala asukohast tulenevalt, lahendada kanalisatsioon septiku või biopuhasti baasil, mille
projekteerimisel ja ehitamisel tuleb jälgida kõiki õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
Harku vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 97 kehtestati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:
012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala
detailplaneering vastavalt Osaühing R. Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood 10539154) tööle nr 1706, 2017.
Detailplaneeringuga moodustatakse 7,01 ha suurusest
maatulundusmaa maaüksusest üks elamumaa krunt suu-

Võsalõikus, raietööd mootorsaega Harku vallas. Tel 521 4353,
sompaserv@gmail.com.
Korterite ja majade renoveerimine, üldehitus, pisemad remonditööd. Tel 5696 5277.
MÜÜK
Müüa kvaliteetsed küttepuud
(30–60 cm) ja klotsid hästi pakitud
40-liitristes võrkudes või ka lahtiselt. Erinevad puuliigid. Hind al
2,20 €/võrk, kohaletooduna. Halumasina EVO36 rent ja teenus.
Hinnainfo tel 5620 8210.
Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega: lepp, sanglepp,
kask, metsakuiv okaspuu, kuiv
lepp. Hinnad soodsad. Tel 509
9598, pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee.
Müüa küttepuid, tooreid ja
kuivi (lepp, kaks, okaspuu). Kaminapuud võrgus (lepp, kask). Kohaletoomisega. www.halukuller.ee.
Tel 509 6735.

rusega 3000 m² ja üks maatulundusmaa krunt suurusega
67 107 m². Detailplaneeringuga määratakse elamumaa
krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni
600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 20−45 kraadi.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringus Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalale määratud majade õuealade ja
kruntide aedade vahelise kauguse vähendamises planeeringuala ulatuses ning range režiimiga loodusliku haljasmaa juhtotstarbega ala jagamises elamumaa krundiks.
Juurdepääsutee osas, mis läbib Liivavälja (katastritunnus 19801:001:3425) maaüksust, seatakse servituut.
Veevarustus lahendatakse Metsavälja (katastriüksuse
tunnus 19801:012:0232) katastriüksusel oleva puurkaevu
baasil. Kanalisatsioon lahendatakse biopuhasti baasil.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga
saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Naage külas Vana-Madise tee 7 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks;
• Viti külas Viti tankla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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