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Puust ja punaseks – mis
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Harku Valla Teataja

Tähistasime suurt
võitu ja pääsu veerandfinaali ilutulestikuga ja skooriga 6:1.
Loe edasi lk 5

Harku valla ametlik tasuta häälekandja. Ilmub kaks korda kuus.

RIHO SAKSUS

JK Tabasalu juhatuse liige

Aitäh kõigile, kes osalesid ja andsid oma panuse Harku valla I omavalitsuspäeva sünnile. / Fotod: Arno Mikkor. Vaata galeriid www.flickr.com/HarkuVald

Harku vallas tähistati omavalitsuspäeva
Esimesel oktoobril kogunesid Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulasse õpilased, MTÜ Polis, ELVL, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi,
Eesti Noorteühenduste Liidu ning vallavolikogu ja -valitsuse esindajad, et ühiselt arutada omavalitsuse toimimist ja kohustusi.

R

iigikogu võttis 29.
mail vastu seaduse,
millega nimetati esimene oktoober riiklikuks tähtpäevaks
– omavalitsuspäevaks. On
teada, et esimesel oktoobril
1866 jõustus Eesti esimene avaliku halduse seadus “Makoggukonna Seadus Baltia-merre
kubbermangudele Ria-Tallinna- ja Kura-male”. Taasiseseisvunud Eestis omistati omavalitsuslik staatus oktoobri esimesel päeval 1990 Muhu vallale ja Kuressaare linnale.
Tabasalu Ühisgümnaasiumis saalis toimunud kohtumist
juhtisid Harku Vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp,
MTÜ Polis asepresident Sulev
Lääne ning Eesti Valdade ja
Linnade Liidu (ELVL) asedirektor Jan Trei. Kuulajatena
olid kohal Tabasalu Gümnaasiumi kümnes klass.
Kui Harku Vallavolikogu
esimees ja Riigikogu liige Kalle
Palling ning Sulev Lääne olid
avasõnad öelnud, said tervitussõnu öelda president Arnold

Rüütel, koolidirektor Martin
Öövel, Riigikogu I aseesimees
Enn Eesmaa, Tallinna Ülikooli
rektor Tiit Land ning ELVL
Vanematekogu esimees Sulev
Mäeltsemees. Ettekannetega
astusid publiku ette ELVL
arendusjuht, Harku vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Ott Kasuri,
Eesti Noorteühenduse Liidu
“Noored otsustajad” projektijuht Karl Andreas Sprenk,
Martin Öövel ja vallavanem
Erik Sandla.
Pärast kõnesid toimus paneeldiskussioon, kus käsitleti kohaliku omavalituse ja
omavalitsuspäeva olulisimaid
teemasid ning räägiti arengutest Harku vallas, seahulgas
hariduse valdkonnas. Külalisteks paneelidiskussioonis olid
president Arnold Rüütel, Tiit
Land, Sulev Lääne, Jaak Aab,
Jan Trei, Sulev Mäeltsemees,
Karl Andreas Sprenk.
Mõttevahetus jätkus Harku
Vallavalituse hoones, arutelu
teemaks kohalik omavalitsus
Eestis ja omavalitsuspäev –
tänapäev ja arengud, sealhulgas Harku vallas. Järgmine
üleriigiline omavalitsuspäev
toimub 2019. aastal Pärnus.

Lähinädalatel selgub ka Tabasalu hariduslinnaku arhitektuurikonkursi
võitja, kellega koostöös valmib 2021. aasta sügiseks uus koolihoone.
Arenguid on ka mujal. Näiteks järgmise aasta suvel valmib Tabasalus uus tervisekeskus ning hoolekandekeskus. Ka üldise infrastruktuuri areng on oluline, juulis lõpetati Suurupis kergliiklustee ehitamine ning juba augustis alustati Rannamõisas järgmise rajamist.
Head noored! Kutsun teid kõiki kirjutama ja arutama teemal
“Harku valla tulevik 50 aasta pärast“. Parimad kirjandid avalikustatakse valla kodulehel ja valla 27. taasasutamise aastapäeva erilehes.

Erik Sandla
Vallavanem

kommentaar

HARKU VALLA TEATAJA

Omavalitsuspäev on märgilise tähendusega
Harku valla ajaloos.
Olgu selleks siis tõsiasi, et esmakordselt tähistatakse 1. oktoobril
omavalitsuspäeva kui riiklikku tähtpäeva. Või see, et esimest korda
märgiti omavalitsuspäeva siin, Harku vallas. Kõige selle kõrval on
oluline ka tänavune aasta üldiselt – Eesti Vabariik 100 ja Harku valla
esmakordne mainimine 150 aastat tagasi.
Tänane vald on kasvav ja arenev omavalitsus.
Harku valla omavalitsuslik staatus taastati taasiseseisvunud Eestis
21. novembril 1991. aastal. See oli ajal, mil vallas elas vähem kui
5000 elanikku. Aastate lõikes on valla elanike arv olnud stabiilselt
kasvav. Tänavu 1. jaanuari seisuga elas Harku vallas 14 356 inimest,
septembris aga juba 14 741. Viimase viie aastaga on elanikkond
kasvanud enam kui 10%, seejuures on oluline mainida, et kasv on
hoogustunud just eelkõige viimasel kolmel aastal. Kõige kiiremini,
ligi 39% võrra, on kasvanud kooliealiste, ehk 7–18 aastaste noorte
vanusegrupp.
Harku vald hoolib oma elanikest ning panustab üldisesse arengusse. Vaid mõned nädalad tagasi avati Harkujärve Põhikooli juurdeehitus, loetud nädalate pärast valmib Muraste Kooli juurdeehitus ning
juba novembri lõpus saab valmis valla kaheksas, Harkujärve lasteaed.

Arnold Rüütel
President
Tooksin Harku valda esile kui head toimivat ja
teotahtelist tulevikku vaatavat omavalitsust.
Omavalitsusel on väga oluline roll ühiskonnaelus. Ühiskonda võib
vaadata püramiidina – rahvas, omavalitsused, ühiskondlikud organisatsioonid, riigikogu, valitsus ja president. Peab jälgima, et see
püramiid oleks tervik, et seal ei tekiks lünki. Rääkigem siinkohal
madalast sündivusest ja tervest reast muudest eluvaldkondadest,
mis terviku osa ses püramiidis täita ei suuda. Või olgu selleks ääremaastumine – töökohti ei ole.
Omavalitsuspäeval oli asjalik programm, kus mõtteid sai vahetada
eri tasanditel, mis annab omakorda panuse omavalituste arengusse
ja vastuseid mitmetele probleemidele ja küsimustele.

Foto: erakogu
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VALLAJUHTIMINE

Lühiuudised

INDREK ROHI

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

Vabastus jäätmeveost
Tulenevalt Harku valla jäätmehoolduseeskirja §25 tuleb
jäätmeveost vabastamiseks (sh talveperioodiks) esitada
Harku vallavalitsusele avaldus.
Avaldusele tuleb lisada kinnistu viimase kolme aasta
elektrikulu (kuude kaupa) tarbimisteatis taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Tarbimisteatise väljavõte on
leitav www.elektrilevi.ee.
Esitamine: harku@harku.ee. Menetlemise tähtaeg võib
olla kuni 30 päeva. Lisainfo: heakorraspetsialisti e-posti
aadressil Brigita.Perm@harku.ee või tel 600 3866.
(Brigita Perm, heakorraspetsialist)

Soojusvarustuse katkestus
Soojustorustike remondi tõttu toimub 12. oktoobril kell
8-20 kütte ja sooja vee katkestus Kooli 1, 12 ja 14, Lasteaia 9 ja 11, Staadioni 7 ja Nooruse 2.
Renoveerimistöid teostab AS Magma. Lisainfo: objektijuhi (Maksim Ivanov) tel 5340 6111 ning projektijuhi
(Pavel Petrov) tel 526 1456.
(Strantum OÜ)

Imitatsioonivahenditega õppus
26. oktoobril kell 7-12 toimub Türisalu raketibaasis
Logistikapataljoni nooremallohvitseride kursuse linnalahingu õppus, kus kasutatakse imitatsioonivahendeid
(paukpadrunid, suitsu- ja õppegranaadid). Vabandame
ebamugavuste pärast!
(Logistikapataljon)

