Lk 3

KAASAV
EELARVE

Lk 9

Tutvu kaasava eelarve
ettepanekutega ja hääleta
parima poolt.

UUS KOHVIK
Tabasalus avas uksed uus
kohvik, mis pakub kohalikust
toorainest valmistatud maitseelamusi.

Lk 5

Lk 6

Lk 7

VALLA AASTAPÄEVA ERI

Vallavanema intervjuu, õnnesoovid ja pildigalerii.

Tiraaž: 6050
www.harku.ee

HarkuVald

Harku Valla Teataja
Harku valla ametlik tasuta häälekandja. Ilmub kaks korda kuus.

Vääna on just sobiv
koht mõõtesammaste
paigaldamiseks, seetõttu
on ta Eestis ainulaadne.
Loe edasi lk 4

KARIN KOLLO

Maa-ameti geodeesiaosakonna juhataja

Tervisekeskuse esimene visand.

Vallavanem Erik Sandla ja volikogu esimees Kalle Palling asetamas
tervisekeskuse nurgakivisse urni, kuhu koosviibijaid said panna esemeid, mis toovad tulevasele keskusele pikka iga ja head tervist.

Nurgakivi panemisele elavad
kaasa praegu kitsastes oludes
töötavad arstid ja pereõed.

Muraste koolis on nüüd tantsuklass, avar raamatukogu, mugav õpetajate tuba, uued klassiruumid,
tugispetsialistide pesad ja hubased puhkealad. / Muraste kooli juurdeehituse avamise fotod: Arno Mikkor

Vallavalitsuse kingitus koolile.

Avaaktusel oli rohkelt lusti ka õppuritel, kellel on nüüdsest paremad
tingimused õppetööks.

Viimastel nädalatel
on Harku valla suured
investeeringud jõudnud
oluliste verstapostideni –
avati Muraste kooli
juurdeehitus ning Tabasalu tervisekeskusele
pandi nurgakivi.
Muraste kooli juurdeehitus
avati 7. novembril

eoses õpilaste kasvuga otS
sustati ehitada koolile juurdeehitus. Muraste koolimaja
laiendamiseks ehitati olemasoleva koolihoone klasside
ploki ja spordisaali vahelisele
alale kahekorruseline hoone,
mille esimesele korrusele on
plaanitud eri suuruses klassid, ruum meditsiinitöötajale

Ehitaja soovis libedat liugu ja
kinkis koolile kelgud.

Töö käib täies hoos. Peagi saavad tervishoiutöötajad toimetada avaramates tingimustes ning pakkuda
mitmekesisemaid teenuseid. / Tabasalu tervisekeskuse nurgakivi asetamise fotod: Aron Urb

Kaks investeeringut
on jõudnud verstapostini
ning tualetid. Teisele korrusele
tuleb peeglisaal koos riietusja duširuumidega, tualetid,
klass-ateljee, raamatukogu,
õpetajate tuba ning avar puhkeala.
Lisaks laiendati söögisaali
koolihoone ja spordisaali vahelises osas. Samuti valmis abiruum õueinventarile. Koolihoone ja spordisaali vahelisesse ossa loodi uus ühendus-

koridor ning sellega suleti olemasolev ühendus läbi söögisaali. Lisapinda sai koolihoone
laienemise käigus ka garderoob.
Juurdeehituse ehitas OÜ
Vanalinna Ehitus kogumaksumusega 1 472 276 eurot ja
järelvalvet teostanud Tallinna
Linnaehituse AS maksumusega
25 137 eurot. Hoone projekteeris RTG Arhitektid OÜ ees-

otsas Päärn Volkiga, kes on
ka algse Muraste kooli projekti
autor.
Kokku on suletud netopinda
ca 1100 m².
Tabasalu tervisekeskusele
pandi nurgakivi 14. novembril

ervisekeskus ehitatakse
T
Teenuste 2 asuva arhitekt
Tõnu Liigandi 1972. aastal pro-

jekteeritud teenustemaja kõrvale Tui pargi poolsesse külge.
Uude tervisekeskusesse on
plaanitud ruumid perearsti,
hambaravi, ämmaemanda, füsioterapeudi ja koduõenduse
teenuse osutamiseks. Samuti
on seal ruumid apteegile, psühholoogilisele- ja sotsiaalnõusta-

mistele ning teraapiate jaoks.
Tabasalu tervisekeskuse hoone kontseptsiooni on välja töötanud ja projekteerinud Metusala Arhitektid OÜ ning hoone
valmimist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmeetmest. Tervisekeskus
avatakse 2019. aastal suvel.

Vaata galeriisid www.flickr.com/HarkuVald

Ilusat saabuvat advendiaega!

Foto: Liina Rüütel
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Harku vallavalitsuse ja
OÜ Strantumi vahelise
hooldelepingu järgi algas
talihoole 16. novembril.
Esimeste öökülmade
tõttu alustati libedustõrjega aga juba
29. oktoobril.

Kiire internet läheneb
Aeglase interneti ja hanguva telepildi aeg läheneb hoogsalt lõpule. Üle 35 000 sooviavalduse aitavad planeerida
uue põlvkonna võrgu ehitamist ja juba järgmisel aastal
asume valguskaablit paigaldama, et tulevikuplaanid
teoks teha.
Elektrilevi uue põlvkonna võrk loob võimaluse ülikiireks püsiühenduseks, millega saab nautida internetti ja
telepilti pea kõikjal Eestis. Klient saab valida teenusepakkujate vahel. Sooviavaldusi saab esitada kuni detsembri
lõpuni veebilehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Tegemist ei ole liitumislepinguga ning see ei kohusta millekski,
kuid avaldus aitab võrguehitust paremini planeerida.
Täpsem ehituskava avaldatakse 2019. aasta märtsis.
(Oliver Ruus, Elektrilevi OÜ sideteenuste juht)

Taotle jõulutoetust
Kuni 21. detsembrini saab esitada taotlusi jõulutoetuse
saamiseks. Selleks on vajalik esitada kirjalik avaldus Harku
vallavalitsusele. Avaldusele palume märkida taotleja
arveldusarve number, kuhu toetus kanda, aadress ja sünniaeg. Neil, kellel ei ole pangas avatud arvet, makstakse
toetus välja erandkorras Harku vallavalitsuse kassas (E ja
N kell 9-12 või kell 14-18).
Avalduse vorm on saadaval Harku vallamaja infolauas,
Tabasalu eakate päevakeskuses, Harku raamatukogus,
Kumna kultuuriaidas, Vääna raamatukogus ning kodulehel www.harku.ee. Avaldus on võimalik täita valla iseteeninduskeskkonnas.
Jõulutoetust makstakse Harku vallavolikogu 31. märtsi
2016 määruse nr 11 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ alusel. Lisainfo tel 600 3867 ja kodulehel bit.ly/
jõulutoetus.
(Harku vallavalitsus)

Taotle maamaksutoetust
Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib Harku
vald avalduse alusel juba tasutud maamaksu vastavalt
kehtestatud korrale. Maamaksutoetust saab taotleda
maamaksu tasumise järel kuni 5. detsembrini.
Toetust antakse neile vallaelanikele, kelle elukoht on
maksustamisaastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga
Harku vallas ning kellele kuulub Harku vallas elamumaa
või maatulundusmaa, millel on elamumaa kõlvik.
Taotlemine toimub läbi valla kodulehe iseteeninduskeskuse või paberkandjal Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu). Taotlusega koos tuleb esitada kõigi taotlejale
kuuluvate kinnistute maamaksuteated ja nende tasumist
tõendavad dokumendid.
Lisainfo maakorraldaja Triin Lilienthal telefonil 600
3847 ja e-posti aadressil maamaks@harku.ee.
(Harku vallavalitsus)

Esita kandidaat Aasta keskkonnateo
konkursile
Kas sulle on silma jäänud või oled ise panustanud toredasse ettevõtmisse, millel on arvestatav tulemus meie
keskkonna- ja loodushoidu? Kui jah, siis luba meilgi olla
selle teo üle uhked ja anna sellest kindlasti hiljemalt
30. novembriks teada Aasta keskkonnateo konkursile.
Kandidaadiks võib püstitada ettevõtteid, ühinguid,
eraisikuid ja asutusi.
Esitanud kandidaatide seast parimate välja selgitamiseks on kõigil võimalik kaasa lüüa hääletusel, mis toimub
10.–23. detsembril kodulehel www.keskkonnategu.ee.
Kümme kõige enam hääli kogunud projekti esitatakse
konkursil hindamiskomisjonile, kes valib nende seast
säravaima. Võitjaid autasustatakse 2019. aasta jaanuaris.
(Kairi Toiger, Keskkonnaministeerium)

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

Teede spetsialist

AIN SOONE
Teehoolde spetsialist

H

arku vallas on 2018. aasta seisuga 521,5 kilomeetrit teid. Sellest maanteid
on 431 km (sh 50 km riigimaanteed), jalg- ja jalgrattateid on
42,5 km ning tänavaid 48 km.
Aastaringselt hoiab valla teed
korras OÜ Strantum, kellega
on sõlmitud hooldeleping perioodiks 2016–2021.
Käesoleval aastal on talihoolde seadmetega varustatud 15 masinat. Üks suur veoauto soolapuisturiga, viis traktorit lumesahkadega (neist kahel on olemas puisturid sõelmete laotamiseks teedele ning
kolmel taga roop jää karestamiseks), viis veoautot lumesahaga, kolm maasturit lumesahaga (kahel maasturil on
peal ka puisturid soola ja graniitsõelmete teedele laotamiseks), üks väiketraktor saha

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

ning puisturiga kõnniteede
sahkamiseks.
Lisaks on kokkulepe greideri kasutamiseks teepõhjade
puhastamiseks ning teepeenralt lumevallide teisaldamiseks.
Piirkonnad ja seisunditasemed
Kogu vald on jaotatud viieks
piirkonnaks: Tabasalu alevik
(veoauto, maastur, traktor,
väike traktor); Harku alevik,
Harkujärve, Tiskre (veoauto,
traktor, maastur); Rannamõisa, Liikva, Muraste (veoauto,
traktor, maastur); Vääna-Jõesuu, Suurupi (veoauto, traktor); Tutermaa, Humala, Türisalu (veoauto, traktor, maastur). Veoautod lükkavad suuremaid ning traktor väiksemaid teid. Viimase roll on toetada suure tuisu korral veoautot. Maasturid korrastavad
jalg- ja jalgrattateid ning väiksemaid tupikuid.
Talihoole toimub vastavalt
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusele “Tee seisundinõuded”,
kus on kehtestatud sõiduteedele talvised seisunditaseme
nõuded. Harku vallas kruusa,
frees- ja killustikkattega teede-

le kehtestatud seisunditase on
1, asfaltkattega teedel seisunditase 2. Suurematel tänavatel
ja teedel (lasteaedade, koolide
ja muude asutuste ligipääsuteedel) kehtib seisunditase
3 (näiteks Tabasalu alevikus
Ranna tee, Kooli tänav, Nooruse tänav).
Tutvu seisunditasemete
nõuetega www.harku.ee/vallateed.
Efektiivsus sõltub
koostööst
Parimaks talihooldeks on oluline meie kõigi panus. Palume
arvestada talviste tingimustega
ning autot mitte parkida tänavate äärde, tupiktänava lõppu,
teemaale või parklatesse, kus
on öisel ajal parkimine keelatud.
Samuti on oluline korrastada koduaia tagune teemaa,
eemaldades sinna pandud kivid, põõsad ja prügikastid. Tuletame meelde, et ka kõik hekid ja puude/põõsaste oksad
peavad olema teede äärest tagasi lõigatud nii, et oksad ei
ulatuks teedele. Väljatoodu likvideerimine on oluline, et vältida hooldemasinate lõhkumist ning olukorra tekitamist,
kus tee jääb hooldamata.

Jälgi teeolusid
Turvaliseks liiklemiseks on riigis mitmeid teeilmajaamasid,
üks neist asub Harku vallas,
Tabasalu tõusu vahetus läheduses.
Valla elanikel on võimalus
valla teeolusid jälgida Tabasalu teeilmajaama kodulehelt
teeilm.teeinfo.ee, kus on välja
toodud vastava piirkonna õhutemperatuur, teekatte temperatuur, teeseis, tuule kiirus ja
suund, kastepunkt jm liiklejale
oluline info.
Jälgi teeilma: teeilm.teeinfo.ee.
Talihoole

• Riigimaanteid haldab
Maanteeamet, kellega
saab kontakti e-posti
aadressil info@mnt.ee
ja maanteeinfo telefonil
1510.
• Harku valla teid hooldab
OÜ Strantum, kellega saab
kontakti e-posti aadressil
teehooldus@strantum.ee
• ja telefonil 5886 6881
(24 h).

