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Alustab noorte töömaleva pilootprojekt. Malevasse registreerimine
algab 15. juulil.
K AR I N POPS
kultuuri- ja spordispetsialist

Tiput-Täput otsimas

Kütusefirma püstitas
tuulegeneraatori

“Tipu-Täpu!,” hüüab Niliske talu perenaine Krista Kanniste karjamaal,
kadakate vahel. Keegi ei
kuule. Keegi ei vasta.
“Tipu-Täpu, Tipu-Täpu,”
hüüab naine uuesti. Kõvema häälega. Ikka ei ole
kedagi kuulmas.

Üha kallinev elektrihind
sunnib inimesi kas kokkuhoiule või uusi lahendusi otsima. Vääna-Vitis
tegutseva kütusefirma
Euro Oil tankla varustati
hiljaaegu väikesemõõdulise tuulegeneraatoriga, mis vähendab igakuist elektriarvet.

Ü LO RU SS AK
ylo@harjuelu.ee

“Tulin siia Adra külla 2002
aastal. Lihtsalt tulin. Mitte et
ma poleks selle paiga ilust
juba varem teadlik olnud. Näinud siinse looduse omamoodi
ilu, armusin sellesse. Tulin
ikka selleks et jääda,” kõneleb
Krista Kanniste mõtlikult.
See maa, millel ta elab,
kuulus juba tema vanematele.
Noor naine töötas ise siis linnas ostujuhina. Tahtis ennast
aga ka muul alal proovile panna, proovida kas suudab ennast ettevõtjana ära majandada.
“Pealegi ootasin siis teist
last,” kõneleb kolme lapse
ema. Ja ei tahtnud lihtsalt lastega kodus olla, tahtsin ka tööl
kaasa lüüa.”
Kui ümberringi laiub sada
hektarit head heina- ja karjamaad, siis millest ikka alustada
kui mitte loomapidamisest.

Nullist alustamine
“Loomapidamishooneid
siin ei olnud. Aga kaks hobust
mul juba oli. Varsti oli aga

Krista Kanniste oma karja, herefordi tõugu veiste keskel.
“Mulle need loomad pidamiseks sobivad, on sellise rahuliku loomuga,” kinnitab Niliske talu perenaine.
Ülo Russak
selge, et ainult hobustega ennast ära ei majanda,” meenutab Niliske talu perenaine oma
talutee algust. “2008 tõin esimesed lihaveised – maad ju
oli, mõtlesin et proovin. Astusin ka Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi, see andis
julgust. Ja ostsingi esimesed
kuus vasikat. Nemad on nüüd
karja tuumik. Herefordid,
head rahulikud ja vähenõudlikud loomad. Sellised tugevad,
me sobime hästi kokku,” naerab Niliske talu perenaine. Ja
hüüab siis: “Tipu-Täpu. Kus te
olete?” Aga keegi ei tee perenaisest väljagi.
“Nüüd on mul karjas 15
looma,” ütleb perenaine. “Peagi on suurt poegimist oodata,
ju nad läksid kuumuse eest
varju.”
Ta osutab metsatuka suunas, mille taga püramiidmajade

tipud paistavad. Püramiidide
küla, nagu rahvasuus kõneldakse. “Tegelikult on see ikkagi ajaloolise Adra küla üks
osa,” teab Krista Kanniste
kindlalt. Ja keda siis veel uskuda kui mitte Adra külaseltsi
esimeest.

Tegus külaselts
“Tegelikult me selle külaseltsi 2011 koos asutasime, see
oli kollektiivne mõte,” kinnitab
seltsi esimees. Sajast külaelanikust on 32 ka seltsi aktiivsed
liikmed.
Tavaliselt korraldatakse
kolm üritust aastas: mai alguses tehakse traditsiooniliselt
“prügile ära”, siis peetakse
suvist külapidu ja veel jõulupidu. Hiljaaegu toimuski ühine
suvepidu. Seda toetas nii vallakui maavalitsus.
“Ega me ainult pidutse,”