Esita kandidaat kodanikupäeva
aumärgile
26. novembril tunnustatakse kodanikupäeva raames ühiskondlikult aktiivseid ning kogukonnas eeskujuks olevaid
inimesi. Ettepanekuid oodatakse kuni 28. oktoobrini.
Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi panust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Lisainfo ja kandidaatide esitamine www.siseministeerium.ee; paberkandjal Pikk 61, 15065, Tallinn või e-posti teel press@
siseministeerium.ee.
(Siseministeerium)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. oktoober 2018 

Vattel Grupp OÜ

T

ilgu sadam on olnud
juba vanast ajast praeguse Harku valla piirkonna parim sadamakoht oma
järsu merepõhja languse tõttu.
Alanud ehitustöödega korrastatakse tänane sadamakoht
kalasadamaks.
Tilgu sadama uuendamise
tulemusel luuakse piirkonna
rannakaluritele Tilgu sadamasse võimalused randumiseks ja paatide hoidmiseks.
Paatide laadimiseks-lossimiseks ehitatakse kai, samuti
rajatakse muul ja kaldakindlustus. Paigaldatakse ujuvsild
sildumiseks 14 paadile. Sadama taastamise I etapi projekti
koostas OÜ T.T.Asset.
Projekti kogumaksumus
on ligi 328 000 eurot. Projekti
toetatakse PRIA Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandusfondi meetmest kalasadamate
uuendamiseks 200 000 euroga.
Harku Vallavalitsuse omaosalus on ligi 128 000 eurot.
Ehitustööde perioodil on
sadam kasutajatele suletud.
Lepingujärgselt peaksid ehitustööd lõppema hiljemalt
augustis 2019.
Sadama ajalugu
Tilgu sadama rajas Vene tsaaririik Peeter Suure merekindluse
kompleksi ühe osana. Aastatel 1918–1939 kasutasid seda
aktiivselt kohalikud kalurid.
Nõukogude võim sulges sadama ja põhilised rajatised lammutati aastatel 1950–1955.
Kunagise sadama kohale
väikesadama taastamine oli

14 741

Ligi hiilib pime aeg, mil
enda ja kaasliiklejate
turvalisuse tagamiseks
tuleb end võimalikult
nähtavaks teha.
RENÈ UUSTALU
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8.00–18.00
*
14.00–18.00
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8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

arimad vahendid selleks
P
on taskulamp, helkurvest
või helkur. Asula sees olevatel

tänavatel võib valgustus isegi
olemas olla, kuid ka sellest ei
pruugi piisata, et sõidukijuht
tumedates riietes jalakäijat
märkaks. Ilma helkuri või muu
valgusallikata jalakäijat märkab sõidukijuht lähitulede valgusvihus umbes kolmekümne

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA on avatud:
R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

Harku vallavalitsus on läbi viinud ehitushanke Tilgu kalasadama rekonstrueerimise
I etapi töödele ning septembris sõlminud ehitustööde lepingu Maitim OÜga.

Tilgu sadam enne rekonstrueerimist. / Foto: Riho Kirss

2019. aasta suveks valmib kai, muul, kaldakindlustus ja 7 ujuvsilda.
/ Joonis: OÜ T.T.Asset

ette nähtud juba Harku valla
1996. aastal kehtestatud üldplaneeringus. Endise sadamaala kujundamiseks on koostatud Harku valla tellimusel Tilgu sadama detailplaneering.
Käesolevaks ajaks on graniitkividega kindlustatud endise sadama muuli säilinud
osa, muulikeha sisse on ehitatud slipp harrastuskalurite
paatide, skuutrite ja sadama
alal tegutseva purjetamiskooli
aluste sisselaskmiseks ja väljatõmbamiseks. Muuli otsa
on rajatud 10 meetri pikkune
betoonist kaiosa. Sadamas on
statsionaarsed hooned.

Kuidas pimedal ajal silma paista?

Piirkonnapolitseinik

Elanikke kokku

Algab Tilgu kalasadama
rekonstrueerimine

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

meetri kauguselt, kuid helkuri
kandjat lähitulede valgusvihus 130 kuni 150 meetri ning
kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetri kauguselt. See
on juba piisav vahemaa, et
juht suudaks jalakäijast ohutult mööduda. Helkurit tuleks
kanda umbes põlve kõrgusel,
kuna samal kõrgusel asetsevad
ka sõidukite tuled, ja selliselt,
et helkur paistaks võimalikult
erinevatest suundadest. Jalakäija peab liikuma kõnnitee
puudumisel sõidutee vasakul
poolel ja võimalikult tee ääres.
Kusagil pole paika pandud,
palju võib helkureid inimesel
küljes olla. Seega, mida rohkem helkureid, seda parem.
Positiivne on see, et tänapäeval
on paljudel riietel juba tehases

sisse õmmeldud helkurribad,
kuid ainult nendega ei tohiks
piirduda, sest kandes ja pestes
kipuvad ribad kuluma ning
need ei pruugi täita enam oma
otstarvet. Kindlasti tuleks lapsevanematel helkurite olemasolu igal hommikul ka kooli
minevatel lastel üle vaadata.
Lapsed kipuvad neid üsna
tihti kaotama ega märkagi, et
helkur on rõiva või koti küljest
kadunud.
Ratturid ja autojuhid,
palume tähelepanu!
Täiskasvanud on tihti seisukohal, et autoga sõites pole neil
helkurit vaja. Aga ka nemad
peavad autost väljudes kusagile liikuma ning satuvad nii
keskkonda, kus liigub ka teisi

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

Reklaam ja müük
5556 5434
vallaleht@harku.ee

sõidukeid. Lisaks jalakäijale
peab end pimedal ajal nähtavaks tegema ka jalgrattur.
Vastavalt liiklusseadusele peavad jalgrattal olema ees valge
ja taga punane helkur ning vähemalt ühe ratta kummalgi
poolel kollane helkur. Pimedal
ajal peavad jalgrattal lisaks
olema ees valge ja taga punane tuli. Oluliselt suurendab
jalgratturi nähtavust ja turvalisust nii valgel kui pimedal ajal helkurvest või -jope.
Helkuri kandmine on meie
enda turvalisuse tagamiseks.
Liiklejatena peaksime mõistma, et ehkki meie näeme autot
juba kaugelt, ei tähenda see,
et autojuht meid näeb. Teeme
end nähtavaks, sest nii vähendame ohtu sattuda õnnetusse.

Trükk
AS Kroonpress

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a juulis, novembris ja detsembris). 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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Puust ja punaseks ehk
mis vahe on ülekäigurajal ja ülekäigukohal?

MARI KUKK

Kust võib jalakäija teed
üldse ületada?
Liiklusseaduse järgi võib jalakäija minna üle sõidutee kas
ülekäiguraja või ülekäigukoha
kaudu või siis ristmikul. Nendest kohtadest kaugemal kui
sada meetrit tohib jalakäija
teed ületada siis, kui mõlemad
sõidusuunad on vabad ja tee
ületamisega ei kaasne liiklusohtu.
Paljud näivad arvavat, et
ülekäigukohast teed ületades kehtib autojuhtidele kohustus auto kinni pidada ja
inimene üle tee lasta. Mis neil
õigupoolest vahet on?
Ülekäigukoht on sõidutee
või jalgrattatee ületamiseks
jalakäijale ettenähtud, arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt
tähistatud teelõik, kus jalakäijal on teeandmise kohustus.
Välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal
sõiduteed, millele sõidukijuht
pöörab. Ülekäigukoha piirid
võidakse tähistada ainult jalakäijale.
Ülekäigukohad on rajatud
kohtadesse, kus on tegemist jätkuva teega, kergliiklejatele liikumissuunad olemas ning tagatud nii jalakäijatele kui sõidukijuhtidele vajalik külgnähtavus. Reeglina on nendes kohtades tarvitusele võetud ka
muud liikluskorralduslikud
abinõud – teekitsendused ja
ohutussaared, mille tõttu on
sõidukijuhid sunnitud sõidu-

