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PIRET ROSPU

Perearst

Oh aegu ammuseid … Missugune
nägi meie kant kunagi välja?

Facebooki grupi “Vana aja Tabasalu” liikmed panevad kõikidele vaatamiseks üles haruldasi klõpse ajaloost. Toome nostalgilise galerii ka lehelugejani.

Aire Rosik kirjutab, et eelmise sajandi
alguses oli Kallaste mäel (enne praegust Gurmee Garaaži) Kalda Pood
H. Klein. Praegu näeb maja muidugi
hoopis teistsugune välja, aga mõelda
vaid − hoone on praeguseks olnud
koduks juba viiele põlvkonnale! / Foto:
Aire Rosiku erakogu

Ajaloouurija ja giid Heinart Puhkim
soovitab Kongsi kohta uurida Terje
Urbaniku raamatust “Harku valla elanike
mälestusi”. Selles meenutab Reinhold
Karik, kuidas kõrts oli linnasakste
meelispaik ja linnast parajal kaugusel,
et ärimehed oma naiste eest plehku
said. 1941. aasta talvel põles kõrts
maha. Karik mäletab, kuidas uhke torn
kokku varises ja tuleroaks sai. / Foto:
Harku Valla Teataja arhiiv

Aasta oli 1981, korterid olid uhked ja
head ... Aga te vaadake, see oli autovaba
elu! Kas leidub täna mõni kortermaja,
kus ei peeta armutut võitlust parkimiskohtade pärast? / Foto: Jüri Vendelin

Kujutlege, et on aasta 1937, suur suvi,
tuul sasib te juukseid, te seisate Kallaste
mäel. Kui seal praegu seisatada, näeb
Lucca restorani, era- ja kortermaju. Foto
on tehtud enne seda, kui hakati Tabasalu
uut mäkketõusuteed ehitama. / Foto:
Aire Rosiku erakogu

Vapper Saia-Miina toomas millalgi üle-eelmise sajandi alguses Tallinnast Kallaste kõrtsi jalgsi värsket saia. Mis sai aga
kõrtsist? 1926. aasta nädalaleht Esmaspäev kirjutab, et kõrts põles jõululaupäeval maha. Külajutud räägivad, et üks mees
olla kõrtsis nii palju aega veetnud, et tema naine vihastas ja pani kõrtsi põlema. / Foto: Aire Rosiku erakogu

Kunagine vallavanem Sulev Roos on
meenutanud, kuidas Merepiiga kohvik
Rannamõisa paekaldal oli nii meeletult
popp, et iga mees sinna sisse ei saanudki. Voldemar Herkeli projekti järgi
1967. aastal rahvuslikus stiilis ehitatud
kohvik põles 1992. aastal maha. Kas oli
asi remonditööliste käpardlikkuses või
oli asja taga kuritahtlik süütamine, seda
ei tea. / Foto: Urmas Ojaste 1992

Tabasalu ühisgümnaasiumil tuleb 35. sünnipäev!

Oh neid säravaid seitsmekümnendaid!
Tabasalu teenustehoones oli söökla,
ambulatoorium, juuksur, õmblustöökoda, piimapunkt jms. Ja kujutage
ette – ka peen banketisaal sovhoosi
juhtkonnale ning saun basseiniga
eriti peentele külalistele. / Foto: Eesti
Arhitektuurimuuseum

Grupi looja ja lapsena Tabasalus elanud
Lauri Lindoja mäletab, kuidas poest sai
tuubimarmelaadi ja seal olid puidust
leivariiulid. Meenutatakse, kuidas pood
pandi lõuna ajal kinni ja selle aja jooksul
moodustus kaupluse ette tohutu saba.
Foto on tehtud 1963. / Foto: Rahvusarhiiv, B. Mäemets

ÜLESKUTSE! Ootame Tabasalu ühisgümnaasiumi 35. sünnipäevaga seoses:
• almanahhi jaoks meenutusi (õpetajad, muu personal, vilistlased, vanemad, pereliikmed, õpilased).
• filmi TYG35 jaoks ajaloolist (alates 1986. aastast) materjali lapsevanematelt, õpilastelt, endistelt kolleegidelt.
Palume materjali edastada kairi.kalm@tyg.edu.ee 1. veebruariks.
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VALLAVALITSEMINE

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

Tabasallu kerkib üle saja uue kodu
Möödunud reedel sai nurgakivi 102 koduga Tabasalu
Kodu elukvartali teine etapp. Tegemist on esimese omalaadse uusarendusega valla keskuses mitmekümne aasta
jooksul. Tabasalu uue hariduslinnaku naabruses rajtavasse
Tabasalu Kodu kvartalisse ehitatakse kokku neli ridaelamut ja neli kortermaja.
(Harku Valla Teataja)

Invego juht Kristjan-Thor Vähi ja Harku vallavanem
Erik Sandla asetasid nurgakivi Tabasalu keskosa ilmestama
hakkavale uuele elukvartalile. / Foto: Madis Idnurm

Heisake riigilipp!
Teisipäeval, 2. veebruaril möödub Tartu rahulepingu
sõlmimisest 101 aastat. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja
omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised
isikud. Lipu võivad heisata ka kõik teised. Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse
päikeseloojangul.
2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule
Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Tartu rahuga
lõpetati Vabadussõda ning Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust.
(Riigikantselei)

Ettevaatust, petuskeemid!
Viimasel ajal on politseile antud teada pettustest internetikeskkonna ostu-müügilehtedel. Näiteks inimene lisab ostumüügiplatsile kuulutuse. Mõne aja pärast jätab potentsiaalne ostja kommentaari või sõnumi, et soovib eset osta
ja pakub keerukat või ebaloogilist kaubaveo või ostu viisi,
ning müüjal tuleks tasuda mingi sissemakse. Pettur saadab
tasumiseks lingi. Enamik inimesi saab aru, et asi on kahtlane ega lähe pettusega kaasa. Tasub hoolikalt uurida linke,
mida võõrad saadavad, tehingust keelduda ning esitada
kaebus müügiplatsi tehnilisele toele.
(René Uustalu, piirkonnapolitseinik)

Merikülas avati Montessori
lasteaiarühm!
Pangapealse lasteaia Montessori rühm alustas tööd
19. jaanuaril. Mõte luua Harku valda Montessori munitsipaalrühm sai alguse juba 2018. aastal.
"Üheks põhjuseks oli vastava huvigrupi olemasolu, kes
soovis vallas pakkuda alternatiivpedagoogikale tuginevat alusharidust. Kuna mõnedes meie lasteaedades juba
kasutatakse alternatiivpedagoogika elemente, siis oli aeg
saanud küpseks avada üks autentne teistsugust pedagoogilist lähenemist pakkuv lasteaiarühm,“ põhjendas abivallavanem Maris Viisileht. Harku valla ja Eesti Montessori
Ühingu koostöö tulemusel saigi see nüüd teoks. Rühma
pidulik avamine lükkub kevadesse.
(Harku Valla Teataja)

Kallaste tn 12, Tabasalu
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Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
teenistujate telefoni ja e-kirja teel.

Käes on aeg alustada
kinnistusiseste torustike
projekteerimise ja
ehitusega

BRIGITA PERM
Veespetsialist

V

olikogu võttis eelmise
aasta lõpus vastu Harku valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava, milles analüüsiti
ÜVK-süsteemide olukorda,
määratleti veemajanduslikud
probleemid ja nende võimalikud lahendused ning anti
hinnang investeeringuprojektidele nii lähitulevikus kui ka
pikemas plaanis.
Lühiajaline investeeringuprogramm toetab ÜVK
uuendamist
Harku vallas on viis vee-ettevõtjat: Strantum OÜ, Targovara
OÜ, Ewelink OÜ, Lahevesi
AS ja Tallinna Vesi AS, neist
suurima halduspiirkonnaga
on Strantum OÜ. Lühiajalisse investeeringuprogrammi
2021−2024, mille kogumaksumus on üle viie miljoni euro,
on valitud projektid, kus piirkonna ühisveevärk ja -kanalisatsioon vajab uuendamist.
Sel aastal rajatakse Sõrve
külas Loopealse ja Lootaguse
piirkonna reovee kogumismahutite asemele reoveepuhasti, mis lahendab ära antud
piirkonna iganädalase reovee
väljaveo. Lähiaastate suurimad
investeeringud on planeeritud
Tiskre-Harkujärve piirkonnas
ja Harku alevikus. Harkujärvel
rekonstrueeritakse olemasolevad joogiveepumplad, rajatakse
ja rekonstrueeritakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatisi
Hobuseraua, J. Venteri, Järvekalda, Loodjärve, Jaaniku ja
Koduaia tee piirkonnas. Harku
alevikus on planeeritud rajada
ja rekonstrueerida ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonirajatised
Rukkilille, Uus, Põllu, Õle, Heina, Ristiku, Pae, Kalju tänavatel
ja Nurme teel.
Rannamõisa külla Merihobu
tee piirkonda on planeeritud
rajada praeguste kogumismahutite asemele reoveepuhasti.
See aitab piirkonna elanikel
kulusid vähendada, sest reoveemahutite tühjendamine on
kulukas ja keskkonda koormav.
Suurim projekt −
Türisalu ÜVK rajamine
Kõige suurem käimasolev
ÜVK ehitamise projekt on
veel pooleli Türisalus. Alates