muigab külaseltsi esimees.
“Oleme ikka ka küla arengu,
näiteks mitme uue projekti
puhul oma ühise sõna öelnud.
“Olime vastu tuulegeneraatorite ehitamisele ja jäätmejaama rajamisele.”
Ühiselt kirjutatakse ka
projekte küla arenguks. Nii
tahetakse rajada vanemasse
külaossa võrkpalliväljak. Uues
osas, püramiidide vahel, korvpalliplast küll juba on, aga...
“Selle omandiga pole päris
selged lood,” ütleb külavanem.
“Ei tea, kuna saab mängida.
Üks avalik väljak peab olema
aga kõigile avatud.” Pealegi
on Adra küla kuus kilomeetrit
pikk. Miks ei võiks kummaski
otsas siis oma mänguväljak
olla. Tipud-Täpud on aga ikka
kadunud. Ja perenaine neid
otsimas.
“Eks heinategu ole siin see
kõige suurem töö,” kõneleb
Krista Kanniste. Abitööjõudu
ta selleks aga ei kasuta, küll
tehakse aga naabritega koostööd – naaber niidab, Niliske
talu perenaine pallitab heina.
“Siis on mul veel mustsõstraistandus. Ja õunaaed. Just
nii suured, et jõud üle käiks.
Ja lambad tahan tulevikus pidada võtta,” kõneleb perenaine. “Ikka nii, et jõud üle käiks.
Mulle see meeldib.”
Lõpuks on Tipud-Täpud ka
metsast välja ilmunud. Perenaine naeratab. Rahulolevalt.
See pole ainult Tipude-Täpude pärast. See naeratus tähendab natuke enamat.

Suve suurpidu tulekul
Harku valla traditsioonilise
suure suvepeoni on jäänud
pisut enam kui kuu – 24. augustil toimub järjekordne Tabasalu Päev.
Jätkame ka sel aastal tavapärase mõnusa programmiga.
Toimub laat ja suur kirbuturg,
pakume palju lõbusaid tasuta
atraktsioone lastele ja tegevu-

si noortele. Loomulikult saab
ka keha kinnitada kohalike
toitlustajate pakutava söögi ja
joogiga. Muusikalises programmis astuvad päeval suurel
laval üles Harku valla laululapse konkursil edukalt esinenud lapsed. Sõbrad ja sugulased tulge kindlasti vaatama,
see on paljudele väikestele

esinejatele esimene suure
lava kogemus ja tähtis sündmus. Möödunud aasta kontserdist jäänud väga head mälestused ja saadud palju positiivset tagasisidet. Sumeda suveõhtu kontsertprogramm kannab sel aastal nime “Valguse
ja varju piir”. Esinejateks on
Getter Jaani ning pisut küpse-

male seltskonnale annab kontserdi Karl Madis koos Karavaniga. Õhtu peaesinejaks on
Terminaator, kelle kontsert
kulmineerub tulešõuga RUF
ilutulestikult. Harku valla elanikule on kogu pidu tasuta!
Ürituse käepaelu hakkame
jagama augustist vallamajas
ning Tabasalu Rimis.

K R I S T JAN T E R AS E
kristjan@harjuelu.ee

Juunikuu teisel poolel võis
Rannamõisa tee ja Viti-Kiia
tee ristil asuvas bensiinijaamas täheldada vilgast ehitustööd. Suvel tavaliseks saanud
tee-ehituse asemel tegeleti
Euro Oilile kuuluvas VäänaViti tanklas hoopiski rohelise
mõttelaadi juurutamisega.
Üle Eesti 18 teenindusjaama
omav kütuseettevõte püstitas
just nimelt Harku valda oma
esimese tuulegeneraatori, mis
varustab kõrvalasuvat tanklat
puhta ja taastuva elektrienergiaga.
“Kütuse müük ja kauplus
nõuavad tahes-tahtmata elektrienergiat ja üha kallinevate
hindade tõttu proovisime leida
asendust põlevkivist toodetud
elektrienergale,” sõnas Euro
Oili nõukogu esimees Arno
Hirtentreu, kelle sõnul on puhtama elukeskkonna tagamine
üks ettevõtte peamisi eesmärke. Idee kasutada tuult elektri
tootmiseks tulenes Viti külas
asuva tankla põllupealsest ja
seeläbi soodsast asukohast.
Tuulegeneraatori püstitamine ei toimu üleöö ja selle
rajamiseks tuleb läbida kindlad etapid. Kui suuremõõdulise
tuulepargi ehitamine peab olema kooskõlas üldplaneeringuga ja nõuab detailplaneeringut,
siis Rannamõisa tee ääres asuva bensiinijaama 10-kilovatine
generaator on mikrotuulik,
mille nõuded on leebemad.
Hirtentreu sõnul kulus kogu
projektile ideest kuni teostuseni umbes üks aasta, kuid