Kanna helkurit – see on kõige lihtsam viis end
pimedal ajal nähtavaks teha
“Misasi see helkur on?“,
“Ma ei käigi jalgsi“,
“Helkur on kotis“, “Ma
tulin ju motorolleriga”,
“Jope on uus.“ Need on
helkurita kooli tõttavate laste selgitused
küsimusele, miks nad
helkurit ei kanna.
MARI KUKK

eljapäeva, kaheksanda novembri varahommikul läkN
sid vallavalitsuse 22 töötajat,

noortevolikogu liikmed, valla
piirkonnapolitseinik, noorsoopolitseinik ja abipolitseinikud, helkuripakid kaasas,
koolide juurde, et tuletada kõikidele meelde helkuri kandmise vajalikkust. Kohale mindi
Muraste kooli, Tabasalu ühisgümnaasiumi, Vääna-Jõesuu
kooli, Vääna mõisakooli ja
Harkujärve põhikooli juurde, et veenduda, kas lastel on

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA on avatud:
E

HENRY PRITS

Oleme talihooldeks
valmis

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

Talvisel perioodil on peatumisteekond poole pikem kui kuivadel
teeoludel. / Joonis: Maanteeamet

helkurid ja kas nad kannavad
neid õiges kohas.
Et helkur võib päästa elu
ainult juhul, kui see nähtaval
kohal asub, ei olegi nii ilmselge kui esiti võiks tunduda.
Oli tublisid, kel helkur rippus
põlve kõrgusel nööri otsas,
lisaks helkurribad koolikoti

küljes ja jopelgi, aga paraku
leidus neidki, kes arvasid, et
helkurit kandma ei pea. Nad
teatasid, et ema toob ta autoga
kooli ja viib ka koju, seega
helkuri olemasolu ei ole vajalik. Väärarusaamu oli veelgi.

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

Näiteks leidsid paar last, kes
motorolleriga kooli tulid, et
nemad ju jalgsi ei liikle, seega
helkur vajalik ei ole. “Praegu
on ju valge, milleks helkur?”
küsis üks laps.
Tulemas on pime aeg, mil
juba kella kolmest hämarduma
hakkab. Ka ei ole abi sellest,
kui helkur on teise, kojujäänud
mantli küljes või käekotis. Kel
helkurribad koolikoti või riide
külge on õmmeldud, võiks
sellegipoolest kanda lisaks
rippuvat helkurit. Pealegi, kui
helkurribaga jopet pesumasinas korduvalt pesta, võib
riba kvaliteet kannatada ega
saa anda autojuhile pimedas
märku, et teel on jalakäija.
Iga laps sai helkuri ja nõuandeid, kuidas ja kus seda
kandma peaks, et liikleja kõige
paremini märgatav oleks. Sest
helkuri kandmine on lihtsaim
viis end pimedal ajal nähtavaks teha. Helkur võib olla elupäästjaks.

Vaata lisaks www.silmapaistev.mnt.ee

Reklaam ja müük
5556 5434
vallaleht@harku.ee

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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Üheteistkümnest
ettepanekust kaheksa
lähevad rahvahääletusele, hääletada
saab 1–8. detsembrini.
HARKU VALLAVALITSUS

K

õigil vallaelanikel oli 1. septembrist kuni 31. oktoobrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida
2019. aastal kuni 50 000 eurot
nii, et sellest oleks rõõmu ja
kasu võimalikult paljudele
vallaelanikele.
14. novembril kogunenud
komisjon leidis, et esitatud
ettepanekutest kolm ei kvalifitseeru, kuivõrd üks tegevus
pole liigitatav investeerimistegevuseks ning kaks ületavad
kaasava eelarve suurust. Ülejäänud kaheksa ettepanekut
vastasid Harku valla kaasava
eelarve tingimustele, olles ühtlasi Harku vallale vajalikud
ning teostatavad 2019. aastal.
Need kaheksa ettepanekut
pannakse rahvahääletusele,
mis toimub 1.–8. detsembrini
veebiplatvormil www.volis.ee.
Sel perioodil on kõigil vähemalt 16aastastel vallaelanikel,
kelle registreeritud elukoht on
Harku vallas, võimalik anda
oma hääl endale meelepärasele
ettepanekule. Igal hääletajal
on üks hääl.
Need, kellel ei ole arvuti ja/
või infosüsteemis identifitseerimise võimalust, saavad hääle
anda Harku vallamajas 4.–5.
detsembrini kell 8.–16 ning 6.
detsembril kell 8.–18. Kaasas
peab olema isikut tõendav dokument.
Enim hääli kogunud ettepanek saab kaasava eelarve
rahastuse ning Harku vallavalitsus korraldab selle elluviimise 2019. aastal.
Rahvahääletusel
osalevad ideed:
Tabasalu aleviku
avalik jõulinnak
Harku vald on väga hea koht
treenimiseks, siin on olemas jooksurajad, spordikompleks, staadion, kuid siin pole
jõulinnakut (välijõusaal), kus
saaks ilma maksmata trenni

1

Anna oma hääl
parimale ettepanekule
teha, sest peale jooksuradade
on kõik ülejäänud spordirajatised tasulised. Tabasalus
on küll paaris kohas olemas
lõuatõmbepostid, kuid need
on juba katkised või vanad.
Betoonist lauatennise
lauad (38 tk)
Peaaegu kõik valla külad
saavad vähemalt ühe lauatennise laua, minimaalselt 140
elaniku kohta. Suuremad külad ja alevid arvestuslikult umbes üks laud 390 elaniku kohta.
Paigaldatakse ühiskondlike
hoonete, platside, parkide, kortermajade lähedusse. Need on
kauakestvad, esteetilised, hooldusvabad, vastupidavad ja 50
aasta pärast taaskasutatavad.

2

Multifunktsionaalne
spordiväljak Vääna külla
16 x 31 m suurune puidust
multifunktsionaalne spordiväljak koos kunstmurukatte,
korvpallikorvide ja jalgpalliväravatega oleks Vääna külla,
kus puudub staadion või pallimängudeks sobilik rajatis,
vajalik noortele vaba aja kasulikult sisustamise võimaluse
loomiseks. Väljak pakuks noortele paremaid tingimusi sportimiseks ning toetaks ka kooli
võimalusi laste kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel.

3

Harku aleviku tenniseväljaku ehitamine
Harku alevikus ja selle lähiümbruses puudub huvilistel võimalus tennist õppida,
harrastada ja selles võistelda.
Lähimad avalikud tenniseväljakud asuvad Tabasalus,
Nõmmel, Laagris ja Haaberstis, kuid need ei ole igaühele
kauguse või rendihinna tõttu
kättesaadavad. Seega võiks
rajada Harku alevikku nüüdisaegse, kõige vähem hooldust
vajava kattega tenniseväljaku.
Tenniseväljak on uus võimalus
liikuda ja arendada mõttetegevust Harku alevikus ning
oleks avatud sihtotstarbeliseks

4

kasutamiseks igale soovijale,
sõltumata tema majanduslikust võimekusest.

galdataks ajaloo ning loodusväärtuslikele objektidele kokku 17 infostendia.

Turvalised jalgrattaparklad bussipeatustes
Ettepanek on paigaldada
pealiinidel olevatesse bussipeatustesse turvalised jalgrattaparklad, et piirkondadest,
kus ühistransport liigub harvemini või üldsegi jääb liialt
kaugele, saaks mugavamalt
bussile ja tagasi koju liigelda.
Sellega teeks inimeste elu kergemaks ja ehk leevendaks pisut ühistranspordiga seotud
probleeme.
Nüüd, kui paljud valla bussipeatused on saanud uue näo,
võiks ju mõned rattaparklad
olla bussiootepaviljonide juures. Rattaparklate vajaduse ja
asukohad tuleks välja selgitada
rahvaküsitluse ja ühistranspordi kasutamist kajastavate
uuringute kaudu.

Jõu- ja mängulinnak
Vääna-Jõesuu randa
Vääna-Jõesuu rand ja kaunis männimets tõmbavad
aasta ringi ligi üha rohkem
külastajaid. Ettepanek on luua
Vääna-Jõesuu randa vaba aja
veetmise ja sportimise võimalused Harku valla inimestele.
Praegu jagub kahe kilomeetri
pikkusele rannaalale vaid kaks
kiike ja üks liumägi, mida on
ilmselgelt vähe. Jõu- ja mängulinnak tooks rohkem vallaelanikke toast õue ning läbi selle
paraneb ka tervis. Samuti on
Vääna-Jõesuu rand Harjumaa
ainuke avalik rand, kus puudub mänguväljak.
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Harku valla ajaloo ja
loodusväärtuslike
objektide infomaterjali
koostamine ja stendidel
loodusse paigutamine
Harku vallas on hulgaliselt
ajaloo ja loodusväärtuslikke objekte, mis vajaksid paremat tähistust. Meie valla elanike arv on viimase neljateistkümne aasta jooksul kahekordistunud ja jõudnud 14 500
inimeseni. Kõigile nendele ja
uutele tulijatele tuleks paremini tutvustada valla vaatamisväärsusi. Ühtlasi aitaks see noortes süvendada kodukohatunnet,
austust looduse vastu ning annaks rohkem teadmisi, kutsuks matka ja loodusradadele
ning avaks kogu valla territooriumi paremini tervisesportlastele. Mitmekesistaks
looduses viibimise vorme ja
annaks asjakohast informatsiooni vahetult ajaloo- ning
loodusobjektidel. Ettepaneku
kohaselt koostataks ning pai-

6

Noortevolikogu veerg

7

Loodus- ja õpperada
Tõlinõmme rabasse
Harku valla peidetud aardele – Tõlinõmme rabale pole sugugi lihtne ligi pääseda.
Ettepanek on rajada laudtee
Tõlinõmme järve lõunapoolsele küljele, kus asub Tõlinõmme
raba. Tänu laudteele on kohalikel elanikel, koolidel ja lasteasutustel võimalik tutvuda
lähemalt huvitava paigaga ja
õpetada lastele looduse väärtusi ja säästmist. Tõlinõmme
rabaga külgnev järv olevat olnud enne Teist maailmasõda
Eesti olulisemaid linnujärvi,
kuid veetaseme alandamise tõttu 1937. aastal on järve pindala
olulisel määral vähenenud.
Tõlinõmme raba asub Vääna
maastikukaitsealal, mis on loodud 1991. aastal Loode-Eestile
iseloomulike põõsasmarana
loopealsete, linnurikka Tõlinõmme järve ja raba kaitseks.
Vastavalt Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskirjale on
inimestel lubatud viibida kogu
kaitseala maa-alal, kuid parim
lahendus kaitsealaga tutvumiseks oleks laudtee rajamine.
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Anna oma hääl www.volis.ee/gvolis

ANNA OMA HÄÄL
HARKU VALLA
KAASAVA EELARVE
HÄÄLETUSES
1.–8. detsembrini
www.harku.ee/kaasaveelarve

Noortevolikogu esindajad tutvustasid lõppeval aastal tehtut ning
järgmise aasta plaane. / Foto: Liina Rüütel