Reguleerimata
ülekäiguraja tähistamise põhitingimused

Ülekäigukohtades puudub jalakäijal eesõigus. / Fotod: Liina Rüütel

Teeületaja peab enne ülekäigurajale astumist olema
veendunud ohutuses.

kiirust vähendama ning see
tagab ka jalakäijatele ohutuma
teeületusvõimaluse.
Ülekäigukohtades teed ületades tuleb jalakäijal olla aga
eriti tähelepanelik, sest jalakäijatel puudub eesõigus sõidukite suhtes ning vastutus
ohutuse osas lasub jalakäijatel
endil.
Ülekäigurada on sõidutee
või jalgrattatee ületamiseks
ettenähtud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgisega tähistatud sõidutee või
jalgrattatee osa, kus juht on
kohustatud andma jalakäijale
teed ehk teeandmise kohustus
on sõidukijuhil. Ülekäigurada

tähistatakse liiklusmärkide
ja teekattemärgisega kõigile
liiklejatele.
Nii reguleerimata ülekäiguradadel kui ülekäigukohtades
on jalakäijatel kohustus enne
sõidutee ületamist veenduda
ohutuses.
Ülekäigukoht või ülekäigurada – kumb on
ohutum?
Jalakäija seisukohalt on kindlasti eelistatavam turvatunnet
andev ülekäigurada, kuid kahjuks võib see turvatunne olla
petlik. Ülekäigurajal, arvestades liiklusõnnetuste statistikat,
on teeületus võrreldes sama-

• Asulateel, kus suurim
lubatud sõidukiirus on 30,
40 või 50 km/h. Kiirus V85*
ei tohi olla suurem lubatud
piirkiirusest, mis üldjuhul
eeldab liikluse rahustamise
vahendite kasutamist.
• Asulavälisel teel eeldusel,
kui kiirus V85* ei ületa
50 km/h.
• Jalgteede jätkuvus peab
olema mõlemal pool sõiduteed.
• Sõiduki nähtavuskaugus
jalakäijale, kui seistakse
sõidutee äärest kahe meetri kaugusel, peab olema
lähtuvalt kiirusest vastavalt 40, 60 või 85 meetrit.
• Ülekäiguradasid ei ehitata
ega tähistata põhi- ja tugimaanteede asulavälistel
lõikudel ning teedel, kus
kehtestatud kiiruspiirang
ei ole suurem kui 30 km/h
või õuealale.
* Kiirus V85 on sõidukiirus, mida ei
ületa 85 % juhtidest.

väärse ülekäigukohaga 26%
ohtlikum. Petlik turvatunne,
mis põhineb jalakäija ootusel,
et talle antakse teed, seab tegelikkuses teeületaja suurde ohtu. Ülekäigurada ületav jalakäija sageli ei veendu läheneva
sõiduki olemasolus, kuid kahjuks olenevalt sõidukiirustes ja
liiklussagedusest ei ole juhid
alati teeandmise kohustuse
täitmiseks valmis ega ka võimelised.

Taas näidati päevakeskuses kokakunsti
Sügisandide näitusdegusteerimine toimus
eakate päevakeskuses
juba kümnendat korda.
HARKU VALLA TEATAJA

uubeliaasta suursündmuse
J
avasid vallavanem Erik
Sandla ja sotsiaal- ja tervis-

hoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn. Auhinnad pani välja
Harku vallavalitsus.
Tänavuseks parimaks magusaks toiduks (hoidised, küpsetised) valiti Helve Lõokese
valmistatud šokolaadi-beseekook, II koha saavutas Siiri
Vaiga õunapirukas ning III koha Liia Kuusiku lihtne õunakook.
Soolaste toitude I koht läks
samuti Liia Kuusikule, kes
tänavu küpsetas suvikõrvitsaampsud. II koha vääriliselt anti
punkte Larissa Püssimi tehtud
võiseenesalatile ning III koha
saavutas Heljo Suurlahi räime
äkine.

Kokakunsti hinnati kolmes kategoorias – magusad toidud, soolased toidud ning joogid. / Foto: Mari Kukk

Rõõmu tegi, et ehkki esialgu puudusid tänavusel degusteerimisel jookide kategooria esindajad, otsustas
Ivi Keerd siiski kodust rabar-

berilikööri lauale tuua.Tiina
Nurmsaarele anti dekoratsiooni eriauhind.
Harku vallavalitsus tänab
kõiki valla eakaid, kes on sellel

üritusel läbi aastate osalenud
ning oma panuse sündmuse
kasvamisse andnud.
Suur aitäh ka kõikidele külastajatele!

Volikogu liikme kolumn
Foto: erakogu

Kas ülekäigukohas ja
vöötrajal on jalakäijal
samad õigused üle tee
saada? Maanteeameti
ennetustöö osakonna
juhataja Monika Heinrand
selgitab: “Ei ole.
Erinevus on teeandmise
kohustuse osas.“

Kaido
Kruusoja:
“On aeg
panustada
rohkem
avalikku
ruumi“

Harku vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kruusoja teeb ülevaate
komisjoni tööst.
Planeeringud on üks
tähtsamaid valdkondi vallas. Nendega
määratakse ümbritsev keskkond. Halvasti planeerides võib
tekkida seis, mida ei saa alati
hiljem muuta.
Masu algusest on möödas
u 10 aastat. Paljud mäletavad, kuidas enne seda üritas
iga mees soetada maalapi
või metsatuka, et see läbi
detailplaneeringu “ruuduliseks” muuta – tihedamalt
hoonestust täis pressida. Pea
igal volikogu istungil kehtestati uusi detailplaneeringuid,
ehitusõigust jagati vasakuleparemale. Arendajatele oli
tegevus kasumlik, soetatud
põllulapi hind kerkis peale volikogu käeviibet vahel
kümnekordseks.
Kui majanduskriis hoo
maha võttis ja aega arupidamiseks andis, selgus, et
meil on riiulitel u 3500 elamuühikut ehitusõigust, mille
realiseerimisel oleks saanud
piltlikult kasvatada elanike
arvu kahekordseks. Paraku
puudusid potentsiaalsete
uute leibkondade tarvis lasteaiad-koolid. Keegi polnud
mõelnud, kuhu mahuvad
autod, kus on kauplused ja
spordisaalid... Tihti avastasid
uusasukad, et maa majaehituseks osteti, kuid pole teed,
mis selle maani viib. Pole
vett, mida juua, ja kempsust ei lähe sooritus kuhugi.
Mõnede jaoks oli üllatus, et
metsas ei põlegi tuled ega
käi tramm.
Oli arendajaid, kelle peamiseks ülesandeks oli krundid kiirelt maha müüa ja
ise haihtuda. Õnneks oli ka
neid, kes hoolitsesid, et planeeritu saaks selliseks, kus
isegi tahaks elada.
Arvestavalt plaanides
Omal ajal oligi kaootiline
planeerimine see, mis ärgitas kandideerima. Olen
olnud volikogu liige alates
2009. Pea kogu selle perioodi
oleme vanu vajakajäämisi
lappinud. Täna võime öelda,
et suudame pakkuda igale
lapsele lasteaiakoha. Koolivõrguga tuleb veel tegeleda.