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Mida näeb ette Harku
valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
(ÜVK) arendamise
kava aastateks
2021−2032, kaugel on
veemajandusprojekt
Türisalus ning millist
toetust saavad taotleda
kinnistuomanikud?

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

Projektiga lahendatakse pikka aega Türisalu piirkonna elanike mured seoses joogivee kättesaadavusega
ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. / Droonifoto: Ergo Eesmaa

eelmise aasta 1. juunist teevad
AS Vensen ja RTS Infraehitus
OÜ seal ehitustöid. Seoses
sellega on piirkonnas mitmeid
liikluspiiranguid.
Projekti kogumaksumus on
7 661 991,15 eurot. Veemajandusprojekti rahastatakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest.
Kokku ehitatakse Türisalu
alal 26 km veetorustikke, 17 km
isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 17 km vaakumkanalisatsiooni torustikke ja
kaks vaakumjaama reovee
transpordiks. Türisalu küla
kinnistuomanikel on ÜVK-ga
liitumine tasuta.
Kinnistusiseste torustike
projekteerimine ja ehitus jääb
kinnistu omaniku ülesandeks.
Kuna piirkonna ÜVK valmimiseni on veel aega, on praegu
õige aeg alustada kinnistusiseste torustike projekteerimisega. Türisalu piirkonnas on
määratud vee-ettevõtjaks AS
Lahevesi, kellelt saab taotleda
tehnilisi tingimusi ÜVK-ga
liitumiseks. Pärast tingimuste
väljastamist on võimalik tellida
ehitusprojekt ning taotleda
ehitusteatis, et torustikud saaksid rajatud vastavalt nõuetele.

eelarve täitumiseni. Silmas
KIK annab toetust
Kinnistu omanikel on kin- tuleb pidada, et projekti abinistusiseste vee- ja kanalisat- kõlblikkuse perioodi lõpp ei
sioonitorustike rajamiseks või olla hilisem kui 31. august
võimalik taotleda toetust, mida 2023. Eelmise aasta oktoobri
jagab Keskkonna Investeerin- seisuga on eelarvest rahasgute Keskus (KIK). Toetuse tusotsustega kaetud juba 11,3
taotlemisel tuleb meeles pi- miljonit eurot, väljamakseid
dada, et töödega ei tohi alus- on tehtud summas 8,5 miljonit
tada enne otsuse kättesaamist, eurot.
Soovitame liituda
kavandatud tegevused
ÜVK-ga kohe pätuleb ellu viia kuue
rast ÜVK valmikuu jooksul päTutvuge ÜVK arendamise
mist, et mitte
rast positiivse
kavaga Harku valla kodulehel
ilma jääda
otsuse saawww.harku.ee/uhisveevark-jaKIK-i toemist ja kui
kanalisatsioon. KIK-i toetuste
tusest. Kinon rajatud
kohta leiate infot www.kik.ee/et/
toetatav-tegevus/eraisikute-veenistusiseste
liitumisja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
torustike rapu n kt ni i
Küsimuste korral pöörduge veejamine
võib
veevarustuse
spetsialist Brigita Permi poole,
esiti
tunduda
kui ka kanatel 606 3801, e-post brigita.
kulukas, kuid
lisatsiooniga
perm@harku.ee.
ühekordne suuliitumiseks, on
rem investeering
toetuse saamise
tasub ära juba paari
eelduseks liitumine
aastaga, kuna pidev reovee
mõlema teenusega.
Toetuse suurus lähtub sar- väljavedu on kulukas.
Toetust saavad taotleda kõik
naste ehitustööde keskmisest
maksumusest ja sõltub rajatava kinnistu omanikud tingimusel,
torustiku pikkusest. Toetuste et elamu asub reoveekogumissummad jäävad vahemikku alal, st alal, kus kohalik oma1796−3792 eurot. Kogu vooru valitsus on reoveekogumisalad
eelarve on 17 miljonit eurot. ÜVK arendamise kavas ette
Taotlusi võetakse vastu kuni näinud.

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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VALLAVALITSEMINE
Taotlusvoor on sel aastal
avatud 1. veebruarist
kuni 1. aprillini.
LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

P

rogrammi eesmärk on
tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Selleks toetatakse programmist
majapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud
tegevusi. Programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike
omavalitsusüksuste eelarvetest.
Toetuse summast, mis on kuni
67% konkreetse toetusprojekti
abikõlblikest kuludest, tuleb
kuni 50% riigilt ja vähemalt
50% kohalikelt omavalitsustelt.
Programm sai alguse 2014.
aastal ja selle seitsme aasta
jooksul on Harku vallas toetust
saanud kokku 43 majapidamist
ning tänu sellele on paremad
elutingimused vähemalt 130
vallaelanikul.
Eelmisel aastal esitati Harku
vallas kümnest majapidami-

Avatakse hajaasustuse
programmi 2021. aasta
taotlusvoor
sest kokku 13 taotlust, millest
nõuetele vastas 11 taotlust.
Toetust said seitse majapidamist, neist üks juurdepääsutee korrastamiseks, üks olemasolevate kogumiskaevude
asendamiseks biopuhasti ja
imbsüsteemiga, kaks puurkaevu rajamiseks ning kolm
olemasoleva veesüsteemi parendamiseks ja vee puhastamiseks.
Kas majapidamine ja
kavandatav tegevus
sobivad hajaasustuse
programmi?
Toetuse saamiseks on oluline, et majapidamine asuks
Harku valla üldplaneeringu
kohaselt hajaasustusalal ja
seal ka tegelikult kohapeal
elatakse. Seetõttu on soovitatav enne taotluse esitamist ühendust võtta ja uurida, kas majapidamine ning
kavandatav tegevus sobivad
hajaasustuse programmi.

Taotluste kontrollimise
raames tutvutakse kohapeal
majapidamise olukorra ja
kitsaskohtadega, mida soovitakse lahendada. Seejärel
hinnatakse projekte vastavalt
hindamisjuhendile ja moodustatakse pingerida, kus eespool
olevate projektide taotlused
rahuldatakse.
See, kui palju nõuetele vastavaid taotluseid rahuldatakse,
sõltub lisaks esitatud taotluste
arvule ja taotletavatele toetuste
suurustele ka riigi- ning vallaeelarves ettenähtud vahendite hulgast. Käesoleval aastal
on valla eelarves kavandatud
15 000 eurot. Riigitoetus on sama suur ehk kuni 15 000 eurot,
kuid täpne summa selgub pärast kõikidest programmiga
liitunud omavalitsustest hindamistulemuste laekumist.
Kes saavad taotleda?
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada

paberkandjal või digitaalselt
allkirjastatuna Harku vallavalitsusele. Toetust saavad
taotleda füüsilised isikud, kes
vastavad järgmistele nõuetele. Esiteks: taotleja elab alaliselt selles majapidamises,
millele ta toetust soovib, ning
taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete järgi
selles majapidamises, millele
ta toetust taotleb (vähemalt
alates 1. jaanuarist 2021). Projekti maksimaalne toetus ühe
majapidamise kohta on 6500
eurot. Taotleja ja kaastaotleja
oma- ning kaasfinantseering
peavad kokku moodustama
vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Hajaasustuse programmi
programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Harku valla
ning Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. Harku valla
poolne programmi kontaktisik
on Lembe Reiman, 606 8823
lembe.reiman@harku.ee.