Carmen Katariina Sikk:
“Jätkata suurema entusiasmi ja motivatsiooniga“
Harku valla noortevolikogu aseesimees võtab
kokku viimase kuu olulisemad tegemised.
Oktoobri lõpus kohtusime Tabasalu
noortekeskuses koolitusel, et omandada
uusi teadmisi ja kogemusi juba aastaid
tegutsenud osaluskogudelt
– 2014. aastal loodud Viimsi
noortevolikogult ning 2011.
aastal loodud Haapsalu noortevolikogult.
Esmalt tutvusime ning esitlesime varasematel aastatel
tehtud projekte. Saime mitu
vahvat ideed. Näiteks osaluskohvikute ja kohvikuõhtute
korraldamine, mida ise kindlasti tegema hakkame. Samuti oli kasulik saada uusi
teadmisi teiste osaluskogude
värbamispoliitikast, kuna
meil endil kogemused selles
valdkonnas puuduvad.
Kohtumisel tõdeti, et ka
teistel noortevolikogudel on
päevakorras olnud ühistranspordi parendamine. Paraku
on see aga teema, mida noortel ei ole võimalik üksi lahendada, sest see vajab nii põhjalikku uuringut kui ka finantsilisi vahendeid.
Päeva teisel poolel toimus
Cumulus Consulting OÜ
koolitaja ning pikaajalise
osaluskogude mentori Jaan
Urbi koolitus, kus mõtestasime osaluskogude olemust
ja rolli. Lisaks tegime grupitöid, mille käigus jõudsime
mitmete ideedeni, mida lisada 2019. aasta tegevuskavasse. Samuti tutvustas Urb
noortevolikogudega seonduvat kasulikku kirjandust.
Tegemist oli väga huvitava
ja meeldiva kohtumisega,
mis andis palju uusi ideid
ning mõtteid. Omandatud
teadmisi soovime rakendada
meie noortevolikogu tulevastes plaanides ja tegemistes
ning oleme kindlad, et jätka-

me veel suurema entusiasmi
ja motivatsiooniga.
Kohtumist rahastas Eesti
noorteühenduste liidu projektifond.
“Kohv noortele ja
otsustajatele”
Vallavanem Erik Sandla kutsus 8. novembril valla noortevolikogu liikmed ühise kohvilaua taha, et vaadata üheskoos tagasi organisatsiooni
esimesele aastale ning heita
pilk tulevikku. Sandla rõõmustas, et vallas on üha enam
aktiivseid noori, kellele kohalik elu korda läheb: “Meie
tänane ettevõtmine “Kohv
noortele ja otsustajatele” on
kasulik mõlemale osapoolele,
andes noortele võimaluse
suhelda silmast silma valla
juhtidega ning poliitikutele
võimaluse kuulata otseallikast noortele muret tekitavaid teemasid.”
Valla noortel on palju küsimusi ning valdkondi, mille
puhul soov sõna sekka öelda
ja arvamust avaldada. “Viisime hiljuti läbi 14–19aastaste seas läbi küsitluse, mida
noored soovivad ning meil
on hea meel, et paljud ettepanekud ja püstitatud küsimused olid väga aktuaalsed ka
vallavalitsuse tänases töös,”
sõnas noortevolikogu esimees Diana Pachet. “Tänaseks oleme seadnud selge
sihi ja tegevusplaani järgmiseks aastaks ning loodame meie valla noorte sõna
panna kõlama nii volikogu
komisjonides kui ka vallavalitsuse otsustes.” Sandla
avaldas lootust, et kohtumine
kujuneb traditsiooniks, millest saavad kasu nii tänased
otsustajad kui noored – meie
valla tulevased otsustajad.

Jälgi noortevolikogu tegemisi Facebookis
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Kaitse veevärki
külmakahjude eest
Kui põuane suvi jättis paljud erakaevud veeta,
siis külm lõhub torusid ja põhjustab kõigele
lisaks materiaalset kahju.
Vahur Tarkmees
Eesti Vee-ettevõtete Liit

Vee-ettevõtete Liit jagab mõned soovitused hulE esti
lema ära hoidmiseks.
Kui lahkud pikemaks ajaks suvekodust, siis tühjen1Veetusta
dage torustik, veeboiler, veemahutid ja WC-pott!
veearvesti. Kõige kindlama tulemuse tagab
kompressori kasutamine surveõhu tekitamiseks, aga
asja ajab ära ka rattapump või hea kopsumaht.

Kata väljas asuva puurkaevu kaas ja torustiku trass.
2
Selleks võib kasutada langenud puulehti, kuhjates
need vaaluna trassile ja kaevukaanele. Eriti hoolikalt

kata koht vundamendi juures, kus toru siseneb hoonesse – katmist vajab ka vundament, mis on heaks külmajuhiks toruni. Kui lumi maha tuleb, siis ära jäta juhust kasutamata ning kuhja lund, mis on hea külma
isolaator.

3

Käi hoolika pilguga üle kogu veevärk. Soojusta käepäraste vahenditega kõik külmaõrnad kohad: aknad,
uksed ja vundament. Ventilatsiooniavad hoia võimalusel
lahti, sest niiskus vähendab soojapidavust. Eriti karmi
pakase puhul tuleb muidugi kõik avaused sulgeda.

Eriti hoolikas tuleb olla veemõõdusõlmega, kus
4
temperatuur ei tohi langeda alla +2 °C. Kaevukaas
tuleb soojustada. Selleks sobib näiteks 100 mm penoplast.

Lahenduseks on ka küttekeha paigaldamine veemõõdusõlme. Kui veearvesti klaas on purunenud ja arvesti lekib,
siis on kahju tekkinud. Kindlasti teavita sellest oma
vee-ettevõtet. Arvestamata jäänud vesi ning lekked
tekitavad kahju rahakotile.

Kui pakane paugub ja rahu ei saa, siis jäta ööseks vee5
kraan nirisema. Vee liikumine torustikus takistab külmumist. Pidage siiski meeles, et see on vaid lühiajaline
abinõu ja võib suurendada veearvet ja lihtsalt raiskab vett.

Kui külmalainele järgneb soojalaine, siis ära kaota
6
valvsust. Just sel ajal on torude külmakartlikkus
kõige suurem. Temperatuuride vahest tekkiv kondensatsioonivesi on ülihea külmajuht.

Kui torud siiski külmuvad, ära riski lahtise leegiga sulatamist! Sellele võib järgneda veel suurem kahju tulega.
Abi saamiseks tuleb pöörduda kas oma vee-ettevõtte või
torutööde teenust pakkuva eraettevõtte poole. Teadlikumad ja vastutustundlikumad omanikud kasutavad plasttorude lahti sulatamiseks spetsiaalset aurutit. Metalltorude jaoks on olemas elektrilised seadmed.
Kui plaanis on torustikku rajada, siis tea: toru tuleb
paigaldada allapoole maapinna külmumise piiri, mis sõltuvalt pinnasest on 1,5–1,9 m. Sel juhul ära jäta paigaldamata küttekaablit või torukoorikut. Eelistada plasttoru,
mis on külmakindlam. Konsulteeri spetsialistiga!

Geodeesiaosakonna juhataja Karin Kollo ja peaspetsialist Toivo Tomingas baasjoonel. / Fotod: Liina Rüütel

Ainulaadne koht Eestis
geodeetiliste mõõteseadmete
kontrollimiseks
Vääna metsas uitaja
võib sattuda tervelt kilomeetri pikkuse erksavärviliste postide rea
juurde ning imestada,
miks need seal on.
MARI KUKK

I

nimene, kes teab täpselt,
mis postid Vääna mändide
all seisavad, on Maa-ameti
geodeesiaosakonna juhataja
Karin Kollo. “Kõik, kes teevad geodeetilisi töid, saavad
Väänas kontrollida oma mõõteseadmeid, et olla veendunud
mõõtmistulemuste täpsuses,”
toob ta asjasse selgust. Selleks,
et maamõõdutööde tulemused
oleks korrektsed, on Maa-amet
rekonstrueerinud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel
Vääna baasjoone, kuhu on paigaldatud 13 mõõtesammast.
Teisisõnu, tegemist on kuraditosina jagu väga täpsete geodeetiliste märkidega.
Baasjoonel on võimalik kontrollida mõõteseadmete ehk
elektrontahhümeetrite kaugusmõõtureid eri kaugustel
0,5 mm täpsusega. Samuti saab
elektrontahhümeetrite kaugus-

Korra on prisma all olevat
metalli juba varastatud. Nüüd on
vara turvatud.

mõõturitele määrata parandid
sõltuvalt kaugusest ja kasutatavast prismast. Elektrontahhümeetrid on vajalikud geodeetilistel töödel, sealhulgas
geodeetiliste võrkude rajamisel, suures mõõtkavas (1:5001:5000) mõõdistustöödel, maaalustel mõõdistustel ja metsaga kaetud alade mõõdistustel,
maaüksuse piiride mõõtmisel, maaüksuse piiripunktide
koordineerimisel ja ehitusgeodeetilistel töödel.
Kollo selgitab, et baasjoon
tähistab maastikul täpselt mõõdetud ca 5–15 km pikkust joont,

mida kasutati näiteks geodeetilistes võrkudes kolmnurkvõrgu külgede arvutamisel.
“Väänas asuv baasjoon ei
ole küll nii pikk – selle pikkuseks on 1344 m (ca 1,4 km). Ka
Vääna baasjoone eesmärk on
pisut erinev – baasjoont saab
kasutada geodeetiliste mõõteseadmete kontrollimiseks, kas
mõõteseade mõõdab joonepikkusi täpselt,” teab Kollo ja
lisab, et seda kõike on vaja selleks, et geodeetiliste mõõteseadmetega tehtud mõõtmised
oleks täpsed ja vastaks tegelikkusele.
Vääna baasjoon rajati üheksakümnendate aastate alguses,
2008. aastal baasjoon rekonstrueeriti, mille tulemusena valmis kolmeteistkümnest mõõtesambast koosnev baasjoon.
Lisaks paigaldati kuus mõõtesammast lühikeste joonepikkuste kontrollimiseks. Geopolügoonil kontrollitakse geodeetilisi mõõteseadmeid tavapäraselt kaks korda aastas
– enne välitööde perioodi ja
pärast välitööde perioodi, ehk
siis kevadel ja sügisel.
Miks asub baasjoon just Väänas? Kollo sõnul on Vääna sobiv koht mõõtesammaste paigaldamiseks: “Mõõtesambad
püsivad stabiilsed pika aja

Vääna geopolügooni baasjoone eesmärk
on võimaldada
Eestis geodeetiliste mõõteseadmete nõuetekohast metroloogilist kalibreerimist ja
kontrollimist.
jooksul. Ka klimatoloogilised
tingimused on head – mitte
liiga palju päikesevalgust ning
samuti on paik suhteliselt tuulevaikne.” Et saada korrektsed
mõõtmistulemused, on need
tingimused hädavajalikud.
Täppisbaasjooni on ka teisi.
“Näiteks Soomes ja Leedus on
loodud samalaadne baasjoon
geodeetiliste mõõteseadmete
kontrollimiseks,” sõnab ta. “Eestis aga on Vääna ainuke selliste
võimalustega koht.”

Fassaadipreemia läks suvilale Murastes

Nirisev veekraan on lühiajaline abinõu torude
külmumise vastu. / Foto: Fotolia

2018. aasta parimaks
puitehitiseks valiti
Vastseliina komando uus
hoone, fassaadipreemia
sai aga suvila Murastes.
Konkursi nominentide
seas oli ka Rannamõisa
tavandimaja.

HARKU VALLA TEATAJA

esti Metsa- ja PuidutöösEda aasta
tuse Liit korraldas 16. korpuitehitise konkursi

eesmärgiga tõsta esile uusi
puitehitisi, mille puhul on puitu kasutatud konstruktsioonis,
välis- või siseviimistluses pa-

rimal võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes.
6. novembril toimuval puitarhitektuuri konverentsil “Puit
— homse elukeskkonna võti”
kuulutati välja aasta puitehitis
ning eripreemiad. Fassaadipreemia pälvis arhitektide
Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Rene

Sauemägi (KUU arhitektid)
Murastes, Kopliotsa 16 asuv
suvila.
Konkursi žüriisse kuulusid
Signe Kivi, Maile Grünberg,
Karin Paulus, Tiia Ruben, Margit Mutso ja Sille Pihlak. Vaata
galeriid www.moodnekodu.
delfi.ee (otsi märgusõna “puitehitis”).
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Andres Anvelt on andnud oma panuse Harku valla elukeskkonna
paremaks muutmisesse.

Peaminister Jüri Ratas õnnitlemas Harku valda.

Tiia Spitsõn on töötanud sotsiaalvaldkonnas üle 40 aasta.

Meriküla kompleksi võimla muutus üheks õhtuks pidulikuks peosaaliks. / Fotod: Annika Haas

Harku vald
pidas sünnipäeva ehk
pildikesi
peomelust
17. novembril toimus Meriküla spordi- ja õppekeskuses Harku valla esmamainimise 150. ja taasasutamise 27. aastapäevale pühendatud vastuvõtt.