Väljaehitamisel on kergliiklusteede võrk. Kandikeskustes on ruumid kohalikku elu
korraldavatele seltsingutele.
2013. aastal kehtestati uus
Harku valla üldplaneering...
vana 1996. aasta asemele.
Kas see sai hea või halb, võib
jäädagi vaidlema, kuid see
on plaan ja ühiskondlik lepe,
kuidas areneme edasi.
Mulle meeldib, et oleme
paika pannud rohevõrgustiku, mida säästame ehitustegevusest. Oleme kinnitanud
tsoonid, kus asuvad tootmismaad, mis annab kindluse,
et kahe elamu vahele ei tule
tehast. Oleme näidanud ära
miljööväärtuslikud alad ja
kinnitanud, et ei luba olemasoleva lähedusse ehitada
disproportsionaalselt teistsugust mustrit.
Valda on sisse kirjutatud
üle 14 700 elanikku. Mobiilne positsioneering näitab u
17 000. Küllap on väheseid,
kes arvavad, et õnn võiks olla
elanike massiline juurdevool.
Vaatamata sellele, et pea iga
volikogu kuulutame kehtetuks vanu realiseerimata
detailplaneeringuid, on meil
vanast ajast ikkagi “reservis”
arvestatav kogus potentsiaalset elamuehitusõigust.
Nüüd, kus majandus on
arengutsükliga jõudnud taas
laineharja lähedale, on tunda uute planeeringute algatamise survet. Kinnisvaraportaalides valla põllumaade
müügikuulutustele kiputakse
lisama “elamuarendamisvõimalus”. Tahaks öelda: “No ei
ole. Harku valla arengud näeb
ette üldplaneering.” Nii algabki iga uue detailplaneeringu algatamine komisjonis
küsimusega: “Kas vastab üldplaneeringule?” Üldplaneeringut tohib muuta ainult
avalikust huvist lähtuvalt.
Hiljutisel valla arengukava arutelul kriipis kõrva
repliik, et Tabasalu on nagu
kole bensiinijaam. Oleme
viimastel aastatel valdavalt
investeerinud lasteaedadesse,
koolidesse, torudesse. Ehk
on nüüd aeg küps ka selleks, et pöörata tähelepanu
avalikule ruumile ja selle
kujundusele.

4

kolmapäev, 10. oktoober 2018 // HARKU VALLA TEATAJA

KESKKOND & ETTEVÕTLUS

Meie vald
Rubriik tutvustab kord kuus Harku valla vaatamisväärsusi, loodust ning põnevaid fakte ajaloos.

Läbi Leedu, Läti ja Eesti –
Ranniku matkarada

Matkarada läbib ka Rannamõisa panka. / Foto: Riho Kirss

Harku valla mereäärsetel radadel võib
aeg-ajalt märgata
puudel või kividel
valge-sinise-valge
triibulist märgistust.
Samasugust märgistust
võib näha naabervallas
Lääne-Harjus, aga
ka Läänemaal,
Pärnumaal ning Lätis.
LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

Antud märgistusega
on tähistatud Ranniku matkarada, mis
on osaks Euroopa
pikamaarajast E9.
Marsruut algab São
Vicente neemel Portugalis ja
lõpeb Narva-Jõesuus Eestis,
kus Narva jõgi suubub Soome lahte. Matkarajaga on
arvestatud ka Harku valla
üldplaneeringus ning rada
on kantud üldplaneeringu
kaardile.
Matkarada on Lätis tuntud
kui Jūrtaka ehk mereäärne
rada, mis kulgeb nii mööda
liivast kui ka kivisemat
rannaäärt, mööda mereäärseid metsi ja kalurikülasid. Eestisse jõudes saab
temast Ranniku matkarada, mis jätkab oma kulgemist, põigates mereäärest nii metsa kui kadakaväljade ja mereäärsete niitude vahele.
Mõnus ajaviide
Ranniku matkarada on Balti
riikide pikim matkarada,
mööda Läänemere rannikut
Leedu piirist kuni Tallinna
sadamani. Matkarada on
ligikaudu 1200 km pikkune,
hõlmates Eestist Pärnumaad,
Läänemaad ja Harjumaad.
Marsruut kulgeb Nida –
Liepāja – Ventspils – Kolka
– Jūrmala – Riia – Saulkrasti
– Heinaste – Ikla – Pärnu –
Virtsu – Lihula – Haapsalu
– Paldiski – Tallinn, aga rada
võib läbida ka vastupidises
suunas, st märgistus on teh-

tud nii, et pole vahet, kust
alustada ja kummale poole
liikuda.
Matkarada pakub võimalust koos kajakate, päikese
ja tuulega mere ääres mõnusalt aega veeta. Alusta
matkamist ja tule rajale, kus
iganes soovid, ja lõpeta, kui
jaks otsa saab, et siis varsti
taas uue hooga tagasi tulla.
Kogu teekonna läbimiseks
kulub umbes 60 päeva.
22 km Harku vallas
Meie vallas on matkaraja
pikkus u 22 km ja valla territooriumile jääb ka matkaraja
kõrgeim punkt, milleks on
35 m üle merepinna kõrguv
Rannamõisa pank. Käesoleva aasta suve ja sügise jooksul on suurem osa Ranniku
matkarajast tähistatud valgesinise-valgete markeeringutega.
Matkarada kulgeb Harku vallas mööda eriilmelisi
maastikke – läbides nii liivaranda kui metsaradasid, võsastunud ja kivist kallast,
pankasid, üle pea kõrguvaid
roostikke, asfaltteid jne. Rada läheb läbi kahe maastikukaitseala – Türisalu ja Rannamõisa ning kahe looduskaitseala – Suurupi ja Muraste.

Rada on jalgsi
läbitav igal aastaajal.
Raja äärde jääb Ninamaa
neem, eraldatud liivased
rannaribad, Peeter Suure
merekindluse rajatised ja
Suurupi alumine tuletorn.
Rada on jalgsi läbitav igal
aastaajal, kuid arvestada tuleb kindlasti ilmastikutingimustega. Osad lõikudest
on läbitavad ka jalgrattaga.
Roostike läbivates lõikudes
Vääna-Jõesuu ranna ja Suurupi sidelinnaku vahelisel
alal võivad jalad märjaks
saada, eriti kõrgema veeseisu korral. Seda kompenseerivad raja ääres avanevad
vaated ning võib avastada
põnevaid kohti.
Head matkamist!

Matkaraja kaart ja reisijuht: coastalhiking.eu/et

Maailmakoristuspäeva
raames peeti Muraste
mõisa taguses hiies sillaja purdetalguid.
VAL RAJASAAR
Muraste Looduskool

M

uraste mõisapargis ja
selle juures asuvas riigimetsas leidub päris
palju tiike, kanaleid ja kraave.
Hiljuti teadlaste poolt täpsustatud hiiemetsa piirid kattuvad
kogu mõisapargi taguse metsaalaga. Mets on alati olnud aktiivses kasutuses mustikate korjamiseks ja seenelkäikudeks
ning laste ja lemmikloomadega jalutamiseks. Sageli käivad
siin loodushuvilised, jalgratturid, fotograafid ning alates
2006. aastast toimuvad metsas
ka Muraste Looduskooli õpperetked. Hiiemets on rohevõrgustiku tuumala ning seda
läbib oluline rohekoridor ulukite liikumiseks.
Muraste hiiemets on väike
roheline saareke tiheasumite
vahel, mistõttu on tähtis seda
nõnda hoida.
Kuna metsa asustab mitmekesine linnustik ning ka imetajaid, roomajaid ja kahepaikseid leidub palju, siis on hea
inimeste käigurajad hoida
kasutusel nii, et need ei ristuks
loomade omadega. Ulukitele peab jääma rahulik eluala
ning nõnda, et ka inimesed
neid häirimata metsas puhata
ja loodust nautida saaksid.
Suunanäitajateks on siin tiikide-kraavide ületuskohad.
Juba eelmisest sajandist olid
need käepäraste materjalidega – metsa alt leitud oksad ja
rondid – täidetud, et inimesed
kuiva jalaga üle saaks. Voolava
vee teel leidus toona aga ka
naeltega laudu, vineeri, euroaluseid ja ehitusprahti.
Hoolides ja hoolitsedes
2009. aasta mais toimusid esimesed sillatalgud, mille käigus puhastati kraavid ja tiigid
sobimatust täitematerjalist,
metsast koristati suurte lasude kaupa prügi. Kokku sai too-