Alustati Tilgu sadama teise etapi ehitustöödega,
ürituste hoone projekteerimisjärgus
Valla ainus avalik
sadam võtab ilmet –
ehitus kestab kevadeni,
kaasava eelarve võitnud
ettepanek ootab
projekti.

Tõenäoliselt jaanuari lõpus või veebruari
alguses hakatakse riskigruppide inimesi
vaktsineerima, ütleb Tabasalu perearstikeskuse
arst Piret Rospu ja tõdeb, et pudelikaelaks on
vaktsiini kättesaadavus.
Eestis alustati COVID-19 vastu vaktsineerimist
27. detsembril. Esialgu saavad vaktsiini eesliini
tervishoiutöötajad, kes COVID-19 haigetega
tegelevad ja neid vaktsineerima hakkavad, praegu
on liigutud hooldekodude elanike ning teiste
tervishoiutöötajate vaktsineerimiseni.
Tõenäoliselt jaanuari lõpus või veebruari alguses
alustatakse riskigruppide inimeste vaktsineerimisega. Need on
inimesed, kes oma vanuse või
haiguste tõttu on enim ohustatud. Riskigruppidesse kuulub
suurusjärgus 360 000 inimest
ja neid vaktsineeritakse perearstikeskustes. Perearstid on
valmis riskipatsiente vaktsineerima, pudelikaelaks on praegu
vaktsiinide kättesaadavus.
Edasi liigutakse juba üldelanikkonnani. Aastal 2021
on vaktsineerimine kõigi soovijate jaoks tasuta. Kõiki
elanikke ei vaktsineerita ilmselt vaid perearstikeskustes,
täpsema korralduse kohta tuleb info siis, kui see aeg
kätte jõuab.
Kas pärast vaktsiini saamist läheb elu edasi nii nagu
enne?

Vähemalt esialgu ei tähenda vaktsineerimine veel päris
tavaellu tagasi pöördumist. Praegu on teada, et vaktsineeritud inimesed haigestuvad vähem COVID-19 ja raskesse
COVID-19. Pole veel selge, kas vaktsineerimine kaitseb
asümptomaatilise nakatumise ja viiruse levitamise eest,
seetõttu tuleb ka vaktsineeritutel jätkata maski kandmist,
distantsi hoidmist ja käte hügieeni. Arvatavasti tuleb
Eestis esimese muudatusena vaktsineeritute vabastus
COVID-19 lähikontaktsena eneseisolatsiooni jääda.
Kuidas need vaktsiinid nii kiiresti valmis said?

Esimesena kasutusele tulevad vaktsiinid on kõik tootnud
firmad, kellel oli juba toimiv vaktsiinide väljatöötamise
tehnoloogia olemas, mitmel ka eelnev kogemus teiste
koroonaviirustega töötamisel. COVID-19 vastu suunatud vaktsiinid pidid kõik läbima klassikalised uuringute
faasid (loomkatsed, 1., 2. ja 3. faasi kliinilised uuringud).
Kiirus saavutati selle arvelt, et riigid andsid arendajatele
raha, saades kokkuleppe, et kui vaktsiin tuleb korralik,
saadakse vastutasuks mõistliku hinna eest teatav kogus
vaktsiini. Märkimisväärselt kiirendati bürokraatiat, vaktsiinidega seotud dokumendid ei pidanud koos muude
ravimitega järjekorras ootama.

ERGO EESMAA
Arendus- ja haldusosakonna
juhataja

adam on projekteeritud
S
kahes etapis. Esimeses
etapis (aprill 2017) projek-

teeriti rannakalurite tarbeks
paadisild ja kai, mille ehitus
algas 2018. aastal ja lõppes
mais 2019. Esimese etapi ehitustööde käigus rajati põhjakirdesuunaline maakividest
muul, pikendati olemasolevat
betoonist kaid ja paigaldati
ujuvsild 14 sildumiskohaga.
Lisaks ehitati välja valgustus
ja paigaldati infostend.
Tilgu sadama teise ehitusetapi käigus ehitatakse lõpuni
välja lõuna-kagusuunaline
muul, kaldakindlustus, väikelaevade veest välja tõmbamiseks või vette laskmiseks slipp,
süvendatakse sadama akvatooriumi kahe meetri sügavuseks,
paigaldatakse elektrivarustusega päevamärk ning rajatakse
valgustus kaldakindlustuse
äärde. Pärast projekti valmimist on võimalik paigaldada
sinna kaks ujuvat paadisilda
kuni 40 sildumiskohaga.
Tilgu sadama ehitustööd
valmivad hiljemalt 31. aprilliks 2021.
Ehitustöid teostab OÜ Bauest,
ehitustööde maksumus on
208 134 eurot, millest 200 000

COVID-19 vastu vaktsineerimine on Eestis alanud

Millised on vaktsiinide kõrvaltoimed ja kes võiks jääda
vaktsineerimata?

Et sadama akvatooriumi süvendada, pumbatakse see esmalt veest tühjaks. / Droonifoto: Ergo Eesmaa

Kaasava eelarve võitnud ettepanek näeb Tilgu sadamasse
paremaid võimalusi nii meritsi kui ka maitsi kulgejatele. / Autorid:
Miia Laur ja Rasmus Roosileht

eurot on PRIA toetus Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi
programmist “Kogukonna
juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine”.

Ürituste korraldamise
hoone projekteerimisel
Sel aastal võitis kaasava eelarve
raames Tilgu sadama puhke- ja
ürituste korraldamise ala idee.

Ettepaneku kohaselt tuleb
sadama alale põhjamaise modernse arhitektuuriga sadama
abihoone, mille suur terrass ja
rõdu võimaldavad korraldada
vabaõhukontserte ja -etendusi.
Hoonesse rajatakse avalikud
tualettruumid, invatualett ja
pesuruumid koos pesupesemise võimalusega ning sadamakapteni ruum. Lisaks rajatakse
ruumid kohvikule koos terrassi
ja päikesetekiga. Kogu hoone
netopindala on u 80 m2.
Praegu on kaasava eelarve
raames hääletuse võitnud Tilgu sadama puhke- ja ürituste
korraldamise hoone projekteerimisel. Lähiajal peaks projekt
valmis saama, misjärel alustame hinnapäringute läbiviimisega ja ehitustegevus peaks
lõppema juba enne selle aasta
suplushooaega.

COVID-19 vaktsiinide kõrvaltoimed ei erine teiste
vaktsiinide omadest. Paiksed reaktsioonid hõlmavad
süstekoha valulikkust, punetust ja turset; süsteemsete
mõjudena võivad tekkida palavik, lihasevalu, lümfisõlmede suurenemine, väsimus ja üldine haiglane enesetunne.
Harva (1-2 juhtu miljoni vaktsiinidoosi kohta) võib
esineda anafülaksiat ehk tugevat allergilist reaktsiooni.
On viiteid, et väga põdura tervisega patsiendid, kelle
organismile võib ka kerge palavik olla suureks koormuseks, võiks jääda vaktsineerimata. Vaktsineerimine
koosneb kahest süstist, mis tehakse 21- või 28-päevaste
vahedega, lõplik kaitse saabub umbes nädal pärast teist
doosi. Kui inimese oodatav eluiga on lühem kui vaktsiinist täieliku kaitse saamise periood, siis ilmselt ei ole
ka vaktsineerimine otstarbekas.
Vaktsiinide uuringutes on olnud märgatav hulk
eakaid ja krooniliste haigustega inimesi, kes on saanud
hea kaitse ja kellel pole kõrvaltoimete esinemissagedus
olnud suurem (pigem väiksem) võrreldes nooremate
inimestega. Otsuste tegemisel tuleb iga inimese puhul
kaaluda võimalikku kasu ja kahju.
Kas vaktsiin kaitseb ka siis, kui viirus muteerub?

On näidatud, et vaktsineerimine kaitseb ka praegu tekkinud koroonaviiruse uute variantide eest. Kõik COVID-19
vastu suunatud vaktsiinid kasutavad viiruse ogavalku,
mis on evolutsiooni käigus püsinud väga ühetaolisena,
ja oodatakse, et püsib ka edaspidi. Seetõttu ei ole praegu
põhjust vaktsiine välja vahetada.
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VALLAVALITSEMINE & KESKKOND
1. veebruarist kuni
1. märtsini on
vanematel võimalik
ARNO e-keskkonna
(Piksel.ee/arno/harku)
kaudu anda sisse
taotlus lasteaiakoha
saamiseks.