Tunnustuse pälvisid Lembe Reiman ja Liivi Mäekallas.

HARKU VALLA TEATAJA

V
Piduliste seas on Ott Kasuri, Vello Viiburg, Juha Majalahti, Maris
Viisleht, Sirpa Wahlqvist, Harri Lehtonen ja Kaupo Rätsepp.

Astrid Väizene pälvis kultuurielu edendamise eest Tui preemia.

olikogu esimees Kalle Palling ja vallavanem Erik Sandla
tervitasid külalisi pidulikuks sätitud Meriküla kompleksis,
kätlesid ja lõid kokku šampanjaklaase. Päevajuht Marek
Sadam palus külalised lauda ja ühiselt lauldi Eesti hümni. Seejärel kõlasid volikogu esimehe ja vallavanema tervitussõnad.
Oma tervitus- ja tänusõnad ütles peaminister Jüri Ratas ning
naaberomavalitsuste esindajad.
Üllatusesinejateks oli Märt Agu tantsugrupp, mis tipnes
tõeliselt suurejoonelise žestiga – rahvatantsijaid tõid lavale
Astrid Väizene, kellele anti kultuurielu edendamise eest rahvatantsu alal Erna ja Juhan Tui stipendium.
Harku valla konkursi “Kaunis kodu” raames astus lavale
Aiaseltsi esindaja Liivi Mäekallas, kes avaldas konkursi võitjad –
aasta kaunimaks koduaiaks sai perekond Estra aed Väänas, Eva
Luigase eripreemia pälvis perekond Helde koduaed Ilmandus.
Palling ja Sandla tänasid Harku valla kauaaegseid spetsialiste
Tiia Spitsõnit ja Lembe Reimanit. EV100 raames tammikute
rajamise eest tunnustati Liivi Mäekallast ja lasteaeda Tibutare.
Traditsioonilise öömatka juurutamise eest tänati Muraste külaseltsi ja Kaitseliidu Harku Rannikukaitse Üksikkompaniid. Valla
tänukirja sai ettevõtja, 2018. Aasta põllumehe tiitliga pärjatud
Jaan Metsamaa, kes on Kumna külas tegutsenud üle 25 aasta.
Harku valla teenetemärgid pälvis Mai Ainsalu pikaaegse
muusikaelu edendamise eest ja siseminister Andres Anvelt, kes
osales endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži kinnistu
(Meriküla spordi- ja õppekeskus) valla omandisse saamise
protsessis.
Õhtu lõppes tantsuga, mille tõmbas käima ansambel Onud.
Aitäh kõikidele pidulistele!
Loe lähemalt www.harku.ee

Harku valla põllumajandusettevõtja Jaan Metsamaa
tunnustust kätte saamas.

Peole pani piduliku punkti küünlasäras šokolaaditort.
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Õpilased, Indrek Anepaio, Erik Sandla ja Külli Riistop Harkujärve kooli juurdeehituse pidulikul avamisel. / Foto: Aron Urb

MARI KUKK

M

ööda on saamas aasta,
mil vallavalitsus ja volikogu sellises koosseisus on töötanud. On aeg kokkuvõteteks ja vaadata, kuhu oleme jõudnud ning seada sihte.
Vallavanem Erik Sandla sõnul on suurimate saavutuste
hulgas kevadel alustatud arengukava koostamine ja oktoobris selles vastuvõtmine volikogus. “See on üks olulisemaid
dokumente, mis annab arenguvaate valla tegemistest aastani 2037,” ütleb vallajuht,
“mõistagi vaadatakse arengukava tegevuskava igal aastal
üle ja täpsemad arengud pannakse viie aasta peale paika.
Ent kuue kuuga valmis tehtud
valla arengukava on igal juhul
sündmus, mida esile tõsta.”
Investeeringuprojektidest
toob ta välja Harkujärve lasteaia valmimise ning Muraste
ja Harkujärve koolide juurdeehitused. Pooleolevatest projektidest rääkides toob ta esile
tervisekeskuse, millele pandi
nurgakivi 14. novembril. Lisaks järgmise aasta suvel valmivale tervisekeskusele on oluline ka hooldekodu rajamine,
millele väljastati ehitusluba,
käimas on vundamendi valamine. Esialgse plaani järgi on
valmimise tähtaeg järgmise
aasta sügis.
Hästitoimiv keskkond
Oluline on see, toonitab Sandla, et avame mere vallaelanikele ja külalistele: “Mereäärse
vallana on meie jaoks tähtis,
et inimene saaks vabalt mererannas liikuda nii jalgsi kui
rattaga. See tähendab vaba
pääsu merele ja mereäärset
(jalg)teedevõrgustikku.
Oleme juba alustanud Tilgu
sadama rekonstrueerimist

Vallavanem: “Meie kodukant
on pidevas arengus“
Valla aastapäeval tõdeb vallavanem Erik Sandla, et üha enam on tunda rahva poolset kaasamõtlemist,
koostöövalmidust ja ühist visioonide realiseerimise tahet.
Euroopa Liidu vahendite toel.
Hetkel on käsil sadamaehituse
esimene etapp, mille tulemusel
valmib järgmise aasta suveks
kohalik sadam.
Sadama arendamise näol on
tegemist pideva protsessiga,
mille lõpptulemust näeme
alles aastate pärast.
Ühe olulise prioriteedina
näeme sel aastal vallale üleantud Meriküla keskuse arendamist. Meriküla spordi- ja
õppekeskuse ja selle lähipiirkonna avamist elanikele peame samuti oluliseks. Koostöös
arhitektuuribürooga loome
uued võimalused Meriküla,
Muraste ja Suurupi vaheliseks
liiklemiseks trepi ja terviseradade näol, mis täidaks nii
praktilist kui ka esteetilist funktsiooni.”
Esile toob ta tulevase hariduslinnaku loomise, mis pakub suurepäraseid õpitingimusi ning on ühtlasi Tabasalu
alevikus üks tulevasi arhitektuurilisi pärleid. “Hiljuti avasime hariduslinnaku arhitektuurikonkursi töid, konkursi
võitis projekt “Mets”. Plaan
realiseerub 2021. aastal, kui
avame riigigümnaasiumi. Lisaks on linnakusse planeeritud
uus algklassidehoone I (1.–6.
klasside) kooliastme noortele.”
Ta toob välja, et riigigümnaasiumisse luuakse multifunktsionaalne saal, mida saab

ka kontsertide korraldamiseks
kasutada. “On väga tähtis, et
loome elanike jaoks hästitoimiva keskkonna ja pakume
teenuseid, mida meilt oodatakse. Meie ülesanne on pakkuda oma elanikele head teenindust,” ütleb Sandla.
Kõige alus on koostöö
Oluliseks suunaks on ka kaasamine ja teadlikkus, mis hõlmab nii elanike kaasamist
vallas toimuvasse kui ka teadlikkuse suurendamist, abivajaja märkamist, pahateo ärahoidmist, aga ka enese identifitseerimist Harku valla elanikuna.
Rahule võib tema sõnul
jääda ka vallavalitsuse ja volikogu vahelise koostööga: “Volikogu esimehe ja vallavanema
koostöö on aastaga paika loksunud ja toimib. Uued volikogu liikmed on samuti töösse
sisse elanud. Praegu näen, et
komisjonide töös räägivad
julgelt kaasa ka uued liikmed,
kes annavad seeläbi volikogule
ja komisjonide tööle uut hingamist. On rõõm, et komisjonides on inimesi erinevatelt
elualadelt, kes oma vaatenurga
väljendamisega diskussioone
ja eri teemapüstitusi rikastavad. Mitmed tõstatatud probleemid võivad tunduda kriitikana, kuid on tegelikult vallavalitsusele tagasisidestamise

kohaks. Konstruktiivne kriitika viib edasi, sest sellest saab
õppida. Samas on kriitika esitamise juures oluline pakkuda
ka lahendusi. Nii see peabki
olema ja jääma.”
Millisena me teistele
paistame ehk tulevikunägemus
Üha enam mõtlevad vallad ka
oma mainele ja sellele, milline
on nende kuvand. Sandla
möönab, et mainekujundus
on pidev protsess: “Me oleme
tubli omavalitsus Eestis – Harjumaal oleme võimekuse poolest
kolme parema hulgas juba
aastaid olnud.” Ta tõdeb, et
vallas on pikalt pandud rõhku elamuehitusele, praegu
vajab järeleaitamist visuaalne
pool. “Oleme aastaid rääkinud,
et meil võiks olla näiteks tervitussildid sissesõiduteedele.
Oluline on panna
rõhku haljasaladele ja parkidele, mõistagi ka meie kui mereäärse valla avatusele merele.
Selles osas tahame elanike
teadlikkust tõsta. Meie ise kujundame oma mainet. Usume,
et teeme häid asju ja teeme
neid õigesti, aga siinkohal on
oluline neid õigesti kommunikeerida, olgu selleks viidad,
valda tutvustavad tahvlid, turismiobjektide tutvustamine
jms. Seega, meie ise peame
tundma ja meie külalised sa-

muti, et nad on oodatud meie
keskkonnasõbralikus ja külalislahkes vallas.”
Sandla tahab Harku valda
näha hooliva vallana: “Tagame
kõikidele seadusest tulenevate
avalike teenuste kättesaadavuse. Samuti loome soodsad tingimused ettevõtluseks ja kodanikuühiskonna arenguks. Valla arendamine toimub säästva
arengu põhimõtetest lähtuvalt.
Selleks, et see nii oleks, on vaja
tegusat, aktiivset rahvast, soodsat elu- ja ettevõtluskeskkonda ning lähtumist ennekõike
energiasäästlikest lahendustest. Koostöö on kõige olulisem märksõna.”
Sõbralikkus ja hoolivus
meie motoks
Mida soovib Sandla vallale
sünnipäeva puhul ja missugune oleks tema uusaastasoov?
“Soovin, et kõik, kes siin elavad, oma elukoha ka valda registreeriksid. Vallas elab enam
kui 3000 inimest, kelle sissekirjutus on mujal, näiteks Tallinnas. Harku vallas elavad
inimesed saavad ka nii panustada kodukandi tegemistesse.”
“Kutsun teid kõik üles tutvuma kaasava eelarve raames
esitatud ettepanekutega ning
seeläbi panustada valla arengusse. Mõelge võimalikult
suurelt, mida rohkem meie
valla inimesi esitatud projekt

puudutab ja aitab, seda parem.
Võtkem eelmise aasta projekti
näiteks. Ülevallalised betoonbussipaviljonid on praktilised
ja annavad juurde meie valla
ilmele,” kiidab ta.
Ent rääkida tuleb ka sellest,
mis muret teeb. Nimelt viimasel ajal on justkui normiks
saanud solvamine, lausa poriloopimine. “Seda eriti veebis,
kus incognito on end mugav
välja elada. Mis oleks, kui teeme detsembri solvamisvabaks
kuuks? Prooviks nii, et keegi
ei kirjuta halvustavaid kommentaare ega pane virtuaalselt
pasunasse; kus murest saab
rääkida avatult ja konstruktiivselt. Nii nagu me igapäevaselt näost näkku suhtleme
– viisakalt, kultuurselt. Muret
teeb, et enam ei pöörduta alati otse vallavalitsuse poole,
vaid oodatakse oma muredele vastuseid Facebookis, aga
kahjuks vallavalitsus ei teagi
neist probleemidest. Oleme
sõbralikud ja hoolivad, sest
positiivne tõmbab positiivset,”
kutsub vallavanem rahvast
üles oma sõnade ja tegude üle
järele mõtlema, olgu tegemist
pühadega või argipäevaga.
“Oleme iga päev natuke paremad kui olime eile. Nii on
meil kõigil lihtsam ning parem
elada ja kes teab, äkki hakkab
meeldima?”
Ilusat pühadeaega!”
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AASTAPÄEV

Mida tähendab Harku vald sinu jaoks?
karajad, mõisad, pankrannik, tuletornid, Peeter Suure
merekindluserajatised. Kui
on vaja mõelda ja üksi olla,
avastan end ikka ja jälle Tilgu
sadamast. Lisaks on siin
palju ettevõtlikke inimesi
ning kokkuhoidvad kogukonnad.
Rõõmu valmistab Suurupi
kergliiklustee, jääb vaid
oodata tänavavalgustuse
loomist. Haridusvaldkonna
tulevikus jälgin Muraste
kooli laienemist ning tööst
tulenevalt pean oluliseks
tsentraalsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamist.
Soovin sõbralikke ja särasilmseid elanikke, häid mõtteid. Ja palju õnne sünnipäevaks!