Üheskoos said
Muraste hiiemetsa
sillad ja purded korda

Purdeid remontisid ka kõige väiksemad koos
vanematega. / Foto: erakogu

kord valmis 13 silda ja purret,
vabatahtlikke oli mitukümmend. Väga suur töö sai tehtud, mille tulemusena vähenes
prügistamine metsas ja oli
märk maha pandud sellest, et
keegi hoolib ja hoolitseb. See
märguanne on toiminud. Hiljem on purdeid vähehaaval
parandatud nii Muraste Looduskooli, “Vereta jahi” fotoaktsiooni fotograafide kui külaseltsi aktiiviga. 2010. aasta
mais lisasime ka metsaradadele viidad, et oleks parem
orienteeruda. Need läksid
kohe kasutusele ka marjulisteseeneliste omavahelises infovahetuses ning enam polnud

vaja puude otsa jätta maamärkideks kilekotte, mida tuli varem alatihti koristada.
Tõsisem ettevõtmine
Selleks aastaks olid 10 aastat
tagasi ehitatud sillad ja purded
juba niivõrd väsinud, et lihtsalt
pisiremondist enam ei piisanud – põhjalikku parandust
vajas 11 silda. Sestap kutsusime Muraste külaseltsi kaudu
kokku järjekordsed sillatalgud
15. septembril. Aktiviste kogunes täpselt parasjagu, nii et
suutsime ühe päevaga taastada või täiesti uuesti ehitada
üheksa silda ja purret ning parandada ka hiiemäe klindilt

laskuva trepi. Kogu tegevus
oli mõistagi kooskõlastatud
vallavalitsuse, RMK metsaülema ning Keskkonnaametiga. Talgutel osales põnev
seltskond, kelle hulgas oli nii
puuseppi, majandus-spetsialiste, insenere, õpetajaid ja
koolidirektor, pillimeistreid ja
teisi kohaliku elu edendajaid.
Töö kõrvale pajatatud lood
ja mõttevahetus oli hariv ja
inspireeriv vaimuharjutus.
Materjaliga aitas tasuta kohalik puidufirma Raitwood ning
üks Suurupi ettevõtja kinkis
elektripostid silla taladeks,
mis kestavad nüüd väga kaua.
Muraste Looduskool ja Studio
Viridis varustasid kinnitusvahenditega ning samuti panustasid talgulised isiklikult.
Talgusupi keetis restoran Seller
ja juhuslikult meie aktsiooni
märganud jalutaja tõttas koju,
et jõuda lõunaks tegijatele
õunakook küpsetada.
Tänavune ülikuiv suvi lihtsustas ka sildade taastamist tiikidel ja suurematel kraavidel,
sest need olid täiesti kuivad
(sellist olukorda ei mäletanud
ka vanemad mehed). Avanes
hea võimalus vedada välja tiikidesse loobitud prügi ja
vanametalli, mida kogunes
lõpuks päris palju. Ajal, mil
mehed vihmasabinaid trotsides lõpetasid viimaste sildade
käsipuid, otsustasid naised
hakata metalli mudast välja
tirima. Kõik sai sorteeritud ja
rändab õigesse kohta. Nüüd
võiks järgmised tosin aastat
olla hiiemetsa purretega mureta. Hoidkem hiie rahu ja selle
austuseks tehtut, kui käime
seal puhkamas, õppimas, vaimujõudu kogumas, loodusega
koos olemas. Loodus on meie
kodu ja meie hoida.

Vaata Hiiemetsa kaarti: www.harku.ee ning talgufotosid: www.flickr.com/HarkuVald

Sõidujagamisteenus väärtustab aega
Kui Harkujärve elanik
Jana Valliste tundis, et
ei suuda enam lisaks
põhitöökohale olla oma
pere logistikaosakonna
juht ja sohver, sündis
elu lihtsamaks muutev
teenus.
MARI KUKK

alliste peres kasvab kolm
V
last ja nende sõidutamine
võttis pereema võhmale. “Ühis-

transport sageli ei aita, kuna
marsruudid ja ajagraafikud ei
klapi ning väiksemad lapsed
vajavad lisaks sõidutamisele
ka saatjat, näiteks eelkooli minemisel, ujulast äratoomisel,
rongi peale saatmisel vms,”
räägib Jana, kuidas sai alguse

ettevõtmine nimega HopKid.
See kujutab endast nutikat
sõidutamise ja saatmisteenuse
platvormi. Jana sõnul oli teine
HopKidi teenust käivitav tegur
tõik, et Eestis ei ole tagatud
kõigile lastele liikuvus ja teenuste kättesaadavus. Ühtlasi
aitab teenus lapsevanematel ja
teistel transpordi eest vastutavatel inimestel (näiteks vanavanemad) tõhusalt plaanida
ja korraldada sõitusid ning
sõidutajatel teenida lisaraha.
Hõlpu ja tulu
elanikele
HopKidi eripära võrreldes tavaliste sõidujagamisplatvormidega ongi n-ö sõiduteenusele
lisanduv saatmisteenus. “Teisisõnu sõidutab kontrollitud
taustaga juht sinu lapse õigesse
kohta ja annab vajadusel lapse
vastuvõtjale üle. Sõidutajateks/

Huvi korral lae HopKid rakenduse testversioon alla Google Play´st või Apple
Store´ist ning telli laste sõidu- ja saatmisteenus. Kui soovid hakata sõidutajaks
kirjuta info@hopkid.ee või vaata
www.hopkid.ee.

saatjateks on aga valdavalt teised lapsevanemad või lapsehoidjad, kes peavad vastama
kindlatele tingimustele ja läbima taustakontrolli,“ selgitab
ta asja olemust ja toonitab, et
tellimus lapse sõidutamiseks
tuleb teha hiljemalt eelmisel
päeval. Platvormi vahendusel
sõidu- ja saatmisteenuse pakkujaks saab hakata iga lapsevanem/lastega töötav inimene,
kes vastab HopKid’i poolt seatud tingimustele. Selleks tuleb
täita ankeet, esitada andmed,
osaleda koolitusel – ja saabki
hakata lapsi sõidutama ja saatma. “Ootamegi ennekõike Har-

Kuidas muuta laste sõidutamine punktist A punkti B
mugavaks ja turvaliseks?
Jana Valliste on leidnud
lahenduse. / Foto: erakogu

ku valla lapsevanemaid teenust
proovima ja ka sõidutajateks,”
kutsub Jana, üks neljast teenuse käivitajast, vallaelanikke üles
oma elu lihtsamaks tegema.
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SPORT & KULTUUR
Meie valla jalgpallihuntide saavutustel ei
tule lõppu – viimastel
nädalatel on võidetud
FC Zeniti ja FC Otepääd.
Meeskond jätkab liigas
kolmandal kohal.

Imeline karikaõhtu
Tabasalu staadionil

riho saksus
JK Tabasalu

K

odumeeskond võõrustas
25. septembril Tabasalu
staadionil Eesti karikavõistluste 1/8 finaalis Tallinna
FC Zeniti, kelle ridades mängib ka endine Eesti koondislane Ingemar Teever. Rohkearvuline publik (411) nägi võitluslikku mängu, mis mõne
üksiku võimalusega kestis
kuni 40. minutini, mil Rasmus
Tomson JK Tabasalu kasuks
palli võrku lõi.
Vaheajal toimus tõeline
loosisadu: burgerid, pitsad,
pannkoogid ja iPhone 7. Teisel
poolajal jätkus võrdne mäng,
kuni avavärava autor lisas veel
teise. Seejärel lõi Ingemar Teever ühe värava tagasi ja pinge
püsis jätkuvalt õhus. 74ndal
minutil jäid külalised punase
kaardi tõttu vähemusse ja meie
Valeri Makarov lõi 18meetrilt
karistuslöögi otse ristnurka.
Seepeale vastaste jõud rauges.
Kolme lisaväravat ning suurt
võitu ja pääsu veerandfinaali
tähistasime ilutulestiku ning
6:1 skooriga.
Koosseis: Rihard Kristjan
Kristel, Freddie Heinmaa,
Rauno Raid, Priidu Nurmik,
Valeri Makarov*, Konstantin

LÜHIuudised
Suurupi-Kasevälja mänguväljakspordiplats
Oktoobri lõpuks valmib Suurupis, Kasevälja tee 12 mänguväljak-spordiplats, millega luuakse külasse ligi 3700 m²
hõlmav esimene atraktiivne vabaaja- ja sportimisala.
Rajatakse suur hulk atraktsioone (liumäed, karussellid,
ronimis- ja tasakaaluatraktsioonid, kiiged, kaugushüppekast ja jooksurajad, välitrenažöörid) ning multispordiareen pallimängudeks.
Töid teostab Mo Teh OÜ ja ehitusjärelevalvet teeb
Casaverde OÜ ning kohaliku kogukonna liikmed Kasevälja Küla Selts MTÜ eestvedamisel. Ligi 90 000 eurot
maksvat projekti rahastab 90% ulatuses Nelja Valla Kogu
(Euroopa Liidu LEADER-programmist) ja 10% ulatuses
Harku Vallavalitsus.
(Kasevälja Küla Selts MTÜ)