Räägime lähemalt
toetustega seotud
muudatustest
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras
on olulisemateks muudatusteks kahe toetuse
kehtestamine − koduse lapse toetus ja
tähtpäevatoetus pulma-aastapäevaks − ning
muudatused sünnitoetuse maksmisel.
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Koduse lapse toetus
Toetuse eesmärk on anda vanematele võimalus olla
lapsega pikemalt kodus. Toetus on mõeldud 1,5−3-aastastele lastele.
Toetuse saamiseks tuleb sisse anda taotlus, mille saab
esitada lapsevanem, eestkostja või lepinguline hooldaja.
Lapse ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukoht
peab olema rahvastikuregistri andmetel Harku vald
vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi
jooksul. Teine tingimus on see, et laps ei ole kantud ühegi
munitsipaal- või eralasteaia nimekirja ja tema eest ei
maksta lapsehoiutoetust, samuti ei ole vanem keeldunud
valla pakutud lasteaiarühma ega lastehoiukohast.
Erandjuhul võib koduse lapse toetust tasuda, kui
vanem on mõjuval põhjusel loobunud lasteaiarühma
või lastehoiukohast.
Õigus toetust taotleda on alates lapse 1,5-aastaseks
saamisest kuni kolmeaastaseks saamiseni. Kui laps saab
kolmeseks õppeaasta sees, makstakse toetust õppeaasta
lõpuni.
Toetust hakatakse maksma taotluse esitamise kuule
järgnevast kuust. Summa, 150 eurot, kantakse arvelduskontole kord kuus.
Taotluste vormid on
saadaval Harku valla koduToetuse eeslehel www.harku.ee/sto/
märk on anda
taotlemine, vorme võib
täita ja esitada nii SPOKU
vanematele
keskkonnas kui ka paberkandjal (vallamaja infovõimalus olla
lauas) või e-posti teel. Külapsega pikemalt
simuste korral pöörduda
toetuste spetsialisti poole:
kodus.
kadi.netse@harku.ee.
Pulma-aastapäeva toetus
Toetuse eesmärk on tunnustada inimesi olulise verstapostini jõudmise puhul, hoides au sees pereväärtuseid.
Toetuseks on õnnitluskaart, valla meene ja lilled. Nimetatud toetust antakse 50., 55., 60., 65., 70., 75. ja 80.
pulma-aastapäevaks.
Toetuse saamiseks palume abielupaaridel tähtpäevast
teada anda valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna telefonil
600 3867 või kirjutada e-posti aadressil tiia.spitson@
harku.ee. Samuti võivad sündmusest teada anda lähedased-sugulased. Praegu on lähenevast pulma-aastapäevast
teada antud juba nelja abielupaari kohta.
Sünnitoetus
Sünnitoetust antakse taotluse alusel ühele lapse vanematest
tingimusel, et laps on registreeritud valla elanikuks 30
päeva jooksul või mõjuvatel põhjustel 60 päeva jooksul
sünnist arvates ja taotleja on olnud valla elanik lapse
sünnile eelnenud aasta 31. detsembri seisuga. Varem
oli nõue, et taotleja on olnud valla elanik katkematult
vähemalt 12 kalendrikuud enne lapse sündi.
Oluliseks muudatuseks on toetuse maksmine mitmikute puhul. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust
kehtestatud sünnitoetuse määras igale vastsündinule,
millele lisandub mitmikutele igaühele eraldi 50% ühekordsest sünnitoetuse määrast.
Lapsendanud vanemale antakse sünnitoetust, kui laps
on registreeritud valla elanikuks ja taotleja on olnud valla
elanik lapsendamisele eelnenud aasta 31. detsembri seisuga
ning lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse
ühe-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid
on esitatud vallavalitsusele.
Sünnitoetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse
sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast. Taotlust
võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.
Sünnitoetuse määr on 2021. aastal 350 eurot. Toetuse
saanud lapsele antakse pidulikul vastuvõtul Harku valla
sümboolikaga hõbelusikas. Hõbelusikapeod toimuvad
kaks või kolm korda aastas nendele peredele, kelle laps
on saanud või saamas aastaseks.

REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist

L

asteaiakohtade jaotamisel
lähtutakse Harku vallas
järgmistest prioriteetidest: vanus, õdede ja vendade
käimine samas lasteasutuses,
kodu kaugus lasteasutusest.
Taotlusega määrab lapsevanem
oma eelistuste järjekorra, kuhu
lisab kõik Harku valla koolieelsed lasteasutused.
Vallavalitsus tagab esmajärjekorras lasteaiakohad algava õppeaasta 1. oktoobriks
kolmeaastaseks saanud lastele, seejärel vähemalt neljaaastaseks saanud lastele ning
1,5- kuni kolmeaastastele lastele.
Uue lisana on võimalik taotlusel avaldada soovi Montessori pedagoogikal töötavas
rühmas koha saamiseks. Montessori rühm avati selle aasta
jaanuaris ja seal käivad eri
vanuses lapsed. Pedagoogika
eripärast tulenevalt on rühma koosseisus oluline jälgida
tasakaalu eri vanuste ning ka
poiste ja tüdrukute suhtarvu
osas. Rühma igapäevased
tegevused toimuvad alternatiivpedagoogika põhimõtete
järgi ja tavarühmast erineva
päevaplaani alusel. Sellest tulenevalt komplekteeritakse sinna
rühma vabanevaid kohti veidi
teisiti ja vanemate sooviavalduste alusel.
Kui taotlus on esitatud juba
eelnevalt ja sellele ei ole tehtud
lasteaiakoha pakkumist ning
see on ARNO e-keskkonnas
menetlemisel, siis kannab süs-

Lapse jaoks on pärast lasteaiapäeva väga oluline perekonna tähelepanu. / Foto: Pexels

Käes on aeg esitada
taotlusi lasteaiakoha
saamiseks
Nõuandenurgake
Kui laps alustab sügisel haridusteed, tutvustage lapsele tema tulevast
lasteaeda võimalikult vara, käige lasteaia lähedal jalutamas ja rääkige
julgustavalt, kes seal käib ja mida seal tehakse.
Alustage varakult lasteaia päevakava järgimist kodus, et tekiks
sarnane päevarütm ja rutiin.
Harjutamisperioodil tehke koostööd õpetajaga. Kui vanem usaldab
õpetajat ja näitab seda välja ka lapse ees, annab see lapsele võimaluse kiiremini oma õpetajaga usaldussuhe luua.
Murede korral pöörduge õpetaja poole. Küsige tema arvamust,
proovige leida parim lahendus.
Pärast lasteaiapäeva rääkige möödunud päevast ja aidake lapsel
oma emotsioone ära tunda, vajadusel ka lahti rääkida.

teem selle automaatselt edasi
järgmise õppeaasta rühmade
komplekteerimisse ning eraldi
uut taotlust esitada ei ole vaja.
Info lasteaiakoha pakkumise võimaluse kohta tuleb lapsevanemale e-kirja teel. Koha
saamisel tuleb siseneda e-keskkonda ja kohapakkumine kas
kinnitada või sellest loobuda.
Kohapakkumise kinnitamiseks
on aega kümme päeva ning kui
selle aja jooksul ei ole pakkumist kinnitatud, siis see aegub
ja kohta pakutakse järgmisele
soovijale.

Lisainfot kohtade taotlemise kohta leiate aadressilt www.harku.ee/lasteaiad.