Vääna-Viti tankla koos äsjapüstitatud tuulegeneraatoriga.
Arno Hirtentreu
kooskõlastuste hankimise ja
ehituslubade taotlemisega tegeles täielikult tuulikute valmistamisega tegelev Konesko
AS.
“Importtoodangu asemel
valisime Konesko just nimelt
seetõttu, et tuulegeneraatorid
on kvaliteetsed ja arendustegevus ning tootmine toimub Eestis,” ütles Hirtentreu.
Arno Hirtentreu sõnul ei
ole Euro Oilil plaanis kõiki
tanklaid tuulikutega varustada, kuna neid ei ole sobilik
ega ka võimalik püstitada linna tingimustes elurajoonide
lähedusse. “Viti tankla ümbruses on ärimaa ja praegune
asukoht on tuulegeneraatorile
igati sobilik,” ütles ta. Positiivset vastukaja leidis projekt ka
Harku vallamajas, kus Hirtentreu sõnul soositakse rohelist
mõtteviisi.
Kuna Harku valla inimesed
ja ettevõtted on keskonnateadlikud, siis kooskõlastamisel üldiselt tõrkeid ei tekkinud,
kuid oli ka üksikuid kõhklejaid.
10-12 aastaga end tasuva
tuuliku suhtes on Hirtentreu
optimistlik. “Et olla innovatiivne, tuleb ajaga kaasas käia,”
sõnas ta. “Tänu kahesuunalisele lahendusele kasutame ise
nii palju elektrit, kui vajame,
kuid ülejäänu müüme elektrivõrku tagasi.
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Juunikuu
volikogu istungil
• kinnitati Harku valla
2012. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruanne;
• otsustati taotleda munitsipaalomandisse sotsiaalmaa
maaüksused Türisalus ja Tabasalus;
• seati sundvaldus tehnorajatiste talumiskohustuse
kehtestamiseks Suurupi külas
asuvale Kasevälja tee 9 kinnisasjale;
• anti seisukoht Harku vallas Viti külas asuvate Datli tee
16 ja Datli tee 18 kinnisasjade
vahelise piiri muutmise kohta;
• võeti vastu Muraste külas Ristikubja ja Suureotsa 2
maaüksuste ning lähiala detailplaneering;
• otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Tabasalu alevikus
Mutti kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning Rannamõisa külas Moe Kütus ja
Uus-Sepa 3 kinnistute detailplaneeringule;
• määrati Harku vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arv;
• moodustati valimisringkond Harku vallavolikogu
järgmise koosseisu valimisteks;
• nimetati Harku valla valimiskomisjoni liikmed;
• seoses õigusruumi korrastamisega otsustati tunnistada kehtetuks 15 Harku vallavolikogu varasemat määrust;
• otsustati maksta preemiat vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele.
Järgmine volikogu istung
toimub 25. juulil kell 16.00.

Alustab noorte
töömaleva
pilootprojekt
12.-24. augustil toimub
Harku vallas noorte töömalev, mida korraldab
Harku vald koostöös
noorteühendusega Urban Style ja JJ-Street
tänavatantsukooliga.
Tegemist on pilootprojektiga,
sel aastal leiavad malevas
tööd ja vaba aja veetmise võimaluse 10 Harku noort, edaspidi loodame enamatele noortele suvel tegevust pakkuda.
Maleva noored leiavad rakendust valla heakorratöödel
ja aitavad korraldada Tabasalu
päevi. Töömaleva vabaaja
programmi sisustamisel on tegevad juhendajad noorteühendusest Urban Style ja JJStreet tänavatantsukoolist.
Malevasse registreerumine algab 15. juulil e-posti aadressil info@jjstreet.ee. Ootame
noori vanuses 14-18. Maleva
läbiviimist rahastavad Harku
vald ja Eesti Noorsootöö Keskus. K AR IN POPS

Neljapäev, 20. juuni 2013

Seminar Harjumaa
lasteaednikele
Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) ühendus
loodi Eestis 2000. aastal.
Sinna kuulub tänase seisuga 214 , nendest Harjumaalt 21 lasteaeda.
Tibutare lasteaed ühines
liikumisega 2010. aastal.
A N N E LI TA M M I K , M A R JU
KU U SM A A
Tabasalu lasteaed Tibutare, TELi liikmed

Igal kevadel on saanud heaks
traditsiooniks lõpetada TELi
aasta erinevates lasteaedades.
Seekord toimus üritus 5. juunil Tabasalu lasteaias Tibutare.
Vaatamata kaunile kevadilmale kogunes Tibutare lasteaia saali osavõtjaid kokku 14st lasteaiast. Külalisi oli Pangapealselt, Rannamõisast,
Viimsist, Arukülast, Koselt,
Maardust, Keilast, Loolt, Tabasalust ja Harju maavalitsusest.
Sisuka ja pika päeva juhatasid sisse Tibutare direktor
Lea Treiberg, Harjumaa TEL'i
mentor Katrin Paldermaa ja
Harju maavalitsuse terviseedenduse spetsialist Nele
Kunder.