Harku valla aastapäeva
eel küsisime kohalikelt,
millisena nad kodukanti näevad ja mida
sünnipäevalisele
soovivad.

Ott Lumi
Suhtekorraldaja
Rannamõisa küla
Harku vallaga seotud olen
juba aastakümneid VäänaJõesuus asuva suvekodu
kaudu, vallaelanik olen viimased kuus aastat. Harku
vald on minu jaoks Eestis
see koht, kus ma tõenäoliselt tahakski elada, õnneks
ongi see niimoodi läinud.
Harku valla teeb unikaalseks kooslus linnalähedusest ning looduskaunitest
kohtadest. Üheks erilisemaks kohaks on Vääna-Jõesuu rand, mis on Eesti oludes võrdlemisi unikaalne
paik. Külalisi olengi sõidutanud peamiselt trajektooril
Rannamõisa-Laulasmaa,
kusjuures minu välismaa
külalistele on meie kant
imponeerinud eriti talvel.
Ma ei kurda, et vald
midagi fundamentaalselt
valesti teeb, mistõttu võiks
öelda, et need asjad, mis
võiksid olla paremini, kehtivad nii Harku vallas kui ka
Häädemeestel.
Vallale soovin tarku juhte
ja aktiivseid kodanikke.

Loojangurada Vääna-Jõesuu randa. / Foto: Marco Sepp

repärane vaade Harku vallale. Siinne avar silmapiir
annab võimaluse tunnetada
valla ajalugu.
Meie vald on ideaalne
elukoht hakkajale inimesele,
kes armastab loodust ja tahab ümbritsevat keskkonda
paremaks kujundada. Vallas
on palju tegusaid ja andekaid parimas tööeas inimesi.
Siin on säilinud põlised metsad ja rabad ning avastamist
ootavad militaarobjektid,
mõisad ja tuletornid.
Järgnevatel aastatel tuleks
teha rohkem koostööd ja
leida ühised sihid, kasvatada
teadlikkust oma kodukohast
ning inimestest. Vallale soovin avatud meelt ja pikka
närvi.

Kristiina Adamson
Ettevõtja
Suurupi küla
Olen sündinud majakavahtide peres ning elan Suurupi
ülemise tuletorni juures.
Emapoolse suguvõsa esivanemad elasid siinkandis
teadaolevalt juba 18. sajandi
alguses.
Harku vallaga seostub
mulle meri, pankrannik ja
tuletornid. Eriti uhke olen
Suurupi ülemise tuletorni
üle, mille rõdult avaneb suu-

kus koeraga jalutada...
Harku vald on minu silmis
kõige huvitavam ning tegevusrikkam vald Eestis. Lisaks
ilus loodus ja võrratud rannad. Tänu ühistranspordile
ei ole mingi vaev reisida ka
valla kaugemasse otsa.
Minu koduvald tundub
küll perfektne, kuid soovin,
et uute elupiirkondade rajamiseks langetatud puude
asemel võiks senisest enam
ka uusi puid asemele istutada.
Loodan, et Harku vald on
edasi parim vald Eestis.

Maarika Kaarepere
Kinnisvaramaakler
Suurupi küla
Riin Jaanson
Õpilane
Tabasalu alevik
Hetkel elan Kuressaares,
kuid olen pärit Tabasalust.
Kasvasin siin üles, käisin
lasteaias ja lõpetasin põhikooli. Esimese asjana meenub kodutunne – park, kool,
kodu, naabertänavad,

Olen Harku vallas elanud
üle 20 aasta – nii Suurupis,
Tabasalus, Murastes kui Rannamõisas. Olen valla fänn.
Kolimiste ainsaks kriteeriumiks on olnud, et kodu
peab olema siin vallas. Minu
kodu on küll linnalähedane,
kuid piisavalt kaugel, et koju
sõites töömõtted linna jätta.
On rõõm, et endiselt on
kohti, mida avastada – mat-

Keidi Kompus
Ettevõtja
Tiskre küla
Tänaseks oleme vallas elanud neli aastat. Varasem
side vallaga puudus ning
kui olime parasjagu uut
elukohta otsimas, sattusime
läbisõidul Harkujärvele.
Harku vald võlus meid hea
elukeskkonnaga – terviserajad, rand, mõnusalt linna
lähedal. Siin on turvaline
lapsi kasvatada – head kodu
lähedal asuvad lasteaiad ja
koolid. Väga hindame, et
vald on vabastanud lasterikkad pered lasteaiamaksust. Meie peres kasvab neli
väikest last.
Olen ise Pärnust, külalised
viin uhkusega Vääna randa,
et tutvustada rannamõnusid
ka väljaspool suvepealinna.
Harku vallas igav ei hakka,
kõik on käes-jala juures. On
metsarajad, rannad ja linna
saab ka kiiresti.
Huvitegevus on lapse
arengule oluline, kuid hinnad
on krõbedad. Sellest tulenevalt peaks senisest enam
panustama kvaliteetsesse
huvitegevusse ja reaalsetesse toetustesse. Samuti
võiks arendada kergliiklusteede võrku.
Vallale soovin sünnipäevaks edu ja arukaid otsuseid.
Soovin, et noored pered
avastaksid meie toreda,
puhta ja turvalise elukeskkonna. Ja et see nii ka jääks.
Soovin, et suures ehitustuhinas jäävad kaunid paigad

ikka sama kauniks ja kättesaadavaks.

Jüri Tamm
Eesti Olümpiakomitee
asepresident
Monaco Vürstiriigi
aukonsul Eestis
Sõrve küla
Harku valda tõi meid koduehituse palavik, mis pärast
Eesti taasiseseisvumist õitsele lõi. Olin eri riikides elanud, saavutanud pea kõik.
Ostsin krundi vundamendiga kohas, mis rahvasuus
kandis Saviaugu nime ning
asus Rannamõisa kirikust
1,5 km kaugusel. Krundi
nurgast ammutati aastasadu
savi, tõenäoliselt ka kiriku
müüride ladumiseks. Täna
kannab koht Tammepargi
nime. Sissesõidutee kõrval
sirgub nüüd päris suur tamm,
mille koos pojaga 1998. aastal istutasime.
Külalisi viin pankrannikule
või mereranda, eemale püüan
hoida Harku valla piiril asuvast paekivikarjäärist, mis
ei lähe kuidagi kokku meie
piirkonnas valitseva meeleoluga.
Soovin vallale ja elanikele
rahulikku, jätkusuutlikku
arengut, mis looks tasakaalu
nii inimeste kui looduse
vahel, arengut, mis tugevdaks kodutunnet.

kust ma vähemalt 10 korda
päevas läbi sõidan. Nüüd,
kus ma aasta vallavolikogus
istusin, on seos mõistagi
tugevam, aga ebaloomulik
on see moodustis endiselt.
Eeskätt on siin aga mu
kodu. Üleni.
Kui mulle külalised tulevad,
ei vii ma neid kuhugi. Kui
aeg saab otsa, lähevad nad
ise. Suviti käib mereranda
minek muidugi rituaali juurde,
vahel ka merele. Ja kui ikka
peab viima, siis viin panga
peale, sealt on meri veel
paremini näha.
Muutmine tuleb ära muuta.
Korda tuleb muidugi asju
teha, aga Harku valla muutmine Tallinna linnaosaks
tuleb ära muuta. Suur-Õismäe ehitamine Apametsa
nime all ära muuta. Viimsi
kui halb eeskuju on ju omast
käest võtta. Tabasalu keskus
tuleks muidugi valla keskuseks kujundada. Tervisemaja
ja hooldekodu valmis ehitada.
Ning 25 valla vaatamisväärsust kirja panna, küllap ma
siis oma külalised ka kodust
välja viiksin. Tilgu sadam.
Sõrve looduskaitseala, tuletornid, Lutheri ausammas,
Krustenite kultuurikoda jne
jpm.
Kallis Harku vald, sa oled
150aastane. See on väärikas
iga. Ei ole ilus sellises eas
enam teiste arvelt paljuneda.
Ole koduks omadele!

Armin Karu
Ettevõtja
Rannamõisa küla

Tõnu Oja
Näitleja
Vääna-Jõesuu küla
Suviti olen Harku vallas elanud juba 50 aastat, aastaringselt 15. Harku vallaga
on see seotud sedapidi, et
Vääna-Jõesuu asub mulle
jätkuvalt arusaamatul moel
Harku vallas. Las asub, see ei
sega mind. Harku ise asub
kuskil me valla nurga taga ja
ehkki mu vanaisa oli kunagi
kliki ajal Harkus koolipapa,
on see endiselt üks minu
kodust kauge koht. Palju
lähedasem on Rannamõisa,
kus elab suviti mu vend,

Meie vallas on luiged, männimetsad ja kõrged pangad.
Elame Tallinna naabruses
mere kaldal, meil on kvaliteetne ning turvaline elukeskkond. Siin elavad edasipüüdlikud ja eestimeelsed
inimesed.
Meil, pika merepiiriga
vallal, oleks vaja mereväravat ehk korralikku sadamat.
Õnneks on mingit liikumist
märgata Tilgu sadamas, kuid
selle võiks võtta südameasjaks ja viia väljaehitamine
lõpuni, ja mitte ainult kalurite kai, vaid ikka purjekate
ja huvialuste sadam koos
sinna juurde kuuluva infrastruktuuriga.
Ikka palju õnne ja uusi
elanikke ja nende vajadustega arvestamist!
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SPORT
LÜHIuudised
Lapse spordi- ja huvitegevus
Kuni 1. detsembrini saab lapsevanem kinnitada veebilehel bit.ly/kinnita lapse osalemist sporditreeningul või
huvikoolis.
Lapsevanema kinnitus on aluseks tegevustoetuse
maksmiseks spordiorganisatsioonidele või huvikoolidele.
Spordi- ning huvitegevuse toetamisel kehtib Harku vallas
alates 2012. aastast nn pearahasüsteem. Antud toetus on
ette nähtud spordiorganisatsioonidele ning huvikoolidele huvi- ja sporditegevuse toetamiseks 7-19aastastele
Harku valla noortele.
Rohkem infot huvi- ja sporditegevuses osalemise
kinnitamise kohta saab klubi treenerilt või juhendajalt.
Lisainfot süsteemi kohta saab e-posti aadressil krista.
dreger@harku.ee või telefonil 606 3838.
(Krista Dreger, kultuuri, spordi- ja noorsootöö spetsialist)

Uute huviringide taotlusvoor
Kuni 25. novembrini võtab Harku vallavalitsus vastu
rahastustaotlusi uute võimaluste loomiseks huvihariduses ja huvitegevuses 2019. aastal. Loodava huviringi valdkonnad on kultuur, muusika, kunst, sport, tants, LTT.
Huviring peab olema suunatud 7–19aastastele noortele, see peab olema järjepidev, süsteemne ja juhendatud. Ringi toimumiskoha leiab selle läbiviija. Toetust ei
tohi kasutada kinnisvara ega sõiduvahendite omandamiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ega halduskulude
katmiseks.
Taotluse vorm on leitav Harku valla kodulehel. Lisainfo
telefonil 606 3838 ja e-posti aadressil krista.dreger@harku.ee.
(Krista Dreger, kultuuri, spordi- ja noorsootöö spetsialist)

”Ajuragin“ pani ajud ragisema
Harku valla mälumängusari “Ajuragin“ avas 45. hooaja.
Esimese koha võitis 47 punktiga võistkond DUO+, järgnesid 34 punktiga Bennet ja 27 punktiga Taar.
Mälumängud toimuvad kord kuus Bistroo Portsmanis
(Teenuste 2, Tabasalu). Seitsmest mängust läheb arvesse
5 paremat tulemust. Lisainfo www.harku.ee/kalender.
(Harku Valla Teataja)