Uuskasutuskeskus tuleb annetusi koguma
Hea võimalus kodus
kasutult seisma jäänud
asjadele uus elu anda!
Kaubik peatub 6. veebruaril
kell 11–13 Tabasalus Rimi
kõrval asuvas parklas.
HARKU VALLA TEATAJA

uskasutuskeskuse kaubik
U
külastab Eestis erinevaid
paiku selleks, et teha üleliig-

Uuskasutuskeskuse kaubik külastab Tabasalu, et pakkuda

mugavat võimalust kodust ära tuua seisma jäänud asjad, mis
seks muutunud asjade anneenam kasutust ei leia. / Foto: Uuskasutuskeskus
tamine mugavamaks. Paljudes
kohtades on küll rõivaenam ei vajata, kuid
konteinerid, kuid
Uuskasutuskeskuse tegevjuhi
mis on jätkuvalt Diana Paakspuu sõnul on nad
vahel lõpetavad
heas korras ja pannud tähele, et aastavaheturaamatud ikKui toote seisma
kasutuskõlblikagi paberi- ja
se aegu leidsid paljud pered
jäänud asjad ära …
kud.
Oodatud
papikonteimahti kodu korrastada: “Kõik
• ei satu need prügimäele;
on puhtad ja vana soovitakse jätta vanasse
n e r i s n i ng
• saate koju ruumi juurde;
terved rõivad, aastasse, samuti muudavad
• teete heateo endale ja keskmõni heas
konnale;
jalatsid, män- kingitusena saadud asjad mõkorras ese sa• annate esemele uue elu
guasjad,
nõud, ned esemed liigseks. Paneme
tub segaolmekellegi kodus, kes seda
raamatud, spor- inimestele südamele, et heas
jäätmete hulka.
väga vajab.
di- ja hobitarbed, korras asi ei peaks lõpetama
Kaubikusse saab
väiksem koduteh- prügikastis, vaid sellest võib
ära tuua kõik asjad,
nika ja sisustustooted. kellelegi veel kasu olla.”
mida majapidamises

Tellige kaubik tasuta
koju
Keskus sordib kõik annetatud
asjad ja suunab heas korras
esemed uuesti ringlusse. Osa
asju läheb abivajajatele, suurem
osa aga soodsate hindadega
müüki. Isemajandava mittetulundusühinguna katab keskus
annetuste müüki panekuga
poodide tegevuskulud. Uuskasutuskeskusel on üle Eesti 14
kauplust, lisaks e-pood aadressil Pood.uuskasutuskeskus.ee.
Annetusi saab tuua kõikidesse Uuskasutuskeskuse
kauplustesse lahtiolekuaegadel.
Tasub teada, et suurematele
esemetele, nagu mööbel ja
kogukam kodutehnika, saab
kutsuda Tallinnas ja selle lähistel tasuta järele kaubiku,
saates foto annetatavast esemest ja enda kontaktandmed
aadressile kaubik@uuskasutus.
ee. Kui kaubik juba maja ees,
saab kaasa anda ka muud kodus üleliigseks muutunud heas
korras kraami.
Info: www.uuskasutus.ee
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LOODUS
Rahva ja ekspertide
valik on kirev, ent
küllalt harilik. Tundub,
et pärast möödunud
aastat otsime kindlust
ka loodusest, kuna
selle aasta tegijate
hulgas on teada-tuntud
isendid. Aasta …

Saame tuttavaks – aasta 2021
tegijad looduses

… seen on lilla kübarnarmik
Lilla kübarnarmik (Hydnellum
fuligineoviolaceum) kuulub
looduskaitsealuste liikide esimesse kaitsekategooriasse. Ta
kasvab mükoriisamoodustajana maapinnal okaspuude ligiduses loo- ja nõmmemetsades.
Kõik seni teadaolevad leiukohad paiknevad läänesaartel.

TRIIN KAND
Kommunikatsioonispetsialist

Rändrottki ei saa lageda taeva
all pikalt hakkama, mingil hetkel
tuleb tal elutsema minna oma
suurima vaenlase – inimese
lähedusse. / Foto: Reg McKenna,
Vikipeedia

… lind on kuldnokk
Eesti Ornitoloogiaühing tähistab sel aastal sajandat sünnipäeva – selle piduliku sündmuse puhul on aasta linnuks
kuulutatud harilik kuldnokk.
Kuldnokka (Sturnus vulgaris), täpilise musta sulestiku
ja kollase nokaga kevadekuulutajat tunnevad kõik. Neil,
kel linnu pesakast aias või kodulähedases pargis, on aga
veebruari lõpp ja märtsi algus
ootust täis – just siis saabub
kuldnokk talvitusaladelt Eestisse pesitsema, pälvides tähelepanu oma kõlava ja mitmekesise lauluga.
Kas teadsite, et kuldnokk
on pesaparasiit? Ta küll reeglina teiste liikide pesadesse ei
mune, küll aga teiste oma liigikaaslaste omadesse lootuses,
et nood tema pojakesed üles
kasvatavad.

Lilla kübarnarmik. / Foto: Vello Liiv

Kui kuldnokk laulu lahti lööb, pole vaja kalendrisse vaadata. Siis on selge, et peagi löövad toomingad õitsele. / Foto: Eleri Inno, Loodusring.ee

… liblikas on harilik
päevakoer
Kuigi harilik päevakoer (Arctia
caja) on Eestis tavaline liblikas, on siiski tegemist ilusa ja
tähelepanuväärse tegelasega,
kellega kohtumine teeb päeva
kenamaks.
Päevakoera-nimelist liblikat
teatakse rahva seas kui liblika
röövikut, kelle uhke välimus
inimestele läbi aegade muljet
on avaldanud.
Lepidopteroloog Allan
Selin rääkis “Terevisioonis”,
et nimetus päevakoer võib
olla seotud vanade eestlaste
uskumusega, et hinge heitnud olendid lähevad loojakarja ning sedavõrd kaunis
röövik ei pruugi olla midagi
muud kui truu Karja-Eku
või Muri, kes on tulnud vana
kodu kaema.
Kas teadsite, et kireva välimusega päevakoera kohta teadis Kaarma kandi vanarahvas
rääkida, et kui rööviku kätte
võtad ja katki teed, lähevad
käed kärna.

elu. Kui toidubaas on piisav
ja elupäevi antakse, kasvab
haug tublisti üle kümne kilo
raskuseks ning enam kui meetri pikkuseks.
Toidulaual on haug väga
maitsev kala, mida süüakse
peamiselt praetult ja marineerituna.

Haug on meie vete levinumaid
kalu, kes võib kasvada kuni kümnekiloseks. / Foto: Vikipeedia

… puu on kadakas
Ajakirja Eesti Loodus toimetus valis aasta puuks hariliku
kadaka (Juniperus communis).
Kadakas väärib tähelepanu
paljude omaduste poolest.
Teda peetakse vastupidavuse
sümboliks, kadakas ilmestab
kuivi pärandmaastikke saartel
ja Lääne-Eestis. Maailmas on
see üks laiema loodusliku levilaga puuliike. Eestis kohtab kadakat sageli põõsakujulisena,
ent ka meil ei ole haruldased
kadakapuud.
Kadakat teatakse mitmekesise tarbepuuna: tema puidust on saadud näiteks aiamaterjali ja tehtud õllekappasid
ning muid puitesemeid. Marjad on hinnatud vürtside, ravimite ja džinni koostisosana.
Kadakad on olulised pärand-

koosluste puuliigid, pakkudes
elupaika näiteks kadakatäksile
ja paljudele teistele lindudele.
… sammal on harilik
lehviksammal
Harilik lehviksammal (Ptilium
crista-castrensis) on miniatuurset sõnajalga meenutava
välimusega. Sammal kasvab
niisketes toitainerikastes okasmetsades maapinnal, kus ta
võib moodustada ulatuslikke
särav- või kollakasrohelisi vaibandeid.

… muld on rähkmuld
Rähkmullad on kujunenud
lubjakivirikastel lähtekivimitel
ning on neutraalse reaktsiooniga ja toitainerikkad. Rähkmuld
on küll kivine, ent viljakas
muld. Sõna “rähk” tuleneb
teravaservaliste karbonaatsete
väikekivide nimetusest. Mulla
kesk- või allosas võib esineda
ka massiivset paekivi.
Rähkmullad moodustavad
6,3 protsenti Eesti mullastikust
ja 11,1 protsenti põllumaast.
Peamine levikuala on Põhja- ja
Loode-Eesti ning saared.