Esimesena oli kavas Hille
Kalmuse juhendatud Kundalini jooga ja gongimeditatsiooni
tutvustus, mille viis läbi gongiterapeut Kaia Karjatsele.
Lastega igapäevaselt töötades
peab õpetaja endast väga palju
andma, seega tuleb ka oma keha ja vaimu eest hoolt kanda.
Hingamine on kõige alus ja
seekord tegeleti suurema osa
ajast erinevate hingamisharjutuste õppimisega, mida võib
igaüks ise edaspidi praktiseerida.
Kuigi pealtnäha tundus see
väga lihtne, siis asjasse süvenedes selgus, et need harjutused nõudsid päris suurt pingutust.
Lõdvestumiseks järgnes
gongimeditatsiooni tutvustus.
Terapeut Kaial oli kaasas kaks
hiigelsuurt gongi: kuu- ja saturnigong. Osalejatel paluti
mattidele pikali heita, silmad
sulgeda ja tunnetada gongi
mõju inimese kehale. Emotsioone ja tundeid oli väga erinevaid. Mõni tundis kosmose
helisid, sisemist vabanemist,
hingamise kergenemist ja
vaimset rahunemist. Ühine arvamus oli, et kogetu oli midagi
uut ja põnevat.

Järgmisena esines Moreno
Keskuse koolitaja Tuuli Vellamaa loenguga “Tasakaalu
hoidmine”. Ta rääkis lasteaiakasvatajate rollist töörahu ja
motivatsiooni kujundamisel,
samuti käsitles ta teemat, kas
põleda või “läbi põleda”?
Pärastlõunal arutles Tuuli
Vellamaa positiivse ja negatiivse mõtlemise toimemehhanismidest ning oskusest hoida
ja taastada oma töövõimet.
Seminaristidel oli võimalus
omavahel tuttavaks saada,
mõtteid jagada ja tunda end
ühise suure perena. Lektor oli
väga emotsionaalne, ta kasutas
selgituseks palju näiteid ja
mõistujutte. Kõigi osalejate
ühine arvamus oli, et kuuldu
oli väga vajalik ja huvitav
ning kogetust jäi hinge soe
tunne.
Selle toreda päeva korraldamist rahastas Euroopa Sotsiaalfondi programm “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014”. Tänud korraldajatele! Erilised tänud Tibutare liikumisõpetaja Anna
Sõõrdile põneva programmi
koostamise eest.
Kohtumiseni järgmisel
kevadel!

Põnev suvi Tilgu sadamas
Suur suvi on saabunud
ja pered peavad nõu,
milliste üritustega täita
laste suvi. Otemarina
jahtklubi on oma otsuse
langetatud ning nüüd on
aeg kõneleda meie töödest ja tegemistest ka
valla rahvaga.
OMYC juhatuses on muutusi,
laste töö võttis enda õlule juhatuse vastne liige Raul Kalep. Isal oli seda otsust kerge
teha sest OMYC noorliige,
OMYC esimese suve laaagrilaps, Rasmus Kalep on juba
purjeka kapten ja isale tegemistes toeks.
Tööplaani sai lülitatud traditsiooniliselt kaks lastelaagrit,
millest esimene toimub 22.0726.07, teine saab aga teoks vahetult enne muinastulede öö
nädalat 26.08-31.08. Augustis
toimuvasse laagrisse on võimalik veel registreeruda kuni
01.08.13.
Selle aasta suur uudis on
31.08 toimuv esimene Tilgu
Regatt Optimistklassi jahtidele. OMYC juhatuse initsiatiivi kiitsid heaks nii Eesti
Optimisti Liit kui ka Eesti
Jahtklubide liit ning regatt
lisati Eesti Jahtklubide Liidu
aastakalendrisse.
Kui peredes on otsused
tehtud ja soovite lapsed laste-

Tabasalu Teelahkme lasteaed ootab
alates augustist 2013 oma meeskonda
• 1,0 koormusega õpetaja abi
• 0,5 koormusega üldruumide koristajat ja
• 0,5 koormusega muusikaõpetajat.
Palume saata töösoovi avaldus ja elulookirjeldus 29. juuliks
2013 aadressile info@teelahkme.ee või Hämariku tee 1/5
Tabasalu 76901 Harjumaa.

otsib õpetajat.
Tööleasumise aeg
1.08.2013, CV saata
mailile kairi@
pangapealselasteaed.ee.
Täiendavad küsimused
telefonil 5569 6286.