Duatlonil selgusid tänavused
Eesti meistrid

1. oktoobril toimus ajalooline mäng – 411 inimest publikus, pääs veerandfinaali, ilutulestik.
/ Foto: Riho Kirss

Nahk* (84. Kert Koljal), Rasmus Tomson*, Alan Arruda,
Edwin Stüf*, Kersten Lõppe
(83. Martin Tšegodajev), Lucas
Liiva (59. Aleksander Ojari*).
Otepää andis lahingu
22. liigavoor tõi 1. oktoobril
Tabasallu FC Otepää. Lahing
kujunes ootamatult raskeks,
sest hoolimata tohutust mängulisest ülekaalust ei suutnud
Tabasalu ühtegi oma avapoolajal tekitatud võimalust vära-

vaks vormistada. Nii sai taas
tõeks ütlemine, et kui ei löö
sina, lüüakse sulle.
Poolajavileks näitas tabloo
0:3 kodumeeskonna poolt
vaadatuna. Teise poolaja alguses tegi peatreener Marko
Kristal vahetusi ning väravad
ei lasknud end kaua oodata.
Otepää jaks rauges, pall püsis
kindlalt Tabasalu valduses ja
Rasmus Tomson sai keskväljalt hea söödu, mängis üle ka
Otepää väravavahi ja lükkas

palli kindlalt võrku – 4:3!
Koosseis: Rihard Kristjan
Kristel, Freddie Heinmaa,
Priidu Nurmik, Rauno Raid
(46. Martin Tšegodajev),
Konstantin Nahk, Alan Arruda (46. Lucas Liiva), Kert
Koljal, Valeri Makarov (82.
Ervin Stüf), Kersten Lõppe*,
Rasmus Tomson* (71. Andreas Pauri), Edwin Stüf* (81.
Endrik Reose).
* Lõid mängus värava.

Tabasalu Triatloniklubi korraldusel toimunud Tabasalu
XXV duatlonil jagati välja Eesti meistrivõistluste medalid.
Säravaimad hetked klubi enda korraldatud võistlustelt
olid neli meistrikulda (neidude B klassi I Grete Maria Savitsch, neidude A klassi I Merili-Mai Kivimets, naisjuuniorite I Katre Meriloo ja M 50 I Urmas Utar), kaks hõbemedalit (Hanna-Liisa Värik ja Kaari Meriloo) ning kolm pronksi
(Ivan Bondarchuk, Marianne Kivimets ja Loreen Ulp).
Tunneme rõõmu tublide laste saavutuste üle ning
täname koostööpartnereid, kelle abiga õnnestus panna
pikkade traditsioonidega spordisündmusele väärikas
punkt.
Aitäh toetajatele: Harku Vallavalitsus, Strantum, Mailis
Design, Velospets, Estanc, Prolexplast, Tarplani Kaubandus, Tabasalu Spordikompleks, Freesport Trading, Warren
Safety, G4S Eesti, Hawaii Express, E-Betoonelement,
Enervit, Carmen catering, Puhastusekspert, UC Rent,
Veski Mati, Pitsastuudio, Maiasmokk, Tabasalu Koolituskeskus ja Eesti Triatloni Liit.
(Tiina Pallas, Tabasalu Triatloniklubi)

Hõbehallid trotsisid loodusstiihiaid

Muraste kinopunkt avas sügishooaja
filmiga sõprusest ja naerust
Taas tõotab tulla
mitmekesiselt põnev
kultuurihooaeg – seda
ka koduse Muraste
kinopunkti ekraanil.
Tulekul on hulgaliselt
kodu- ja välismaiseid linateoseid,
filme lastele ja loodussõpradele.
AULE KIKAS
Muraste kogukonnakeskuse
projektijuht

uraste külaselts on juba
M
kolmandat aastat Kinovõrgu liikmena Harku valla

ainus ametlik kinopunkt. Koostöö ja filmide levik põhineb
suures osas usaldusel: tagame
ja vastutame, et filmid ei satuks
meie käest piraatvõrku ja et
film jõuaks õigeaegselt järgmisesse kinopunkti.
Oleme eesmärgiks võtnud
näidata ära uued eesti filmid
ning valiku Euroopa kvaliteetfilmidest, mida väikekinodes
levitatakse. Hooaja avas kogukonnakeskus koguperefilmiga
“Timm Thaler ehk müüdud
naer”. Seni on populaarsemad
olnud kodumaised komöödiad, müstiline “Rehepapp”
ning meie kandis filmitud

“Teesklejad”. Publikupuudust
pole tundnud ka ükski lastele mõeldud film.
Tihtilugu küsitakse, mille
alusel teeme filmivaliku? Eesti
Filmi Instituut korraldab kaks
korda aastas pressipäeva, kus
tutvustatakse meediale, Kinovõrgu liikmetele ja maapiirkondade kinodele kõiki lähikuudel linastuvaid filme, mille
hulgast saame teha oma valiku.
Septembrikuise infopäeva tegi
eriliseks uus algatus – kõikide
filmide loojad olid esmakordselt ise tutvustamas peatselt
ekraanile jõudvaid teoseid. See
algatus oli inspireeriv ja nauditav.
Lähikuude kinokava
Tänavune programm on aga
niivõrd põnev, et otsuse tegemine – mida võtta, mida jätta – tuli väga raskelt. Mõned
filmid jätsime välja seetõttu,
et lihtsalt ei jagunud vabu õhtuid – jagame ju koolimaja
aatriumi õhtuseid aegu sõbralikult koolipere ning lauljatetantsijate-näitemängu harrastajatega.
Hooaja kodumaisteks hittfilmideks tunduvad kujunevat
tugeva sotsiaalse sõnumiga
“Võta või jäta”, Põhjasõja-järgsesse süngesse aega vaatav
müsteerium “Põrgu Jaan” ja
imeline loodusfilm “Tuulte ta-

hutud maa”. Koostööfilmidest
julgen esile tõsta Eesti-Islandi
linateose “Mihkel”. Välismaistest filmidest tasub oodata ja
kindlasti vaatama tulla eluloofilmi Astrid Lindgreni rääkimata loost – hingekeeli puudutab ainuüksi juba seda filmi
tutvustav treiler.
Tõeliselt suurt emotsiooni
pakub ka lastele mõeldud programm. Südamlik ja imeilusa
pildikeelega Eesti film “Eia
jõulud Tondikatkul” juhatab
meid seekord kaunisse jõuluaega. See film võiks kuuluda
tänavu kõigi pühade aegsesse
koosolemisse-nautimisse.
Jaanuaris kohtuvad lapsed
aga taas suure sõbra Lottega
filmis “Lotte ja kadunud lohe”.
Välismaistest filmidest pakuvad kindlasti rõõmu põhjanaabrite “Muumid ja talvine
imedemaa” ning Saksamaal
valminud “Papa Moll ja šokolaadivabrik”. Päris Hollywoodi
filme me paraku endale veel
lubada ei saa – need nõuavad
lihtsalt teistsugust tehnikat.
Küllap me selleni ka jõuame!
Jaanuaris-veebruaris, kui
aastavahetuse kiire möödas,
plaanime teha portreefilmide
päeva. Loodetavasti saame
külla kutsuda ka mõne port-

reteerija ja portreteeritava. Väga põnevatest kodumaistest
persoonidest vändatud dokumentaalfilmide päeva mahutame ka eluloofilmi Whitney
Houstonist.
Lisainfo ja aitäh
Mullu tegime kinokülastajatele väikese küsitluse selle kohta, milline päev sobib filmiõhtuks kõige paremini. Ehkki
korraldajatena tundus selleks
esialgu olema neljapäev, siis
küsitlus kinnitas, et enamus
meie filmisõpradest tuleb koduküla kinno reedel. Piletihinnad saame hoida 3–4 euro
juures, vaid väga “kuumadele” filmidele on levitaja kehtestanud kõrgema tariifi. Ka kinokohviku traditsiooni püüame
ettevõtjate võimalusi arvestades hoida.
Tänan siinkohal kõiki abilisi: Katre Kuusik, kes tegeleb
filmiketaste logistikaga; Evar
Ojasaar ja Marko Tiirik, kes
ulatavad abikäe, kui pilt või
heli streigib. Tuhat tänu ka
kõigile senistele ja tulevastele
piletimüügi-vabatahtlikele.
Meie filmikava on olemas
küla kodulehel www.muraste.ee
ja Harku valla kodulehe kultuurikalendris.