Rähkmullaga looduslikel aladel
on rohttaimestik väga liigirikas.
/ Foto: Pixabay

Lehviksammalt leiab niiskel mullal kasvavatest kuusikutest ja salumetsadest üle Eesti. / Foto: Silvia Pihu (Samblafoto võistlustöö 2013)

Eesti Looduse Fond kutsub
veebiseminarile

Kas teadsite, et inglise keeles
kutsutakse harilikku päevakoera
aia tiigriks (garden tiger)? / Foto:
Ain Piir

… kala on haug
Ajakiri Aasta Kalastaja eestvedamisel toimus aasta lõpus
Facebookis rahvahääletus,
mille tulemusena valiti aasta
kalaks paljude palavalt armastatud haug (Esox lucius).
Haug on meie vete üks
levinumaid kalu, keda võib
leida pea kõigist veesilmadest,
kus on võimalik aastaringne

Kadakas sümboliseerib ka jonnakat eestlast, kes tuleb toime
igasugustes, sageli väga keerulistes oludes. / Foto: Vikipeedia

Ootame metsade käekäigust huvitatud inimesi 2. veebruaril kell 10−12 toimuvale kohalikele kogukondadele
mõeldud veebiseminarile “Kogukondade võimalused kohaliku tasandi metsaotsustes kaasarääkimisel”. Metsade kaitseks seatavaid võimalikke tingimusi üldplaneeringute, kohalike kaitsealade ja kõrgendatud avaliku huviga alade kontekstis käsitleb keskkonnaõiguse ekspert ning advokaat Siim
Vahtrus. Metsamajandamise võtetest ja nende mõjudest
räägib Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo.
Palume täita registreerimisvormi hiljemalt 31. jaanuariks:
Bit.ly/35GGOjs. Seminar toimub Zoomi keskkonnas.
(Eesti Looduse Fond)

* Allikad: Loodusring.ee, Looduskalender.ee, Eesti imetajate levikuatlas, Novaator.ee

… loom on rott
Eestis elab neid kahte liiki: rändja kodurotid. Kuigi rotid on
aastasadu elanud koos inimestega külg külje kõrval, ei tea me
nende eluolust, levikust ega
mõjust kuigi palju. Keskendume praktilistele teadmistele –
kuidas kahel liigil vahet teha?
Rändrott (Rattus norvegicus) on pika saba, jässaka
keha ja enamasti pruunikashalli karvastikuga hiirlane.
Rändrott sarnaneb kodurotiga,
kuid liikide heaks eristamistunnuseks on saba – rändrotil
on saba lühem kui keha, kodurotil on saba pikem kui keha.
Lisaks on rändrott suurem,
heledama karva ja lühemate
kõrvadega.
Kodurott (Rattus rattus)
on seljalt mustjashalli karvaga ja heledama kõhualusega
hiirlane, kellel on piklik koon,
ümarad kõrvad ja pikk saba.
Rottidega ei satu me silm
silma vastu just tihti, küll aga
nende väljaheidetega. Koduroti pabulaid võib segamini
ajada rändroti omadega, kuid
hea eristamistunnus on nende
asukoht – kodurott jätab oma
väljaheiteid nurkadesse või
piki seinaääri, rändrott jätab
oma väljaheiteid kõikjale.
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DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED JA
ESKIISLAHENDUSTE TUTVUSTAMISED
Harku vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 105 algatati
detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Liiva tee
2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus 19801:002:4350) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada
välja võimalused ühe ärimaa (kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa), ühe elamumaa ja ühe transpordimaa
sihtotstarbega krundi kavandamiseks olemasoleva Kiriku tee
laiendamiseks. Kavandatav transpordimaa krunt võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks tehnovõrkudega varustamise ja juurdepääsude lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,69 ha, paikneb Harkujärve
külas Liiva tee, Sütemetsa tee ja Kiriku tee ristmikust ida
suunas, piirnedes Liiva kergliiklustee L1 (katastritunnus
19801:002:0798), Kiriku tee (katastritunnus 19814:001:0502)
ja Liiva tee L1 (katastritunnus 19801:002:0985) transpordimaadega, Liiva tee 2b (katastritunnus 19801:002:0817) tootmismaaga, Liiva tee 4 (katastritunnus 19801:002:0801) ja Käämo
tee 10 (katastritunnus 19801:002:0804) elamumaadega ning
Käenu (katastritunnus 19801:002:2287) maatulundusmaaga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust
ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu
menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja
avalik arutelu toimub 11.02.2021 kell 17.00 Zoomi keskkonnas. Arutelul osalemiseks lisatakse arutelu päeval Harku
valla (www.harku.ee) kodulehele ehituse ja planeerimise rubriigis valdkonna uudiste alla link, millele klõpsates saate liituda aruteluga. Kui liitumisel tekib probleeme, helistage 606
3839 ja juhendame Teid telefoni teel.
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega
saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee või otselingil Kaart.harku.ee/DP/
190822_305/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
Harku vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 106 algatati
detailplaneeringu koostamine Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega
krundiks. Moodustatavatele elamumaa kruntidele soovitakse
määrata ehitusõigus üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Transpordimaa krunt kavandatakse
olemasoleva Sauevälja tee transpordimaa laiendamiseks. Kavandatav transpordimaa krunt võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Lisaks on detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 1,0 ha, paikneb Viti külas, Aiba
tee ja Sauevälja tee ristmikust mööda Sauevälja teed u 90 m
kaugusel lõuna suunas, Sauevälja tee ääres, piirnedes Aiba
tee 16 (katastritunnus 19801:001:0199) elamumaaga, Aiba
tee (katastritunnus 19801:001:1828) transpordimaaga ning
Vana-Aiba (katastritunnus 19801:001:2147) ja Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0493) maatulundusmaadega. Juurdepääs maaüksusele on Sauevälja teelt.
Detailplaneeringu koostamise raames tuleb läbi viia puittaimestiku ja haljastuse hindamine. Täiendavate uuringute
vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja
avalik arutelu toimub 11.02.2021 kell 16.00 Zoomi keskkonnas. Arutelul osalemiseks lisatakse arutelu päeval Harku
valla (www.harku.ee) kodulehele ehituse ja planeerimise rubriigis valdkonna uudiste alla link, millele klõpsates saate liituda aruteluga. Kui liitumisel tekib probleeme, helistage
606 3839 ja juhendame Teid telefoni teel.
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil Kaart.harku.ee/
DP/100929_19/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 108 võeti
vastu Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus 19801:011:
0701), Otsatalu tee 10 (katastritunnus 19801:011:0702), Otsatalu tee 12 (katastritunnus 19801:011:0703), Otsatalu tee 16
(katastritunnus 19801:011:0705), Otsatalu tee 18 (katastritunnus 19801:011:0707), Otsatalu tee 20 (katastritunnus
19801:011:0708) ja Otsatalu tee L2 (katastritunnus 19801:011:
0713) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt
Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/2019.
Planeeritav ala, suurusega u 4,5 ha, paikneb Vääna külas
Petsaku tee ja Otsatalu tee vahelisel alal u 400 m kaugusel
Kiia-Vääna-Viti maantee, Petsaku tee ja Otsatalu tee ristumiskohast mööda Otsatalu teed kagus, piirnedes Otsatalu tee 6a
(katastritunnus 19801:011:0958), Petsaku tee 10 (katastritunnus 19801:011:0956), Petsaku tee 12 (katastritunnus 19801:
011:0957), Otsatalu tee 16a (katastritunnus 19801:011:0959),
Petsaku põik 3 (katastritunnus 19801:011:0961), Otsatalu tee
22 (katastritunnus 19801:011:0709) ja Otsatalu tee 6 (katastritunnus 19801:011:0951) elamumaadega ning Keila metskond
19 (katastritunnus 19801:011:0105), Otsatalu tee 9 (katastritunnus 19801:011:0067), Keila metskond 22 (katastritunnus
19801:011:0947) maatulundusmaadega. Planeeritava ala
keskel paikneb planeeritavast alast välja jääv Otsatalu tee 14
(katastritunnus 19801:011:0705) elamumaa. Juurdepääs maaüksustele on Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda Otsatalu teed.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt
kehtestatud Vääna külas Otsa maaüksuse detailplaneeringu
ümberplaneerimine Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu
tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18 ja Otsatalu tee 20 maaüksuste osas sooviga täpsustada hoonestusala ja ehitusõigust
ning jagada Otsatalu tee 18 maaüksus kaheks elamumaa
krundiks kavandades varasemalt kehtestatud detailplaneeringule lisaks üks täiendav elamuühik. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehno-