Elisa kinkis Harku vallale võrkpallivõrgud
Möödunud nädalal paigaldati Vääna-Jõesuu randa
Elisa MiNT võrkpallivõrk. Rannavollevõrgud on
kingitus mobiilioperaator Elisalt.
Elisa turundusjuht Karin Kanepi sõnul on Elisal väga
hea meel kinkida vallale võrkpallivõrgud, mida
saavad kasutada kõik ranna külastajad. “Meie jaoks
on tegemist põneva lahendusega, mis pakub mõnusat
ajaviidet kõikidele pallimänguhuvilistele ning loob
ühtlasi ka toreda seose Elisaga, sest meie mobiilne
internet võimaldab samuti mõnusat ajaviidet ning on
kõigile kättesaadav igas Eestimaa nurgas,” ütles
Karin Kanepi. Nimelt kinkis Elisa võrkpallivõrgud
mitmetele teistelegi omavalitsustele.
Võrkpallivõrk on üleval Vääna-Jõesuu ranna vetelpäästejaama poolses otsas ja ootab mängijaid.

Lastelaager – sõbrad,
puhkus ja natuke tööd!
Laager toimub 12.08.-16.08.2013. a. Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalvekolledži juures. Kogunemine
hommikuti kell 8.15-8.30, kojuminek õhtuti ~kell 18.00.
SÖÖMINE toimub kolm korda päevas. Laagri päevakavas on pool päeva huvitegevusi ja ~3 tundi korrastustöid rannas või kolledži juures.

Tilgu sadamast on saanud kaunis peatumispaik jahtidele ja
kaatritele.
Internet
laagritesse registreerida, siis
saatke e-kiri aadressile enn@
tktk.ee või helistage 502 8848.
Juhatuse eksliige Enn Tammaru on jätkuvalt lihtliikmena
lastega tegelemas. Samal aadressil ootame ka valla rahva
pöördumisi, kui leiate, et olete
valmis esimese Tilgu Regati
korraldamisele õla alla panema. Otsime vallast kuldsete
kätega mehi, kellelt võiksime
tellida unikaalse käsitööna
valmiva Tilgu Karika.
Toetajaid on vaja ka auhinnalaua täitmiseks purjekakaptenile või muidu merega
heades suhetes olevale inimesele vajalike ja asjalike tarbeesemetega.
Esimese regati korraldamises on meid abistamas vana
ja väärikas Kalevi jahtklubi,

aga kui vallas on inimesi, kes
saavad aidata nõu ja jõuga,
siis ootame koostööle kõiki,
kellel on mere ja purjetamisega lähedased suhted.
Viie aastaga on Tilgu tundmatuseni muutunud. Lastele
on loodud suurepärased võimalused merega kontakti loomiseks ja mere nautimiseks.
Tulge Tilgut vaatama ja tooge
oma võsukesed kaasa. Rannalastele on see ju suurepärane
võimalus suvest ja merest lusti tunda. Ees ootavad OMYC
noorliikmed, kelle õlule jäävad
nii lastelaagrite lastepärane
sisustamine kui ka Tilgu Regati noortepärane korraldamine.
Värskeima info saamiseks
jälgige reklaami!
O M YC JU HAT US

LAAGRI ORIENTEERUV TEGEVUSTE KAVA:
(kavas võivad tulla väikesed muudatused.)
1. PÄEV. Laagri avamine, laagri eeskirjade ja
reeglite tutvustamine. Tutvumine ja mängud. Töö
rannas, vihmase ilmaga tegevused kolledžis.
Mängud.
2. PÄEV. Mängud. Töö rannas, vihmase ilmaga
tegevused kolledžis. Maastikumäng/matk.
3. PÄEV. Erinevad kunstitegevused. Töö rannas,
vihmase ilmaga tegevused kolledžis. Mängud.
4. PÄEV. Väljasõidu päev, koht täpsustamisel.
5. PÄEV. Ettevalmistused lõpetamiseks. Sportlikud
mängud/ nuputamisvõistlused. Kell 16.00 ootame kohale ka vanemaid – toimub esinemine, autasustamine
ja laagri pidulik lõpetamine, näitus laagripäevadest
ning laste tehtud loomingust.
Osavõtutasu 55 eurot saab maksta kahes osas: broneeringutasu 30 eurot (kanda MTÜ Arengukeskus
Geneca arveldusarvele SEB 10220109362011), teine
osa (25 eurot) maksta sularahas laagri alguses.
Lisainfo marge.ensling@gmail.com.
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Südamlikud õnnesoovid
klubi “Hõbehall”
asutajaliikmele