Discgolfi meistrivõitlused
Muraste discgolfiparki kogunes 4. novembri pärastlõunal
36 discgolfisõpra. Harku valla esimesele meistritiitlile kandideerijaid ning ürituse “lahtisele“ osale tulnuid sai üsna
ühepalju, nii nagu ka kogenud mängijaid ja discgolfis
esimesi samme tegevaid huvilisi. Esimeste tiitlivõitjatena
jäävad igaveseks ajalooannaalidesse noorte arvestuses
Jaan Heinri Niller, naiste seas Margit Viilep, harrastajatest
Raido Mednis, edasijõudnutest Kristen Milk ning veteranidest Gaspar Sukk. Põhjalikuma protokolliga saab tutvuda
www.discgolfmetrix.com. Fotod ja tänusõnad toetajatele
on üleval Discre DGK veebikodus www.fb.com/discreDGK.
(Mihkel Jürisson)

Perearst Karin Jäger
peab meeste üheks
suurimaks terviseriskiks
ületöötamist. Ta tõdeb,
et kuigi toitumise ja
kehalise aktiivsuse
osas on olukord
läinud paremaks, jääb
põhiliseks probleemiks
pinge ja stress.
MARI KUKK

S

taažika perearsti sõnul
pöördub mees üldjuhul
arstile siis, kui tal kusagilt valutab. “Siis ta lihtsalt
on sunnitud pöörduma,” teab
Jäger. On muidugi ka neid, kes
ka kaebusteta perearsti juurde
lähevad ja end kontrollida lasevad. “Osa ei käi üldse,” nendib ta. Ta on märganud, et palju kaevatakse ülepinge, stressi,
potentsiprobleemide, depressiivsuse ja unehäirete üle. Paljuski on vaevused põhjustatud
elustiilist, on kõrgvererõhutõbe, diabeeti. Vanemas eas tekitavad tihti vaevusi eesnäärmeprobleemid. Jägeri sõnul on
viimasel ajal olukord paremuse suunas liikunud, sest mehed
vaatavad oma menüü kriitilise
pilguga üle ja tegelevad rohkem kehakultuuriga.
“On vahe, kas mees teeb tervisesporti või ekstreemsporti.
Viimane mõjub organismile
koormavalt ja on terviserisk,”
sõnab arst ja rõhutab, et kuigi
meeste elustiili valikud on tunduvalt paranenud, on tervis
seotud ka moraali ja eetikaga. “Kui mees loob vastutustundetuid suhteid ja vahetab
seksuaalpartnereid, riskib ta
suguhaigustega. Kuhugi ei
ole kadunud süüfilis ja HIV.
Mina neid diagnoose ei pane,
kuid minu poole pöördutakse
lööbe ja urineerimishäiretega.”
Jägerile on silma jäänud
tendents, et eakas mees otsib
noore naise kaudu oma kadunud noorust taga. “Ka selline
käitumine on riskikäitumine,”
sõnab ta. “Luuakse uusi pere-

Tervis ei ole seotud ainult söömise, joomise ja töötamisega, seal on ka palju muud.
Tervis sõltub eetikast, moraalist ja kohusetundest, tõdeb Jäger meeste tervisekuul. / Foto: Fotolia

Perearst hoiatab:
“Mehed rügavad end
surnuks”
kondi ja ühel hetkel ei suudeta
enam nõudeid täita, alimente
maksta, naisi ja lapsi üleval pidada. On selge, et mees ei jõua
teatud vanuses enam nii palju
tööd teha ja teenida kui varem,
kuid ta ei oska enda jõudlust
kriitiliselt hinnata. Varem ju
jõuti, arvatakse, aga ometi ei
ole jõuvarud enam sellised
nagu noorena. Näen tihti, et
mees võtab tööd juurde, et
kõike üleval pidada. Ise ütleb,
et valesti on elatud, aga enam
parandada ei anna. Mehed
lihtsalt rügavad end surnuks,”
räägib perearst oma tähelepanekutest. Laenud-liisingudalimendid ja muud üle jõu
käivad kohustused mõjuvad
tervisele, mistõttu tekivadki

Millal tuleb arstile
minna?
Teada on, et mehed kipuvad
oma probleeme varjama ja
kannatavad nii kaua kui võimalik, selle asemel, et jalg üle
arsti lävepaku tõsta ja terviseprobleemile leevendust
saada. Üks põhjus, miks mees
naljalt arstile ei pöördu, võib
Jägeri olla see, et mees on oma
isiklike kohustustega sedavõrd
hõivatud, et enda isik jääb tahaplaanile ja vaevuste leevendamine lükkub edasi. Mõned
on tervise suhtes hoolimatud

ja mõtlevad, et kuni ma ei tea,
mis haigus mul on, ei ole hullu.
Siiani võib kohata suhtumist,
et õige mees ei ole haige, vaid
vapper ja tugev igas olukorras.
Jäger on märganud, et vahel
veab naine mehe arstile, aga
leidub ka lausa hüpohondrikuid. Rohkem on siiski neid,
kes ei kipu arstile. Ta ütleb, et
terve mees, kel ei ole kaebusi,
võiks perearstile oma nägu
näidata kolme aasta tagant.
“Üle neljakümne aasta vanused mehed, kel kaebusi ei
ole, peaksid kindlasti käima
eesnääret kontrollimas,” toonitab Jäger ja soovitab meestel
perearsti juures käia regulaarselt, et haigusi ennetada ja
varakult avastada.

4. kohale, kuna heitlus medalitele nelja võistkonna vahel
oli väga pingeline. Tabasalule
piisas ainult võidust. Viimases
mängus andsid kõik tüdrukud
maksimumi ja pingutasid kuni
viimase vileni. Sandra Pärna
võiduvärav tagas Tabasalule
1:0 võidu ja kokkuvõttes hõbemedalid.
Tüdrukud võivad oma hooajaga rahule jääda. Lisaks edule meistrivõistlustel osalesid
tüdrukud suvel ühel suurimal
rahvusvahelisel noorteturniiril
Helsingi Cup, kus nad saavutasid 2003. aasta tüdrukute
vanuseklassis I koha, sarnast
tulemust pole varem ükski
tüdrukute võistkond Eestist
veel saavutanud.
Tänaseks treenib ja mängib
JK Tabasalus ligi 70 tüdrukut
vanuseklassides 2002-2010.
Väga tublid on ka meie U15
ja U13 vanuseklassi tüdrukud,
kes on samuti näidanud häid

tulemusi erinevatel turniiridel
ja Eesti meistrivõistlustel.
Oleme suutnud luua klubis poistele ja tüdrukutele
suurepärase keskkonna, kus
klassivennad ja klassiõed töötavad vabal ajal koos ühiste
eesmärkide nimel. Ühel päeval
on Tabasalus kindlasti ka ambitsioonikas naiste esindusvõistkond, kes tahab mängida
naiste meistriliigas kõrgetele
kohtadele.
Eesti noorte meistrivõistluste neidude U17 vanuseklassi hõbedane võistkond: Jana
Tugo, Marie Madise, Marie
Eidisk, Kärol Minnik, Helina Fedtsenko, Anna-Aurelia
Kangur, Maarja Mihkelson,
Liisa Perm, Meeri Tammiku,
Sandra Pärn, Airika Altosaar,
Mari-Ly Ola, Katriin Rätsepp,
Katharina Heinaru, Katriin
Saulus, Linette Listmann, Janeli Auväärt, Annabel Palu,
Mari-Liis Joala.

unehäired, depressiivsus ja
potentsihäired. “Tervisele on
tähtis rahulolu isikliku eluga,”
möönab Jäger.

Jalkatüdrukute võidukas hooaeg
JK Tabasalu 2002.–2003.
aastal sündinud neidude
võistkond saavutas Eesti
noorte meistrivõistlustel
esmakordselt suurepärase II koha, vahetades
eelmise aasta pronksmedalid hõbedaste
vastu välja.
Martin Tsegodajev
JK Tabasalu treener

ii nagu eelneval hooajal, oli
ka seekord kuld ja meistN
ritiitel väga lähedal, kuni vii-

maste voorudeni välja.
Hooaeg oli pikk, algas juba
aprillis ja lõppes novembri esimesel nädalal. Eriti meeldejääv
ja närvesööv mäng oli just viimase vooru mäng Suure-Jaani
Unitediga, kus viigi ja kaotuse
puhul oleksime jäänud lausa

Tüdrukud võivad hooajaga rahule jääda. / Foto: JK Tabasalu
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KULTUUR
Harku valla õpetajate
abid hakkavad lapsehoidja kursustel õppima.
Avaaktus toimus
2. novembril lasteaias
Tibutare.

Õpetaja abid
täiendavad teadmisi

REELI SIMANSON
Tabasalu Lasteaed Tibutare
direktor

E

nam kui aasta tagasi tekkinud soov ja ootus toetada lasteaia rühmades
töötava personali kvalifikatsiooni, leidis lahenduse Tallinna Tervishoiukõrgkooli abiga. Nimelt on võimalik korraldada tänu ESF toetusfondile,
HTM ja INNOVE Kutsehariduse ühismeetmele lapsehoidja tasemekoolitust töökohapõhiselt. Õpe toimub nagu
statsionaarõppes ikka – terve
aasta – ja lõpeb kutseeksamiga.
Edukal lõpetamisel omistatakse eluaegne lapsehoidja kutse.
Erilised tänud selle projekti
õnnestumise eest Piret Tammele, TTK Kutseõppe osakonna juhatajale ja elukestva õppe
keskuse õppejõud-lektorile,
kellega ettevalmistusprotsess
toimus terve aasta.

Lapsehoiuõpe annab teadmisi ja oskusi kogu eluks. / Foto: Fotolia

Jätkuvalt hea töö
õppeastutustes
Mõtet sai tutvustatud Harku
valla teistele õppeasutuste
juhtidele ja ühiselt komplekteeritud seitsmest Harku valla
õppeasutuse töötajatest õppegrupp. Avaaktusel andis Tallinna Tervishoiukõrgkooli rektor Ülle Erits pidulikult üle 18
lapsehoidja tasemeõppes alustavale õppijale õpistaatust kinnitav kolmepoolne leping (Tal-

linna Tervishoiukõrgkool, tööandja esindaja, õppija), mis
paneb kohustuse ja vastutuse
ka õppijate praktika korraldamise eest Harku valla haridusjuhtidele. Need 18 õppijat on
Tabasalu lasteaiast Tibutare,
Harku lasteaiast, Alasniidu
lasteaiast, Rannamõisa lasteaiast, Vääna Mõisakooli lasteaiaosast, Pangapealse lasteaiast
ja Netiemme lastehoiust. Kuna
lapsehoidja tasemekoolitu-

Kuhu minna, mida teha
Päev

Algus Mis toimub

ses osalemise eelduseks on
keskharidus, siis kahjuks kõik
soovijad õppima ei pääsenud.
Õpe hakkab toimuma reedeti
nii Tibutare Lasteaia ruumides
kui ka TTKs.
Uuenev õpikäsitlus ei sea
kõrgeid ootusi mitte ainult õpetajatele, vaid kõikidele täiskasvanutele, kes lastega tegelevad.
Seega loodame, et õpetaja abid
ja assistendid tõstavad laste oskusliku ja teadliku arendamise
taset ja suunavad seda koostöös professionaalsete õpetajatega.
Avaaktusel andsid oma soovid ja toetavad mõtted õppijatele kaasa abivallavanem
Maris Viisileht ning haridusja kultuuriosakonna juhataja
Aivar Soe.
Meie kõigi ühine soov on, et
kõik 2. novembril 2018 alustanud õppijad jõuavad ka edukalt 2019. aasta oktoobris kutsetunnistuseni, ja mis peamine
– jätkavad tööd Harku laste
heaks oma õppeasutustes.