võrkudega varustamise lahendamine. Elamumaa kruntidele
määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 400−600 m². Elamu suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja
kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 6 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus
30−45 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 11.−25.02.
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/191106_320/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 11.–25.02.2021 k.a.
Harku vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 107 võeti
vastu Tiskre külas Apametsa IV kvartali (Liiva tee 53 (katastritunnus 19801:002:2084), Tõnise (katastritunnus 19801:002:
1957), Liiva tee 47 (katastritunnus 19801:002:1991), Liiva
tee 45 (katastritunnus 19801:002:0620), Liiva tee 43 (katastritunnus 19801:002:2017), Nõmme põik 4 (katastritunnus 19801:
002:6700), Nõmme põik 2 (katastritunnus 19801:002:6680),
Nõmme põik 6 (katastritunnus 19801:002:3080) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Arhitektibüroo
Heiki Taras OÜ (rg-kood 10419148) tööle nr T-06-0422.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 27,34 ha, paikneb Tiskre
külas Apametsa piirkonna keskosas Liiva tee, Apametsa tee ja
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee vahelisel alal.
Planeeritav ala piirneb Liiva tee lõik 6 (katastritunnus 19801:
002:2057), Sepa tee (katastritunnus 19801:002:2018), Tammiku
tee lõik 1 (katastritunnus 19801:002:1965), Liiva tee L20 (katastritunnus 19801:002:0983), Liiva tee L10 (katastritunnus 19801:
002:1895), Liiva tee L12 (katastritunnus 19801:002:1896), Liiva
tee L6 (katastritunnus 19801:001:3516) transpordimaadega ja
Sepa tee 13 (katastritunnus 19801:002:2025), Pärna tee 15
(katastritunnus 19801:002:2003), Pärna tee 17 (katastritunnus
19801:002:1984), Nõmme põik 3 (katastritunnus 19801:002:
1908), Nõmme põik 1 (katastritunnus 19801:002:1907), Liiva
tee 30 (katastritunnus 19801:002:1886) elamumaadega ning
Liiva tee 51 (katastritunnus 19801:002:3820), Liiva tee 55 (katastritunnus 19801:002:0839), Sireli (katastritunnus 19801:002:
0848), Nõmme tee 41a (katastritunnus 19801:001:4379) maatulundusmaadega, Pärna tee 17a (katastritunnus 19801:002:
1985) tootmismaaga ja Juure tee 1a (katastritunnus 19801:002:
1876) üldkasutatava maaga. Juurdepääs planeeritavale alale
on lahendatud Liiva teelt.
Detailplaneeringuga kavandatakse 80 krunti: 51 elamumaa krunti, millele määratakse ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks (pos nr 10 − pos nr 28, pos nr 36 − pos nr 43, pos
nr 48 − pos nr 51, pos nr 54 − pos nr 65, pos nr 73 − pos nr 79)
suurustega 2000−2503 m², pos nr 52 suurusega 7810 m² ja
13 elamumaa krunti, millele määratakse ehitusõigus korterelamute (kuni 94 korterit) püstitamiseks (pos nr 6 – pos nr 9,
pos nr 34 – pos nr 35, pos nr 46 – pos nr 47, pos nr 66 – pos nr
68, pos nr 71 – pos nr 72) suurustega 2052−4575 m². Üksikelamu kruntidele, v.a pos nr 52, määratakse ehitusõigus ühe
üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 350 m². Üksikelamu krundile pos nr 52 määratakse
ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni nelja abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamute suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja
kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus
vastavalt 0−15 kraadi ja 15−40 kraadi. Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 68, määratakse
ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni 11 elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 915 m². Korterelamumaa kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 6, pos
nr 7, pos nr 34, pos nr 67, pos nr 71, määratakse ehitusõigus
ühe korterelamu püstitamiseks kuni kaheksa elamuühiku
tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 695 m². Korterelamumaa
krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 8, pos nr 35,
pos nr 66, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni seitsme elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga
kuni 605 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu
põhijoonisel pos nr 9, pos nr 72, määratakse ehitusõigus ühe
korterelamu püstitamiseks kuni kuue elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 555 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 46, pos nr 47, määratakse
ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni viie elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Korterelamute
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 0−15 kraadi.
Kaks ärimaa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu
põhijoonisele 3249 ja 3470 m². Ärimaa kruntidele määratakse
ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−15 kraadi.
Kaks ühiskondlike ehitiste maa krunti suurustega vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele (pos nr 3) 10 000 m² ja (pos
nr 4) 30 000 m². Ühiskondlike ehitiste maa krundile pos nr 3
määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 2500 m². Hoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks
maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−15 kraadi. Krundile pos nr 4 määratakse ehitusõigus
kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni
3400 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 14 m ja kuni kolm maapealset korrust.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−15 kraadi.
Kolm üldkasutatava maa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 4972 m², 5903 m², 20 432 m².
Üheksa transpordimaa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 3639 m², 2446 m², 4566 m², 5448 m²,

19 592 m², 2189 m², 4575 m², 5469 m², 3794 m².
Transpordimaa ja üldkasutatava maa krundid on määratud
avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta kohalikule
omavalitsusele.
Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud vastavalt ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.–25.02.
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/051018_1613/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 11.–25.02.2021 k.a.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
JÄRGSE ARUTELU TULEMUS
01.–14.10.2020 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja
detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas
Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati
detailplaneeringule viis kirja ettepanekute ja vastuväidetega,
sh üks kiri ettepanekute ja vastuväidetega oli allkirjastatud 76
isiku poolt. Avalikustamise kestel esitatud kirjad sarnanesid
oma sisult ning ühiselt väljendati seisukohta, et ollakse vastu
Rannamõisa külla Keila metskond 10 maaüksuse osale Kõrgemäe tee äärde planeeritava 60 m kõrguse mobiilsidemasti
püstitamisele ning esitati ettepanek planeeritavale mobiilsidemastile alternatiivse asukoha leidmiseks. Harku vallavalitsuses toimus 23.11.2020 avalikustamise järgne avalik arutelu,
kus vaadati üle detailplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikute poolt esitatud alternatiivsed mobiilsidemasti asukohad. Avalikul arutelul lepiti kokku, et vallavalitsus kaalub esitatud alternatiivsetele asukohtadele mobiilsidemasti püstitamist, küsides eelnevalt arvamust asjasse
puutuvatelt ametitelt ja isikutelt.
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISED
Harku vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 53 kehtestati Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:
002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt
Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 10/19.
Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele ehitusõigus
ühe üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 250 m².
Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14,12 m ja kuni neli maapealset korrust. Kavandatud on lamekatus, katusepind on ette nähtud kujundada
looduslikule loopealsele iseloomuliku taimestikuga (ekstensiivse katusehaljastusena).
Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinna-RannamõisaKloogaranna maanteelt mööda Lucca tänavat, mis kulgeb
osaliselt läbi eraomandis olevate kinnistute.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Harku vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 52 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus
19801:001:3599), Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:
002:2391) ja Tammede allee 41b (katastritunnus 19801:002:
2392) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt
Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-02/2019.
Detailplaneeringuga määratakse elamumaa krundile suurusega 8716 m² ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme
abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 600 m².
Elamu 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 30−60 kraadi.
Elamumaa krundile suurusega 4779 m² määratakse ehitusõiguse osas kaks erinevat varianti võimalusega püstitada krundile kas ühe- või kahekorruseline üksikelamu. Kahekorruselise
üksikelamu projekteerimisel võib elamumaa krundile püstitada lisaks üksikelamule ka kuni kolm abihoonet ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on kahekorruselisel elamul planeeritud kuni
9 m. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 30−60 kraadi. Ühekorruselise
üksikelamu projekteerimisel võib elamumaa krundile püstitada lisaks üksikelamule ka kuni kaks abihoonet ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on ühekorruselisel elamul planeeritud kuni
6 m. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi.
Juurdepääs maaüksustele on tagatud Tammede alleelt.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Harku vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 51 kehtestati Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus
19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus 19801:
002:1473) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood 10269950) tööle nr 2206/15.
Detailplaneeringuga liidetakse Klooga mnt 10 ja Klooga
mnt 10a maaüksused ning moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 6966 m² ning olemasoleva kergliiklustee tarbeks Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee
äärde üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega
853 m². Ärimaa krundile määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 2825 m². Hoone
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteega piirnevas osas
kuni 11 m (abs kõrgus 42 m) ja elamumaa maaüksustega
piirnevas osas kuni 9 m (abs kõrgus 40 m). Hoonel on kavandatud Tooma tee poolses osas kuni kaks maapealset korrust.
Lembitu tänava poolses osas maapind langeb u 2 m ja seega
on Lembitu tänava poolses osas hoonele kavandatud kuni
kolm korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus

0−15 kraadi. Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt ärimaa
krundile on ette nähtud kaubanduskeskus koos selle juurde
kuuluvate kontori- ja tehnoruumidega. Planeeringualale ei
ole lubatud rajada majutushoonet, diskoteeki ega kasiinot.
Juurdepääs planeeritavale alale toimub otse TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maanteelt, Tallinna-RannamõisaKloogaranna maanteelt Lembitu tänava kaudu või TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maanteelt Tooma tee kaudu.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva
ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Harku vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 109 kehtestati Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:
001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala
detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood 11711661)
tööle nr 2016_029.
Detailplaneeringuga kavandatakse: 25 elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega 1500−2547 m². Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt planeeritavate kruntide suurustele 300−370 m². Elamute 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 25−45 kraadi. Üks sotsiaal- ja ärimaa sihtotstarbega
krunt suurusega 13 732 m² hoolekandeasutuse rajamiseks.
Krundile määratakse ehitusõigus kuni viie põhihoone ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni
6500 m². Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m ja kuni kaks maapealset
korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7 m ja kuni üks maapealne korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 25−45 kraadi. Viis
üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt
915 m², 2519 m², 2173 m², 5277 m², 18 451 m². Üks tootmismaa sihtotstarbega krunt suurusega 31 m² planeeritava reoveepumpla tarvis. Kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti
suurustega vastavalt 4102 m² ja 22 121 m².
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üld- ja teemaplaneeringu muudatus seisneb planeeritavale alale jääva hajaasustusalal paikneva leebe režiimiga loodusliku haljasmaa
elamumaa juhtfunktsiooniga tiheasustusalaks muutmises
koos ärimaa või üldkasutatavate hoonete maa osaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud LaagriHarku kõrvalmaanteelt ehk Instituudi teelt.
Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud vastavalt ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste
andmiseks Muraste külas Kopliotsa tee 1 üksikelamu
püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde, kasutamise otstarbe ja kinnistule juurdepääsu
muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 28.01.−07.02.
2021 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku
valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee kaudu
esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja
teel harku@harku.ee 28.01.−07.02.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste
andmiseks Muraste külas Kopliotsa tee 3 üksikelamu
püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde, kasutamise otstarbe ja kinnistule juurdepääsu
muutmiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 28.01.−07.02.
2021 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda
Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee
kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja
teel harku@harku.ee 28.01.−07.02.2021 k.a.
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste
andmiseks Liikva külas Loo 2 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse lahenduse täpsustamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 28.01.−07.02.
2021 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnou-avalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda
Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja www.ehr.ee
kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja
teel harku@harku.ee 28.01.−07.02.2021 k.a.

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

TEEDE SPETSIALISTI
ametikohale

See töö sobib Teile, kui leiate põnevaid väljakutseid
järgmistes tegevustes:
• valla teede hooldamise korraldamine ning liikluskorralduse koordineerimine;
• valla teedel ja tänavatel piirangualasse sisenemise ning
erilubade taotluste, sh kaevelubade menetlemine ja lubade
väljastamine;
• valla liikluskorralduse ja parkimise planeerimine ning
korraldamine;
• teede omamiseks ja hooldamiseks vajalike kokkulepete
sõlmimine kinnistuomanikega;
• teede munitsipaalomandisse võtmise korraldamine.
Pakume Teile:
• mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi ja võimalust lüüa
kaasa Harku valla arengus;
• toetavat meeskonda;
• 35 päeva puhkust;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.

Vannitubade
REMONT

Töös edukas olemiseks soovime, et Teil oleks:
• kõrgharidus (soovituslikult teedeehitus);
• ametikohast tulenevaid teenistusülesandeid reguleerivate
õigusaktide tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel;
• suurepärane suhtlemisoskus ja hea pingetaluvus, iseseisvus ja algatusvõime;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Tuleb kasuks, kui Teil on:
• töökogemus kohalikus omavalitsuses või seotud töövaldkonnas;
• oskus töötada joonestusprogrammidega (AutoCAD ja
ArcMAP).
Tööle asumise aeg: 1. aprill 2021

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Teie CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendate, miks just Teie
antud ametikohale kõige paremini sobite ja märgite ära palgasoovi, ootame hiljemalt 10. veebruariks portaali CV-Online
vahendusel või aadressile personal@harku.ee. Lisainfo: arendusja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa, tel 600 3851.

Tähelepanu, õppurid!
25. jaanuaril kell 12 algab
registreerimine vestlustele sel
sügisel avatava riigigümnaasiumi
ehk Tabasalu gümnaasiumi
10. klassi astuda soovijatele.
Registreerige aadressil
sisseastumine.ee/Tabasalu.

Mälestame head
naabrinaist

Eha Kivikut
Kuusiku tänava
naabrid

Kallid Remi Simon, Sophia ja Paolo
Oleme mõtetes teiega sellel kurval ja raskel ajal.
Vaikselt lahkus emake hea
Muredest, valudest enam ei tea...
Oleme mõtetes teiega
Rannamõisa lasteaia Mesimummide rühm ja
õpetajad

Puhka rahus, kallis ema

Margarita Neeme
(14.02.1937 – 07.01.2021)
Mäletame sind armastusega
Lapsed peredega

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.
Lume koristamine. 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.
Trimmerdamine, võsalõikus,
raietööd mootorsaega Harku
vallas. Tel 521 4353, e-post
sompaserv@gmail.com.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Uus teenus – lammutustööd. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee
Ehitusmehed teevad järgmisi
töid: puitkarkassmajad, kuurid,
katused, vundamendid, aiad,
terrassid, fassaadi survepesu ja
värvimine, parketi, akende-uste
paigaldus. Silvar tel 5236 803,
e-post ehitusmehedharjumaal
@gmail.com.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike puu-

de raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. Transport. www.puukirurg.ee,
info@puukirurg.ee, 505 7786.
Vannitubade remont. Boilerite,
pistikute paigaldus, kõik elektritorutööd. Tel 5850 8713.
MÜÜK
Müüa kvaliteetsed küttepuud
(30–60 cm) ja klotsid hästi pakitud 40 l võrkudes või ka lahtiselt.
Erinevad puuliigid. Hind al 2,20 €/
võrk, kohaletooduna. Halumasina
EVO36 rent ja teenus. Hinnainfo tel
5620 8210.
Pellet al 190 €/alus, kase RUFbrikett al 125 €/alus, küttepuud
al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! 600 0136, 520 0093.
Puu24.ee.
Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega: lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu.
Hinnad soodsad. Tel 509 9598,
e-post pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee.
Müüa küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Toores segalehtpuu alates
43 €/rm. Toores sanglepp alates
46 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates
55 €/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40 l
võrgus 3,10 € ja halujäägid (5–25 cm)
võrgus 1,90 €. Tel 504 2707.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post info@est-land.ee.
Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing.
Pakkumisi ootan 5618 8671 või
seisevauto@gmail.com. Tulen
järele puksiiriga ja tasun sularahas või ülekandega. Vaadake
www.seisevauto.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.
Leian ostja või üürilise sinu
kinnisvarale. Tel 511 0939, e-post
viljo.pettinen@domus.ee.
Ostan vanavara – Tarbeklaasi
tooted, mööbel, dokumendid,
fotod, mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, kunst, mootorrattad ja
palju muud! Ardo, tel 5607 8579.

Sügav kaastunne teile, Remi,
Sophia ja Paolo,

ema ning abikaasa
kaotuse puhul.
Rannamõisa lasteaia pere

Rannamõisa lasteaed mälestab
endist kolleegi

Maarika Põldveeri
ja avaldab kaastunnet
Madli Maile, Pille Riinile ja Selmarile
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Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

4. veebruar alates 10.00

Osaühing Strantum pakub:
• Korterelamute haldusteenus
• Ärihoonete haldusteenus
• Tehnosüsteemide hooldus
• Sise- ja väliskoristus
• Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST
OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
Tel: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee
www.strantum.ee

Tallinna KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