SUSANNA
TRUVELE
90ndaks juubeliks!
Eakate päevakeskuse pere
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TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Heki lõikamine, pikema rohu niitmine trimmeriga, saetöö. Tel 5554 7291
• Hooldusvabad rauapuhastusseadmeid! Müük
ja paigaldus! Lisainfo eestivesi.ee, tel 565 8286

Harku vallavalitsus
teatab

Tuginedes asjaolule, et regionaalminister on
andnud nõusoleku võõrkeelse kohanime Lucca
määramiseks, määrata Tabasalu alevikus seni
ametliku nimeta teedele nimeks Lucca tänav
ja Lucca põik. Vastavalt kohanimeseaduse §
6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast
kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanime määramise kohta avalikustatakse 11.07.
2013 ajalehes “Harku Valla Teataja” ja Harku
valla veebilehel. Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas. Õigusakt kohanimeseadus: www.riigiteataja.ee/akt/ 13316388.
-----------------------------------------------------------------• Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6
teatab Harku vallavolikogu 27.06.2013 otsuse
nr 85 “Tabasalu alevikus Mutti kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine”
vastuvõtmisest.
Planeeritava ca 1,3 ha suuruse ala moodustab
elamumaa sihtotstarbega Mutti maaüksus
(19801:002:5890), mis asub u 100 m Tallinna
linna piirist ja u 400 m kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa
kruntideks jagamine min suurusega 2000 m2
ning olemasolevatele rekonstrueeritavatele
hoonetele kruntide moodustamine. Detailplaneering algatati Harku vallavalitsuse
23.11.2004 korraldusega nr 1242, koostamise
korraldaja on Harku vallavalitsus (Ranna tee
1 Tabasalu), kehtestaja Harku vallavolikogu
(Ranna tee 1 Tabasalu) ja koostaja EA Reng
AS (Mustamäe tee 46, 10621, Tallinn).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole
vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid
olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse mõistes.
• Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6
teatab Harku vallavolikogu 27.06.2013 otsuse
nr 86 “Rannamõisa külas Moe Kütus ja UusSepa 3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine” vastuvõtmisest.
Planeeritava ca 5,67 ha suuruse ala moodustavad ärimaa sihtotstarbega Moe kütus
(19801:002:1235) ja maatulundusmaa sihtotstarbega Uus-Sepa 3 (19801:002:1838) maaüksused ning 58 m2 reformimata riigimaad, mis
asuvad Rannamõisa külas Harku-Rannamõisa
maantee ja Vilipi tee vahelisel alal, jäädes Tabasalu aleviku edelapiirile. Detailplaneeringu
eesmärk on välja selgitada võimalused planeeritavale alale jääva maa sihtotstarbe muutmiseks ja ärimaa kruntide moodustamiseks.
Detailplaneering algatati Harku vallavalitsuse
22.02.2011 korraldusega nr 187, koostamise
korraldaja on Harku vallavalitsus (Ranna tee
1 Tabasalu), kehtestaja Harku vallavolikogu
(Ranna tee 1 Tabasalu) ja koostaja Casa Planeeringud OÜ (Haigru 9, 10615 Tallinn).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole
vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid
olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Otsustega on võimalik tutvuda
Harku vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või
elektroonilise dokumendiregistri vahendusel
aadressil www.harku.ee.
-----------------------------------------------------------------Detailplaneeringute avaliku väljapaneku pikendamine
• Seoses planeerimisseaduse §18 lõike 7 kohase teate hilinenud avalikustamisega on 01.07.14.07.2013 Harku vallamajas (Ranna tee 1,
Tabasalu) Tabasalu alevikus Looduse tn 1 (katastritunnus 19801:002:2107) maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku
aega pikendatud kuni 18.07.2013.