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

Kus

Lisainfo

21. november 15.00 Vääna-Jõesuu noortetoas: maalime lõuendile Vääna-Jõesuu Kool (Hiie tee 21)

www.noortekeskused.ee

22. november 14.00 Tabasalu noortekeskuses: meisterdamine

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

22. november 14.00 Harkujärve noortekeskuses: kokaklubi

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri
tee 4)

www.noortekeskused.ee

23. november 14.00 Tabasalu noortekeskuses: kadripäeva
tähistamine

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

23. november 15.00 Harkujärve noortekeskuses: kadripäeva
tähistamine

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri
tee 4)

www.noortekeskused.ee

23. november 18.00 Vildime susse

Kumna kultuuriait

25. november 10.30 Jumalateenistus

Rannamõisa kirik

Mida kujutavad
endast andresepäev
ja nigulapäev?
Ajaloo- ja loodushuvilisest harrastuspiltnik
võtab seekord luubi alla vähemtuntud rahvakalendri tähtpäevad.
ANTS ALEV
Vallalehe kolumnist

ndresepäevast (30.11) algab advendiaeg. Varasemas
A
rahvakalendris oli 30. november talve saabumise
päev, tavaks oli kogu öö põletada tuld. Nagu mardi- ja

kadripäeval, käidi ka andresepäeval sandiks. Andresteks
olid mehed, kes kandsid maske või määrisid tahmaga
oma näod, võtsid kaasa hargi ning käidi majades käsitööd kontrollimas. Seda päeva on peetud ka armsama
ennustamise päevaks. Kui magama minnes soovitakse
oma tulevast unes näha, tuleb enne uinumist lausuda:
“Eos, Meos, püha Andres, näita mulle mu südame armsamat.” Seejuures külvatakse peotäis viljateri või linaseemneid aseme ette. Ka võib enne voodisse minemist
süüa soolast ning panna veenõu voodi alla, et tulevane
unes joogivett tooks.
Talvine nigulapäev (06.12) on üks vana kalendri pühadest, mida on tähistanud õigeusklikud Ida- ja KaguEesti äärealadel, kus Nigula nimekujuks on Mikul. Seal
peeti nigulapäeva talve alguseks, sest ennevanasti langes
nigulapäev 19. detsembri kanti, talve alguse lähedale.
Eeskätt on teatud seda kui ilmade külmenemise tähist,
sest ütles vanasõnagi: “Siim (simunapäev, 28. oktoober – toim.) teeb sillad, Nigul needib need kinni”. Ka
nigulapäeval on palju sarnast vanade mardikommete
ja viljakusriitustega, samuti on seostatud seda püha
Nikolausega, kes mujal Euroopas tõi headele lastele
pähkleid ja kooke ning andis halbadele lastele vitsa. Eestis
kindlad teated selle kohta puuduvad. Küll on aga püha
Nikolai õigeusu aladel ja sellega kokkupuutunud rahvail
tähtsamaid pühakuid, kellele on pühendatud arvukad
kirikud. Püha Nikolaus on väga oluline ka Euroopa ja
Põhja-Ameerika pärimuses, kus temast kujunes Santa
Claus ehk meilegi tuntud punakuueline jõuluvana.

www.rannamoisakogudus.ee

25. november 15.00 Jõulukringli küpsetamise töötuba

Vääna Selts (Külakoja tee 2)

25. november 17.00 Jumalateenistus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2) www.inglitiib.ee

26. november 14.00 Tabasalu noortekeskuses: hennamaalingud

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

26. november 15.00 Harkujärve noortekeskuses: aaretejaht

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri
tee 4)

www.noortekeskused.ee

27. november 14.00 Tabasalu noortekeskuses: kokaklubi

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

28. november 15.00 Tabasalu noortekeskuses: bingo ja impro
töötuba

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

28. november 15.00 Harkujärve noortekeskuses: Venemaa
kultuuriõhtu

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri
tee 4)

www.noortekeskused.ee

28. november 15.00 Harkujärve noortekeskuses: kinoõhtu
Dinosauruste radadel

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri
tee 4)

www.noortekeskused.ee

28. november 15.00 Vääna-Jõesuu noortetoas: fotojaht õues

Vääna-Jõesuu Kool (Hiie tee 21)

www.noortekeskused.ee

30. november 18:30 Kinoõhtu Murastes: Papa Moll ja
šokolaadivabrik

Muraste Kool (Lee tee 9)

www.muraste.ee

30. november 19.00 Noorte kohvik Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

30. november 19.00 Harku valla mälumäng “Ajuragin“

Portsmani bistroo (Teenuste 2)

2. detsember

10.30 Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

2. detsember

17.00 Jumalateenistus: Harkujärve
kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2) www.inglitiib.ee

www.rannamoisakogudus.ee

Tukkuv veski Rannamõisas nigulapäeva aegu.
/ Foto: Ants Alev

Tabasalus avas uksed uus kohvik
Endises Portsmanni pubi ruumides (Teenuste 2) tegutseb
uus kohvik nimega Neiborhuud. Avaras ja heledates toonides söögikohas saab nii kergemaid kui toekamaid eineid
ning ka maiasmokad leiavad kondiitriletist meelepärast.
Kohviku eesmärgiks on pakkuda maitsvat ja värsket toitu
eelkõige kohalikust toorainest ning aidata seeläbi kaasa piirkonna kogukonna ühendamisele.
Esialgu on kohvik avatud E–N 11.00 kuni 21.00, R–L
11.00–23.00 ja P 11.00 kuni 20.00. Lõunasööke pakutakse
esmaspäevast reedeni 11.30 kuni 14.30.
Kohvik otsib oma ridadesse töötajaid, kellel on kirg hea
toidu vastu ja soov pakkuda külalislahket teenindust. Kogemus ei ole oluline, küll aga siiras soov ja tahe tööd teha. Kui
oled huvitatud, võta ühendust kohviku perenaisega telefonil 5666 0260 või kirjuta info@neiborhuud.ee ee. (HVT)
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PÜHADEAEG
Harku valla külje all
asub paik,
kus jagub tegevust
igal aastaajal.

Toimekas Jõuluküla vabaõhumuuseumis

Jekaterina Matusihis
Eesti Vabaõhumuuseum

T

alvisel ajal tegutsetakse
muuseumis küll veidi rahulikumas rütmis, kuid
igav kindlasti ei hakka. Siin on
hea olla, kui soovid viibida värskes õhus keset ajaloolist küla.
Talvel saab kasutada võimalust, mida suvel tihti napib: istuda mõnes talus korraks maha ja rääkida perenaisega sellest, kuidas vanasti elati.
Korra kuus võtavad Härjapea talu perenaised ette leivateo, kogu talvehooaja jooksul
saab osa käsitöölaupäevadest
ja toidupühapäevadest. Sepa
talu praksuva pliidiga köögis
õpetab perenaine, kuidas käepärastest materjalidest toredaid
mänguasju meisterdada. Setu
talus valmivad nädalavahetustel
põnevad piirkondlikud road,
hubases peipsivene majas saab
aga õppida teejoomist vanausuliste kombe kohaselt. Mööda
ei saa astuda Lau külapoest ega
Kolu kõrtsist, kus pakutakse
mitmesugust head-paremat.
Jõuluküla
15.–16. detsembril on avatud
Jõuluküla, kus saab osa rohkem
kui 100 aasta tagustest jõulutoimetustest. Jõulud on meie armsaimad pühad, mida ootavad
nii suured kui väikesed. Kõigi
jaoks aga ei tule jõulud sugugi

ühtmoodi, nii mõnelgi ametimehel möödub pühadeaeg kiire
töö tähe all. Nii hargnevad muuseumi taludes lahti lood erinevate ametimeeste tegusast jõuluajast.
Köstriaseme talus toimetab
metsavahi pere. Metsloomadele tuleb talveks söödasõime
valmistada, kuid unarusse ei
saa jätta ka põhitööd – metsa valvamist. Metsavahi naine
meisterdab pühadeks jõulukrooni ning õlgedest kaunistusi.

Kibekiire pühadeks valmistumine käib ka Pulga talus, kus
peremees nikerdab hämaraks
ajaks laternaid, vanaperenaine
aga traditsioonilisi tanguvorste.
Külla on tulnud mõisas teeniv
peretütar, kes pajatab mõisaelust
ja sealsetest kommetest.
Härjapea talu köögist õhkub
mõnusat piparkoogihõngu, elutoas krabisevad paberid – vallavanema peres valmistatakse pühaderoogasid ning pakitakse
kingitusi kogukonna vaesema-

tele liikmetele. Aarte kaluritalus
toimetavad salapiiritusevedajad,
kel tuleb hooaja lõpus oma vahendid pakkida ja ära peita. Soomest on toodud kaasa paremat
kraami, millest üht-teist saab
ka jõululauale panna.
Lau külapoes käib ärev jõulusagin, kuna kaup tuleb riiulitesse
sättida ja pakkida ning postkontor jõulu- ja uusaastasoovide
saatmiseks korda seada. Sekka jõutakse tuliselt arutada ka
daamide soengumoodide üle.

Kuie koolis õpetab koolmeister
lastele pühadelaule ja -salme
ning jõuluevangeeliumi. Köögis valmistab köstriproua koos
lastega kirikule kaunist jõulusõime, mille lemmiktegelasi saab
iga huviline ise meisterdada.
Külasepp teeb Sepa talus usinasti tööd, et regi saaks kirikusse sõiduks rautatud. Selle
kõrvalt leiab ta aega, et iga huviline saaks endale ka õnnemündi

lüüa. Sepa eit tegeleb igasuguste
ennustuste ja nõidustega.
Lisaks toimuvad jõuluehtesse seatud Sutlepa kabelis
koorikontserdid ja jõulupalvus.
Sassi-Jaani talus tegutseb
aga väike jõululaat. Tule Eesti
Vabaõhumuuseumisse ja saa
osa erinevate ametimeeste toimekast jõuluajast rohkem kui
100 aastat tagasi!
Uuri lisa www.evm.ee

Tule kogu perega traditsioonilisele

JÕULURETKELE
pühapäeval, 2. detsembril
kell 11.00–14.00
Rannamõisa lasteaeda
• meisterdame töötubades
• kaunistame piparkooke
• teeme õues väikse retke

• küpsetame lõkketule kohal
• kohal on JÕULUMEMM
Harku Valla Lastekaitse Ühingu päkapikud
www.harkulaps.ee

Traditsiooniline jõuluteemaline käsitöö müük
Eakate päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu)

26. novembrist – 11. detsembrini
E, N 11.00–17.00; T, K, R 11.00–16.00
Toetage jõulukinkide ostmisega koduvalla käsitöölisi!
Müüma on oodatud kõikide suurte ja väikeste meistrite
käsitööesemeid. Andke soovist teada ning tooge meisterdused hiljemalt 23. novembriks päevakeskusesse.
Lisainfo: päevakeskuse tel 603 2171 või
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõni tel 600 3867.
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TEATED

Teated:
Harku Vallavalitsuse 30.10.2018 korraldusega nr 499 määrati Harku valla ametlikke
teateid avaldavateks ajalehtedeks valla
lehena Harku valla leht “Harku Valla Teataja“
ja maakonnalehena “Harju Elu“.
Korraldusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.
Detailplaneeringu algatamine
Harku Vallavolikogu 25.10.2018 otsusega
nr 95 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 6 (katastritunnus
19801:001:0593)maaüksusel ja selle lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
maaüksusele ühe üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritav ala,
suurusega 0,2 ha, paikneb Muraste külas Muraste kooli vahetus läheduses u 300 m kaugusel
Muraste tee ja Tulika tee ristumiskohast põhja
suunas, piirnedes põhjast Hiievälja park (katastritunnus 19801:001:2276) üldkasutatavamaaga,
lõunast Raba tee (katastritunnus 19801:001:2145)
transpordimaaga, idast Kase tn 4 (katastritunnus
19801:001:0592) elamumaaga ning läänest Kase
tn 8 (katastritunnus 19801:001:2792) elamumaaga. Kase tn 6 maaüksus, suurusega 2000 m2
on elamumaa sihtotstarbega ja hoonestamata.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute
vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik
tutvuda Harku vallavalitsuses ja detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
Harku Vallavolikogu 25.10.2018 otsusega
nr 96 algatati detailplaneeringu koostamine
Merikülas Romantiku tee 29 (katastritunnus
19801:013:0011) ja Romantiku tee 31 (katastritunnus 19801:013:0012) maaüksustel ning
lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
selgitada välja võimalused Romantiku tee 29
maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 9244 m2, paikneb
Merikülas Romantiku tee lõpus ja hõlmab Romantiku tee 29 (katastritunnus 19801:013:0011) ja
Romantiku tee 31 (katastritunnus 19801:013:
0012) maaüksuseid.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute
vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik
tutvuda Harku vallavalitsuses ja detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
Harku Vallavolikogu 25.10.2018 otsusega
nr 97 algatati detailplaneeringu koostamine
Tabasalu alevikus Looduse tn 7 (katastritunnus 19801:002:1712) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on selgitada välja võimalused alale varasemalt
kehtestatud Tabasalu põhjaosa 13. kvartali
detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga
täpsustada maaüksuse ehitusõigust.
Planeeritav ala, suurusega u 0,3 ha, paikneb
Tabasalu alevikus Looduse tänava ääres ja hõlmab Looduse tn 7 (katastritunnus 19801:002:
1712) maaüksust.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute
vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik
tutvuda Harku vallavalitsuses ja detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalik väljapanek
Harku Vallavolikogu 25.10.2018 otsusega nr
98 võeti vastu Tuule tee 13a (katastritunnus
19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Maarja Style
OÜ (rg-kood 12364279) tööle nr TP1/17.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 3,3 ha paikneb Ilmandu külas u 550 m kaugusel TallinnRannamõisa-Kloogaranna (11390) maanteest ja
juurdepääs maaüksusele on olemasolevalt Tuule
teelt. Planeeritav ala hõlmab Tuule tee 13a
(katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15
(katastritunnus 19801:001:1581) maaüksusteid
ning nende lähiala.
Detailplaneeringuga moodustatakse Tuule
tee 13a maaüksusest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, krunt pos nr 1 olemasoleva elamu
ja abihoonete teenindamiseks ja krunt pos nr 2
täiendava elamu ja abihoonete püstitamiseks
ning üks ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus.
Tuule tee 15 maaüksusest moodustatakse
kaks elamumaa sihtotstarbega krunti krunt pos
nr 4 olemasoleva elamu ja abihoonete teenindamiseks ja krunt pos nr 5 täiendava elamu ja
abihoonete püstitamiseks ning üks tootmismaa
sihtotstarbega krunt olemasoleva puurkaevu
tarbeks (pos nr 9).