Hoia end kursis Muraste kogukonnakeskuse tegevustega:
www.muraste.ee või sotsiaalmeedias @MurasteKylaselts

Suurt elevust tekitas sõitmine autokastis. / Foto: erakogu

Ilmateade 12. septembril: Eestit on haaranud tormituul,
laevaliiklus häiritud, puhangud merel 23 m/sek, laine kõrgus kuni 6,5m. Just selline sattus olema päev, mil eakateklubi Hõbehall võttis ette ekskursiooni Naissaarele.
Aurik Katharina ootas meid marust hoolimata. Otsad
anti lahti ja nautisime, kuidas vanalinna siluett seljataha
jäi, ei olnud tunda eriti tuult. Kui aga Paljassaare varjust
välja saime ja laevanina Naissaare poole keerasime, olime
keset tormi. Avamere lained kiigutasid laevukest, ikka
üles ja alla, soolane vesi loksus üle laevateki. Merehaigus
tuli kallale. Istuti põrandal, osa oli pikali, sai ka roolikambrisse pugeda.
Sadamas ootas meie 23liikmelist punti giid veoautoga.
Algas sõit, läksime vaatama Peeter Suure merekindluse
varemeid. Saarel on tihe raudteevõrgustik, autoteed
aga looduslikud. Et autokastis rappudes ellu jääda, tuli
kõvasti pingist kinni hoida. Nägime rannapatareide jäänuseid, meremiine, nende ladusid ja ürgset loodust. Kui
jälle laevale saime, soovitas kapten kõhu kõvasti täis süüa
- olevat kergem merd taluda. Lennusadamas kindlale
pinnale jõudes olime õnnelikud. Tänase päevani räägitakse Ranna sovhoosirahva tormisest merereisist Viiburisse.
Nüüd on küll ainest uueks legendiks.
(Matti Loit, eakateklubi Hõbehall)
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TEATED & KULTUUR

Teated:
TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554, janek@
janelldisain.ee.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu. OÜ
Norringsen, tel 5662 1300.
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.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. 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 teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Soodsad
hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476
e-post: ehitus@miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
e-post: mehitus@gmail.com.
Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad.
Tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.
Ehitusremonttööd, aedade
hooldus, haljastus. Silver Agu
Ehituse OÜ: silver@agu.ee; 504 1285.
Arboristi teenused. Ohtlike
puude raie, puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsa niitmine.
www.puukirurg.ee, 505 7786.
Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300.
Viime tasuta ära teie vanaraua
(pliidid, vannid, torud, akud jne) tel
5554 1036.

Fassaadi hooldusteenus: hooldus, vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine.
5656 2440, Sunluna Trade OÜ.
www.terrassikaubamaja.ee –
ehitame uusi terrasse ja valmistame lükanduksi ning katuseid
terrassidele. Küsi lisa tel 5344 1811
või info@terrassikaubamaja.ee.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Raamatupidamisteenus väiksematele- ja keskmise suurusega
ettevõtetele. Info tel 507 2755 või
liisi@parvin.ee.
Arhitekt. Eramaja projektid,
ka tagantjärele, rekonstrueerimine jms. Hind ehitusloani
1200–1600 €. Tel 5831 9789,
aare.keel@gmail.com.
Teostan san-tehnilisi ja pisiremonttöid. Tel 503 8313.
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku pikendamine
Harku Vallavalitsus teatab Liikva külas SuurePärna maaüksuse detailplaneeringu avaliku
väljapaneku pikendamisest.
Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 79
otsustati võtta vastu Liikva külas Suure-Pärna (katastritunnus 19801:011:0376) maaüksuse detailplaneering vastavalt vastavalt Casa Planeeringud
OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 20/11.
Planeeritav maa-ala, suurusega 7,07 ha paikneb Liikva külas u 700 m kaugusel Väänatammi
tee ja Varsa tee ristmikust loodes, Varsa tee ääres
ja hõlmab Suure-Pärna (katastritunnus 19801:
011:0376) 100% maatulundusmaa maaüksust.
Juurdepääs planeeritavale alale on olemasolevalt Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda Varsa
teed ning Väänatammi teelt mööda Varsa teed.
Lõikudes, kus juurdepääs kulgeb mööda erateed
tuleb planeeringust huvitatud isikul enne detailplaneeringu kehtestamise kohta otsuse tegemist
sõlmida vastavate maaüksuste omanikega notariaalsed juurdepääsutee servituudid.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse osalise sihtotstarbe muutmist, määrates
maaüksusele 20% ulatuses ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarve ning jättes maaüksusele 80%
ulatuses maatulundusmaa sihtotstarve. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kolme põhihoone ja ühe abihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m². Hoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust.
Lubatud on katusekalle 30º kuni 50º. Detailplaneeringuga moodustatakse 1073 m² suurune
transpordimaa sihtotstarbega krunt Varsa tee
laienduse tarbeks.

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

27. septembril 2018 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales 20 Harku Vallavolikogu
liiget, istungit juhatas Harku Vallavolikogu
esimees Kalle Palling.

Pakkuda võib kõike! kasutult.
seisevauto@mail.ee, 5459 5118,
Magnus.

ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Ilmandu külas Illimari ja Muraste tervisekompleksi maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
koostamise lõpetamine;
• Türisalu külas AÜ Salu-1 detailplaneeringu koostamise lõpetamine;

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib olla remonti
vajav. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee.
MÜÜK
Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud põllumuld. Kuivsegud, täide,
sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod 100kg – 8t Tel 501 5992.

Müüa freesasfalti. Asukoht Saue
linn. Hind kokkuleppel. Tel 5811
8322.
TÖÖ
Eccua/Puhastid OÜ otsib tublit
laomeest. Hea laomees on usaldusväärse minevikuga, sõidab tõstukiga, kasutab arvutit. Töökoht Harku/
Paldiski mnt ristil Angerja teel
ECCUA majas. Tingimused head,
palk aus. Info: marek@eccua.ee
5236745, www.eccua.ee.

Projekteerimistingimuste avatud
menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse
algatamisest detailplaneeringut täpsustavate
projekteerimistingimuste andmiseks:
• Vääna-Jõesuu külas Männiku maaüksusele
kauplusehoone püstitamiseks ehitusprojekti
koostamisel Harku Vallavolikogu 30.09.2010

Alal kehtivate detailplaneeringutega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab
tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Projekteerimistingimuste eelnõudega saab
tutvuda 10.10.2018-31.10.2018 k.a. aadressil kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada
projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku
istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle osas ootame 10.10.2018-31.10.2018 k.a.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 10.10.201831.10.2018 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

• Harku alevikus Instituudi tee 2 ja Instituudi tee 2a
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Tabasalu alevikus Kase 1 ridaelamu detailplaneeringu korrektuuri koostamise lõpetamine;
• Rannamõisa külas Männiku I maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 89
“Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste
Liidu volikogusse“ muutmine;
• Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsuse nr 108

“Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus“ muutmine;
• Mitte uuendada menetlus Harku Vallavolikogu
30.10.2017 otsuse nr 78 “Vallavanemale preemia
määramine“ suhtes.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMINE MÄÄRUS:
• Harku valla arengukava aastani 2037.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

KESKKONNAAMET TEATAB:
Rannamõisa maastikukaitseala
kaitsekorralduskava koostamine
Keskkonnaamet teatab, et koostamisel on Rannamõisa maastikukaitseala kaitsekorralduskava.
Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid
ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste
tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud
koos tõenäolise läbiviimise aja ja maksumusega.