• Seoses planeerimisseaduse §18 lõike 7 kohase teate hilinenud avalikustamisega on 01.07.28.07.2013 Harku vallamajas (Ranna tee 1,
Tabasalu) Tabasalu alevikus Käbi tee 3 (katastritunnus 19801:002:6900) maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu avaliku väljapaneku aega
pikendatud kuni 01.08.2013.
• Seoses planeerimisseaduse §18 lõike 7 kohase teate hilinenud avalikustamisega on 01.07.28.07.2013 Harku vallamajas (Ranna tee 1,
Tabasalu) Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa V kvartali Tamme maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu avaliku väljapaneku aega
pikendatud kuni 01.08.2013.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
22.07.-18.08.2013 toimub Harku vallamajas
(Ranna tee 1, Tabasalu), Mummi Trahteris
(Kolmiku 2, Muraste küla) ja Muraste külas
Mummi Trahteri juures paikneval infotahvlil
Muraste külas Ristikubja ja Suureotsa 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek. Detailplaneering on algatatud
Harku vallavolikogu 30.12.2010 otsusega nr
110. Planeeritav maa-ala (ca 0,8 ha) asub Harku vallas, Muraste külas, Kolmiku tee ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ristmiku vahetus läheduses, hõlmates Ristikubja
ja Suureotsa 2 maaüksuseid ning Suureotsa 4
maaüksust osaliselt. Planeeritav ala piirneb
transpordimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustega ning reformimata riigimaaga. Planeeringulahendusega kavandatakse Ristikubja ja Suureotsa 4 maaüksuste
jagamist üheks transpordimaa, üheks tootmismaa ja kaheks ärimaa krundiks. Ühele ärimaa
krundile suurusega 5292 m2 nähakse ette kuni
kahekorruseline kaubanduskeskus ehitusaluse
pinnaga kuni 2200 m2, kõrgusega kuni 12 m ja
katusekaldega 0-20 kraadi, krundi täisehitus
on kavandatud 37% ulatuses. Teisele ärikrundile suurusega 164 m2 kavandatakse automaattankla ehitusõigus, ehitusaluse pinnaga kuni
97 m2. Tootmismaa krundile suurusega 49 m2
nähakse ette alajaama ehitusõigus ehitusaluse
pinnaga kuni 16 m2 ja ühekorruseliena. Suureotsa 4 maaüksuse osast moodustatakse 595 m2
suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt
Kolmiku tee ja Lee tee ristmiku nihutamiseks
ja ohutumaks muutmiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku
valla üldplaneeringut, mille kohaselt asub
planeeritav ala täies ulatuses hajaasustuspiirkonnas, tihehoonestusala perspektiiviga. Muudatusettepanek seisneb hajaasustuspiirkonda
ärikruntide kavandamises. Detailplaneering
on kooskõlas Harku valla uue (vastu võetud
Harku vallavolikogu otsusega 27.08.2009 nr
71), üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritav ala kavandatud ärimaa juhtfunktsiooniga
alale. Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu), Mummi Trahteris (Kolmiku 2, Muraste
küla) ning materjalid on üleval Harku valla
kodulehel (www.harku.ee).
Detailplaneeringu avalik arutelu
27.05.-23.06.2013 oli Harku vallamajas (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Uus-Ranna
ja Lõuna-Ranna detailplaneeringu avalik väljapanek. Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 1 vastuväidetega avaldus planeeringu lahenduse kohta. Detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub
29.07.2013 kell 16.30 Harku vallamajas.
Detailplaneeringu algatamise taotlus
Tulenevalt Harku valla ehitusmääruse § 9 lõikest 1 annab Harku vallavalitsus teada, et vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks Viti külas Sooja tee 11 (katastritunnus 19809:050:0200, sihtotstarve elamumaa, suurus 648 m2) ja Sooja tee 13 (katastritunnus 19809:050:0210, sihtotstarve elamumaa, suurus 803 m2) maaüksusele. Taotluse
kohaselt on detailplaneeringu algatamise eesmärk Sooja tee 11 ja Sooja tee 13 maaüksuste
liitmine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Taotletava planeeringuala
suurus on 1451 m2. Harku vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, millega otsustatakse
planeeringu algatamine või algatamata jätmine.