Detailplaneeringuga moodustatakse kolm
transpordimaa sihtotstarbega krunti.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud
lahendada krundil pos nr 9 asuvast puurkaevust.
Peale ÜVK kohase veetrassi väljaehitamist piirkonda on maaüksuste igakordne omanik kohustatud 2 aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma trassiga vee-ettevõtja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise
hetkel kehtiva hinnakirja alusel. Pärast tsentraalse veetrassiga liitumist tuleb olemasolev
puurkaev lammutada. Planeeringuala reovee
kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutitega. Peale ÜVK kohase kanalisatsioonitrassi
väljaehitamist piirkonda on igakordne maaüksuste omanik kohustatud 2 aasta jooksul trassi
väljaehitamisest arvates liituma trassiga trassi
valdaja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma
liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirja
alusel.
Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu
ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
06.12.2018–20.12.2018 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/130513_9/avalik.
Detailplaneeringu vähendatud suurusega
põhijoonisega (A3) saab tutvuda planeeringualal ja Ilmandu külas Maasika bussipeatustes.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile
harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik, Harku vald 06.12.2018–20.12.
2018 k.a.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu
26.09.2018-07.11.2018 toimus Liikva külas ja
Harku vallamajas Liikva küla Suure-Pärna maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati vallavalitsusele 3 ettepanekute/vastuväidetega kirja ning sellest lähtuvalt korraldab Harku
Vallavalitsus Liikva küla Suure-Pärna maaüksuse
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse
avaliku arutelu 03.12.2018 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald).
Detailplaneeringu algatamise
taotlused
Harku Vallavalitsusele on esitatud järgmised
taotlused:
• Tiskre külas Kaarle maaüksusele detailplanee
ringu koostamise algatamiseks;
• Türisalu külas Vanaaia maaüksusele detailpla
neeringu koostamise algatamiseks;
• Vääna-Jõesuu külas Masinaehitaja aiandus
ühistu territooriumi detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Vääna külas Tiigi tee 12 maaüksusele detailpla
neeringu koostamise algatamiseks.
• Rannamõisa külas Harku tee 54 maaüksusele
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Vääna-Jõesuu külas Vääna-Jõesuu puhkehoo
nete kompleksi maaüksusele detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
Detailplaneeringute kehtestamised
Harku Vallavalitsuse 06.11.2018 korraldusega nr 513 kehtestati Tiskre külas Apametsa
piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee
14a (endine Remmelga 1), Liiva tee 14, Liiva
tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee
L4, Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva
tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5
maaüksuste) ning lähiala detailplaneering
osaliselt Liiva tee 16, Liiva tee 14a (endine
Remmelga 1), Liiva tee 14, Liiva tee, osaliselt
Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik
4 ja Liiva tee lõik 5 maaüksuste osas vastavalt Aenergy OÜ (reg nr 12132304) tööle nr
DP 070415.
Apametsa piirkonna VII kvartali detailplaneeringuga kavandatakse kokku 103 elamuühikut.
Planeeringu osalisel kehtestamisel jääb planeeritavale alale 74 elamuühikut.
19 üksikelamu krunti, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone
püstitamiseks; 1 kaksikelamu või üksikelamu
krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu või üksikelamu ja kuni kahe abihoone
püstitamiseks; 10 korterelamu krunti, millele
määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks; 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega
krunti; 2 ajutist üldkasutatava maa krunti, mis
liidetakse teises etapis kehtestamisele mineva
planeeringuga kavandatavate ajutiste kruntidega; 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning
1 tootmismaa sihtotstarbega krunt, planeeritava alajaama tarvis.
Täpsed ehitusõigused on ära toodud kehtestamise otsuses ja kehtestatud detailplaneeringus.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete
trassidega. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ väljastatud tehnilistele tingimustele.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
Harku Vallavalitsuse 06.11.2018 korraldusega nr 514 kehtestati Tabasalu alevikus Soovälja (katastritunnus 19801:002:0392) ja
Sarapuu tn 46a (katastritunnus 19801:002:
0665) maaüksuste detailplaneering vastavalt JAKOB JÕGISUU AND ASSOCIATES OÜ
(reg-kood 12699548) tööle nr 1-16.
Detailplaneeringuga on kavandatud Soovälja (katastritunnus 19801:002:0392) maaüksuse
jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega
krundiks. Planeeritavad elamumaa krundid hakkavad koosnema kahest katastriüksusest (elamumaa + maatulundusmaa).
Transpordimaa kruntidele rajatava tee kaudu
tagatakse juurdepääs Tabasalu rabale. Detailplaneeringuga määratakse elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu
ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, Täpsed
ehitusõigused on ära toodud kehtestamise otsuses ja kehtestatud detailplaneeringus.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud
olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
baasil. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt
Elektrilevi OÜ 21.04.2016 väljastatud tehnilistele
tingimustele nr 239853.
Elamumaa kruntide hoonestusalad on kavandatud üldplaneeringuga määratud elamumaa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale. Juhul kui
planeeritaval alal toimuva ehitustegevuse ja sellele järgneva ekspluatatsiooni raames ei kahjustata tuumala looduslikku maastikku ning selle
toimimist, siis saab lugeda koostatud detailplaneeringu üldplaneeringu kohaseks.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
Harku Vallavalitsuse 06.11.2018 korraldusega nr 515 kehtestati Ilmandu külas Kadaka
tee 30 ja Kadaka tee 36 maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 05/11.
Detailplaneeringuga on kavandatud Kadaka
tee 30 katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kolmeks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, kolmeks
transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Lisaks
moodustatakse Kadaka tee 30 maaüksusest üks
ajutine 778 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt (pos nr 6a), mis liidetakse Kadaka
tee 36 maaüksusega. Detailplaneeringuga moodustatakse Kadaka tee 36 maaüksusest üks 94
m2 suurune tootmismaa sihtotstarbega krunt
(pos nr 7) olemasoleva puurkaevu tarbeks, mille
baasil lahendatakse kuni ühisveevärgi väljaehitamiseni ajutine veevarustus planeeringualal.
Detailplaneeringuga on määratud elamumaa
sihtotstarbega krundile pos nr 1 ehitusõigus
ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks;
elamumaa sihtotstarbega krundile pos nr 2 on
määratud ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks; elamumaa sihtotstarbega krundile pos
nr 3 on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu
püstitamiseks. Detailplaneeringuga on määratud Kadaka tee 36 maaüksusele, olemasolevale
hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krundile, detailplaneeringus pos nr 6, ehitise kasutamise otstarbeks ridaelamu või üksikelamu.
Täpsed ehitusõigused on ära toodud kehtestamise otsuses ja kehtestatud detailplaneeringus.
Planeeritava ala vee- ja kanalisatsioonilahenduse koostamise aluseks on Strantum OÜ
10.05.2018 väljastatud tehnilised tingimused.
Planeeritavate kruntide veevarustus on planeeritud Kadaka teele rajatavast ühisveevärgi
magistraaltorustikust. Kuni ühisveevärgi väljaehitamiseni piirkonnas on planeeringuala
veevarustus ajutise lahendusena ette nähtud
Kadaka tee 36 kinnistul paikneva puurkaevu
PRK0050515 baasil. Piirkonna rajatav kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. Planeeringuala
reoveed juhitakse rajatavasse ühiskanalisatsiooni. Kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni
piirkonnas on ajutise lahendusena planeeringuala reovee kogumine lubatud kogumismahutite
baasil. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt
Elektrilevi OÜ 31.08.2012 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 203695.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringuga ning Harku Vallavolikogu
31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku
valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid
ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritava maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.
Planeerimis- ja ehitusosakond

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554, e-post: 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.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Maja ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. Tel 5352 9476,
e-post: ehitus@miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post: mehitus@gmail.com.
Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel 501 6689, e-post:
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid
otse Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, e-post: info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.
Arboristi teenused. Ohtlike
puude raie, puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsa niitmine. Tel 505 7786, e-post: info@
puukirurg.ee, www.puukirurg.ee.
Fassaadi hooldusteenus: hooldus, vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine.
Tel 5656 2440, Sunluna Trade OÜ.

Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Teostan san-tehnilisi ja pisiremonttöid. Tel 503 8313.
Pakume koduabi teenust eakatele ja erivajadusega inimestele.
Tel 5682 4388, e-post: innerkteam@
gmail.com.
Ehitusmehed teostavad järgmisi töid: küprokipaigaldus, pööningute väljaehitused, korterite
renoveerimine, parketi paigaldus,
puitfassaadid, kuurid, aiad, katusealused, katused jne. E-post: silvar.
jogi@gmail.com.
Kundalini jooga hommikused ja
õhtused tunnid ootavad sind Sauel
ja Keilas. Täpsem info e-post: raili@
simran.ee, www.simran.ee.
Aedniku tööd, sügisene koristus,
lillepeenarde ja rosaariumi hooldus, heki lõikus ja pügamine, viljapuude lõikus, võsalõikus. Tel 5
 342
1289, e-post: ruhka@3olives.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
viljapuude lõikus. Tel 521 0334.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125, e-post: kuldnoop@
gmail.com.
TÖÖ
Tööd saab majahoidja-koristaja.
Tööülesanneteks on tootmishoonete korrashoid ja olmeruumide
koristamine. Ootame kandideerima kõiki füüsilist tööd armastavaid
inimesi. Töö asukoht Kumnas. Tel
502 8725.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Ostan teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki; võib pakkuda ka ülevaatuseta.
Pakkuda võib kõike! Tel 5459 5118,
e-post: kasutult.seisevauto@mail.ee,
Magnus.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib olla remonti
vajav. Tel 5365 4085, e-post: skampus
@online.ee.
Ostan põllumajandustehnikat:
traktor, heinapress, sõnnikulaotaja,
saksavirtspütt. Tel 5609 6431.
MÜÜK
Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud põllumuld. Kuivsegud, täide,
sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod 100 kg – 8 t. Tel 501 5992.
Seoses kolimisega müüa hästihoitud kodusisustust: helesinine
nahkdiivan (3+2), pesumasin
Zanussi FLS 602, laius 60 cm;
keraamiline elektripliit Electrolux,
laius 50 cm; külmik Candy, kõrgus
120 cm; LCD-teler Sony. Tel 508
3971.
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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.
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.

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

Tuul puude ladvus
tasa kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea …

Avaldame kaastunnet
Kalle Pallingule
ja tema lähedastele

Tunneme südamest kaasa Laglele armsa

KIRA VAINO
surma puhul.

KALJU ANTONi
kaotuse puhul.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolipere

Harku Vallavolikogu
Harku Vallavalitsus