Laagerdunud hobusesõnnik
saepuruga. Hind 2,5 eur 30 l kott.
Harku vallas transport tasuta. Tel
5811 7351.
Müüa maitsvat ja kvaliteetset
talvekartulit otse kasvatajalt.
Alates 2. kotist kojuvedu tasuta.
Sordid: Gala, Laura, Vinetta jpt.
25 kg kott maksab 12 € (0.48 €/
kg). Tellimused esitada kartuliabi@
gmail.com või tel 550 7859.

Detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustamine
18.10.2018 kell 17.00 toimub Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Liikva küla
Otsa põik 9 ja 10 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Eelnevalt on võimalik eskiisiga tutvuda Harku
vallavalitsuses, detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil: kaart.harku.ee/DP/180208_233/avalik.

otsusega nr 87 kehtestatud Vääna-Jõesuu külas
Männiku maaüksuse detailplaneeringuga
määratud hoonestusala nihutamiseks.
• Tiskre külas Möldre tee 2, Möldre tee 4 ja Möldre
tee 6 korterelamu püstitamiseks ehitusprojekti
koostamisel Harku Vallavolikogu 17.08.2006 otsusega nr 74 kehtestatud Tiskre külas Apametsa
VIII kvartali detailplaneeringuga määratud hoone katusekalde muutmiseks ja hoonestusala
suurendamiseks.
• Tabasalu alevikus Vasara tn T1, T2, T10, Vasara
tn 2, Sütemetsa tee L2 ja Laabi küla Sütemetsa
tee tehnilise infrastruktuuri ehitusprojekti koostamisel Harku Vallavolikogu 30.08.2007 otsusega nr 81 kehtestatud Tamme V, Otsa 4, Paju
2, Sütemetsa 3 maaüksuste ning Tapamaja
kinnistu ja riigi reservmaa piiriettepanek nr AT
021216033 detailplaneeringuga määratud tehnilise infrastruktuuri asukoha täpsustamiseks.

Volikogu istungilt:

Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki;
võib pakkuda ka ülevaatuseta!

Autode, sõidukite, töömasinate kokkuost, ka remonti
vajavate ja seisvate masinate
ost. Ei pea olema ülevaatust,
kindlustust. Pakkuda võib
kõike. Kuulutus ei vanane.
Tel 5457 5055.

Detailplaneeringu eesmärgid kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
26.09.2018–07.11.2018 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) selle lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/080724_84/avalik.
Detailplaneeringu vähendatud suurusega
põhijoonisega (A3) saab tutvuda planeeringualal,
Liikva külas Sputniku tee alguses asuval teadete
tahvlil, Liikva külas asuvas bussipeatuses Liikva
asuval teadete tahvlil.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku
@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik, Harku vald 26.09.2018–07.11.2018 k.a.

Tule arutlema
Kaitsekorralduskava tööversiooni avalikkuse kaasamise koosolek toimub 1. novembril algusega
kell 16.30 Harku Vallamaja saalis (Kallaste tn 12,
Tabasalu).
Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud
elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.
Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava
eelnõu ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid

kaitsekorralduslike tegevuste kohta.
Tutvu kaitsekorralduskava eelnõuga
www.keskkonnaamet.ee ning www.harku.ee. Ettepanekud on oodatud hiljemalt 25. oktoobriks ka
e-posti aadressile imbi.mets@keskkonnaamet.ee.
Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.
IMBI METS
Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist

Kuhu minna, mida teha

Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit
veebilehel www.harku.ee/kalender.

Päev

Algus

Mis toimub

Kus

Lisainfo

10. oktoober

20.00

Kodune kontsert ja helimeditatsioon gongide ja helikaussidega

Lucca 4

Facebook @KaiaKarjatseGongid

11. oktoober

20.00

EMV jalgpallis 2. liiga:
JK Tabasalu vs Raplamaa JK

Tabasalu staadion (Kooli 1)

www.jktabasalu;
FB: @JKTabasalu

12. oktoober

18.00

Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri 20. juubelikontsert

Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli 1)

www.tabasalumuusikakool.ee

12. oktoober

19.00

Kinoõhtu Murastes: Tuulte
tahutud maa

Muraste Kooli aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee;
FB: @MurasteKylaselts

13. oktoober

11.00

Gordoni perekool

Restoran Seller (Klooga mnt 6a)

www.sinamina.ee
Vajalik eelregistreerimine!

14. oktoober

11.00

90. Rabajooks

Tallinn-Harku metsarajad, võistluskeskus (Kalda 20)

www.rabajooks.ee

17. oktoober

13.00

Riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi tööde tutvustamine

Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli 1)

www.harku.ee

18.-19. oktoober

12.00

Üle-eestilised ettevõtluspäevad

Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli 1)

www.tyg.edu.ee

19. oktoober

19.00

Kinoõhtu Murastes: Võta või jäta

Muraste Kooli aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee;
FB: @MurasteKylaselts

20. oktoober

11.00

Gordoni perekool

Restoran Seller (Klooga mnt 6a)

www.sinamina.ee
Vajalik eelregistreerimine!
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REKLAAM

Vääna Mõisakool on 163. aastane traditsioonidega lasteaed-algkool, mis asub kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisas, Harku vallas. Koolis õpib hetkel
100 õpilast ja lasteaias 27 last. Üheks meie prioriteediks
on efektiivse tugivõrgustiku loomine ning laste igakülgse arengu toetamine. Hindame kõrgelt uuendusmeelsust
ning avatust.
Ootame oma kollektiivi täiskohaga

LOGOPEEDI,

kelle peamiseks tööülesandeks on laste ja õpilaste arengu toetamine kõnearendusliku töö kaudu.
Lisaks Vääna Mõisakooli lasteaeda kahte rõõmsameelset,
empaatiavõimelist ning lastest hoolivat

TUGIISIKUT,

kes toetab last lasteaias. Tema peamiseks ülesandeks on
olla lapse jaoks olemas. Ta aitab last erinevate arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab. Tugiisik on
lapse saatjaks lasteaias toimetamisel ja mängimisel.

Kui Sulle meeldib töö lastega, siis anna endast esimesel võimalusel märku
ning saada oma sooviavaldus koos nõutavate dokumentidega e-postiaadressile kontakt@vaanakool.edu.ee. Küsimuste korral ning täiendava lisainfo saamiseks helista telefonil 5551 2080.
Tutvu täpsemate tööülesannetega www.harku.ee/toopakkumised.

Harkujärve Põhikool loodi 1990. aastal. Tänaseks on
kool 6klassiline, kus on 12 klassikomplekti. Käesoleval
õppeaastal õpib koolis 237 õpilast ja neid juhendavad
20 õpetajat.
Ootame oma kollektiivi 0,5-1,0 koormusega

LOGOPEEDI,
kelle peamiseks tööülesandeks on õpilaste arengu
toetamine kõnearendusliku töö kaudu.

Lisainfo ja kandideerimine: 5556 7507 või kulli.riistop@harkujarve.edu.ee.

8

kolmapäev, 10. oktoober 2018 // HARKU VALLA TEATAJA

REKLAAM

JUMALATEENISTUSED
RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel
www.rannamoisakogudus.ee

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00
Õpetaja Avo Üprus
Tel 502 0827
www.inglitiib.eu

otsib oma meeskonda
sportlikku ja kohusetundlikku

PUHASTUSTEENINDAJAT
Töökoormus: 0,5 kuni 1,0 kohta
Tööaeg: vastavalt graafikule, tööle asumine esimesel võimalusel
E–R hommikused vahetused: 6.00–14.15; õhtused vahetused
14.15–22.30; nädalavahetusel 8.30–22.30
Töötasu: tunnipõhine, kokkuleppel (tasu on hea!)
VÄLJAÕPE KOHAPEAL!
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• võimalust teha ka lisatööd (teenimaks lisatasu);
• tasuta sportimisvõimalusi;
• tänapäevaseid ja kvaliteetseid töövahendeid;
• asjalikke koolitusi;
• võimalust kaasa lüüa Tabasalu Spordikompleksi arendamisele ja
igakülgsele parendamisele.

Lisainfo: info@tabasalusport.ee; läbi FB või helistades 5551 3800