Müüa mulda
koos
transpordiga.
Lisainfo
Tel 522 0073,
527 0580,
muld@golfest.ee

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa põrandalauad, sise- ja välisvoodrilauad,
terrassilauad, erinevas mõõdus saematerjal. Vedu tasuta. Hinnad soodsad. Tel 5593 6326
• Müüa või üürile anda garaažiboksid Tabasalus
Nooruse tänaval 2x20 ruutmeetrit. Tel 5629 9157
• Noor pere soovib osta elamukrundiks sobivat
maatükki Harku vallas. Ideaalis võiks see olla
3000 m2 suurune, kõrghaljastusega ja veekogu
lähedal. Kontakt margusmanniku@hot.ee, tel
5326 9289
• Otsin Tabasalus kogemustega lapsehoidjat
1,4-aastasele poisile. Tööaeg on kokkuleppeline, peamiselt õhtuti ja nädalavahetustel.
Hoidmine sobib nii lapse kui ka hoidja kodus. Palk 4 EUR/tunnis. Kontakt malle.
dapon@gmail.com, tel 527 5948
• “Süstime seinad soojaks” hingava termovahuga. Omame pikaajalist kogemust hoonete soojustamises. Therm OÜ, kontakt www.therm.ee,
info@therm.ee, tel 5660 6010
• Valmistame puidust taime- ja lillekaste rõdule
ning terrassile vastavalt soovitud mõõtudele. Tel
5595 4609, dendrodisain@gmail.com
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055

Harku vallavalitsus

kuulutab välja konkursi arendusspetsialisti töökohale.
See töö sobib sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid
järgmistes valdkondades/tegevustes:
• valla arenguks sobilike projektide leidmine, projektitaotluste kirjutamine ning projektijuhtimine;
• valla ühistranspordi korraldamine ja koordineerimine;
• ettevõtluse (sh. turismi) alase tegevuse korraldamine;
• heade suhete loomine ning tulemusliku koostöö korraldamine külaseltsidega;
• arengukavade koostamisel ja täiendamisel osalemine;
• paljude vallavalitsuse haldusalasse kuuluvate erinevate
väikeste, aga oluliste probleemide lahendamine.
Töös edukas olemiseks soovime, et sul oleks:
• kõrgharidus;
• projektijuhtimise kogemus;
• kontoritarkvara valdamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• algatusvõime, loovus ja hea suhtlemisoskus.
Tuleb kasuks, kui sul on ka:
• teadmised avalikust haldusest;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Meie pakume sulle:
• mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi;
• võimalust lüüa kaasa Harku valla arengus;
• toredat sõbralikku meeskonda.
Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt 3. augustiks
2013 portaali CV Online
vahendusel või mailiaadressil
personal@harku.ee.
Lisainformatsioon arendusja haldusosakonna juhataja
Nele Nõu telefonil 600 3851.

• Väikeveod, veoteenus kalluriga: killustik, liiv,
erinevad mullad, segud, jpm. Tel 501 5992,
forame.grupp@gmail.com
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet. Teostan puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Reklaami või kuulutuse tellimine,
e-mail myyk@harjuelu.ee,
telefon 646 2214

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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Neljapäev, 11. juuli 2013
Rannamõisa lasteaed pakub tööd
usinale ja kohusetundlikule KOKALE
ja lapsi armastavale ja kohusetundlikule ÕPETAJA ABILE.
Palun võta ühendust
hiljemalt 15. juulil
margit@rannamoisa.edu.ee
või tel 603 2350.

PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

• katuseplekid,

• lisaplekid,
• plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind!
Tel. 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord,

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord.

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Telefonid 661 1600, 502 9295, Enn

Tegusam elu – sellest mõtteviisist
juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks ja
mitmekülgseks eluks kogukonnas.

ElkinsS OÜ
Türisalu küla, Gerbera tee 1,
Harku vald

AS Hoolekandeteenused kuulutab välja konkursi
tegevusjuhendajate leidmiseks Vääna-Viti
Kodusse.
Laiendame Harjumaal Harku vallas asuvat Vääna-Viti
kodu, ehitades sinna juurde peremajad ning septembrist
2013 osutame teenust suuremas mahus, uuenenud ja
kaasaegsetes tingimustes. Seoses laienemisega ootame
oma meeskonda 15 uut tegevusjuhendajat, kes alustavad
tööd augustis-septembris. Tegevusjuhendaja töötab
vahetult psüühilise erivajadusega kliendiga toetades tema igapäevaelu, arendades
tema oskuseid ja tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev
toimetulek ja integreerumine kogukonda ning ühiskonda laiemalt.
Lisainfo www.hoolekandeteenused.ee, personalispetsialist Kätlin Truu telonil 5340 4704 või
e-postiga katlin.truu@hoolekandeteenused.ee.

Vihmaveeplekitooted ja erinevad
profiilid Teie kodule. Mõõdame,
valmistame, paigaldame.
Tel 5569 6917
e-post elkinss.gerbera@gmail.com

