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Siin sai alustatud ühe
töötajaga ning laoga.
R AI VO VI NK E L
AS-i Sunorek tehase juht

OLULINE

Lapsevanem –
kinnita lapse
osalemine
huviringis!
Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise korra kohaselt tuleb lapsevanemal oma
lapse osalemine huviringis või sporditreeningul
kinnitada valla kodulehel. Lapsevanema kinnitus on aluseks klubidele
ja seltsidele tegevustoetuse maksmisel.
K ARI N POPS
Valla kultuuri- ja spordispetsialist

Alates möödunud aastast kehtib Harku vallas laste ja noorte spordi- ning huvitegevuse
toetamisel nn pearahasüsteem.
See tähendab, et laste huvitegevust korraldavad spordi- ja
huviringid saavad vallalt toetust lapsevanema vastava kinnituse alusel.
Lapse osalemine huviringide tegevuses tuleb kinnitada
Harku valla kodulehel www.
harku.ee oleva lingi kaudu novembrikuu jooksul. Sisselogimiseks on vajalik ID- või pangakaart. Avalduse võib esitada
ka vallamajas kohapeal või
saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile harku@
harku.ee. Avalduse vorm on
saadaval valla kodulehel alates 1. novembrist.
Sellest aastast on Harku
vald ühinenud Tallinna linna
pearahakeskkonnaga, seetõttu
suunab kodulehe link kasutaja
Tallinna kodulehele. Just seal
tulebki kinnitada ka Harku
vallas elava lapse spordi- ja
huvitegevus.
Küsimuste tekkimisel võtke ühendust Karin Popsiga, epost: karin.pops@harku.ee, telefon 606 3839.

Vääna-Jõesuu saab puhta vee
Suur torutöö, mis jaanuaris Vääna-Jõesuu tiheasustusalal ehk endises suvilapiirkonnas käima läks, on lõpusirgel.
Puhta joogivee võib saada 2520 peret.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Võimsad kallurid sõidavad
küll veel kitsukestel külateedel, mõnes kohas jõristab
kopp kraavijuppi kaevata,
paigaldatakse veel viimaseid
torusid, aga Harku valla ja
Euroopa Liidu rahastatud
suur veemajandusprojekt on
põhimõtteliselt valmis.
“Nii võib öelda küll. 70 kilomeetrit vee- ja 73 kilomeetrit
kanalisatsioonitorusid on
praktiliselt paigaldatud, 500
meetrit on veel ehk jäänud. Ja
mõned üksikud liitumiskohad,
kuhu suure tehnikaga ligi ei
pääsenud,” kõneleb objekti
juhataja, Merko Ehitus Eesti
AS projketijuht Peetre Laidma
mõtlikult. Nagu käiks mõttes
läbi kõik need kilomeetrid, kuhu torud maa alla said. Ja
elaks veel läbi neid pingeid,
mis sellise suure töö ja ettevõtmisega alati kaasnevad.
Veevärgiga liitumise võimalus on loodud 2520 kinnistule ehk teisisõnu – rohkem
kui 2500 elamut või ühiskondlikku objekti saavad endale
soovi korral tänapäevase veeja kanalisatsioonisüsteemi.
Suurupis käivitamisel olev
reoveepuhasti on võimeline
puhastama aga 10 000 inimese
reovee bioloogiliselt sellisesse
konditsiooni, et see on kõlbulik
merre juhtimiseks.

Torutööd lõppevad
Kalender objektijuhi tööruumi seinal soojakus näitab
oktoobrikuu keskpaika, 16.
kuupäeva. Harku Valla Teataja
trükitakse esmaspäeval, 21.
oktoobril. Kas selleks ajaks on
ka need viimased 500 meetrit
toru maa alla saanud?

VEEVÄRGIGA LIITUMISE VÕIMALUS ON LOODUD 2520 KINNISTULE.

Lapse osalemine huviringis
või treeningul tuleb kinnitada valla kodulehel.
Arhiiv

“Kui nüüd just lund või paduvihma ei hakka sadama, siis
lõpetame järgmisel nädalal
torutööd,” on objektijuht kindel. “Jääb veel uute teekatete
rajamine ja haljastus.”
Kas ka nende töödega sel
sügisel ühele poole jõutakse,
selles objekti juht nii kindel
pole. Kõik oleneb ilmast – lumele ju asfalti panna pole mõtet.
“Ka valdav osa suvilapiirkonna endisi kruusateid on

Suurt tööd on lõpetamas geodeet Pavel Bulatov osaühingust Gabariit (Merko üks alltöövõtjatest) ja keskkonnatehnik
Deniss Beljanov. Kaeviku serval on peatöövõtja Merko Ehitus Eesti AS objektijuht Lauri Mõis, projektijuht Peeter Laidma
ja Rein Koor (Gabariit OÜ ehitusjuht).
Ülo Russak
freesasfaldist mustkatte saanud, ja kui vähegi võimalik,
siis lõpetame ka teetööd veel
sel sügisel,” ütleb Peeter Laidma. Aga mitte nii kindla häälega – sügisene ilm on heitlik.
Suurematest asumisisestest
teedest ootab mustkatet veel
Metsavahi tee. Ja vastavatud
Vääna-Jõesuu kooli esine
lõik.
“Kooliesise tee peab hiljem
viima mustkatte alla, sest seal
on torustik rajatud tee kõrvale,” kinnitab tööde juht.
“Merko taastada jääb haljastus.”

Kannatati ära
Teeäärte haljastusega
plaanitakse jätkata siis, kui
kõik teed katte alla saanud –
pole ju haljastust mõtet lõpetada enne, kui suured masinad
kitsastelt tänavatelt läinud.
See saab olema järgmisel kevadel. Nii et suve alguseks
peaks olema kogu külas ka
haljastus taastatud.
Ja kõik kolm projekti –
kokku 22,3 miljonit eurot
maksev vee ja kanalisatsioo-

Toimetus palus kommentaari ka töö tellijalt, vallale
kuuluvalt osaühingult Strantum.
A A R E VA A L M A A
OÜ Strantum juhataja

Tellija on töövõtjatega rahul, töid teostati oluliselt kiiremini, kui lepingutes ette nähtud. Torustikud on rajatud vastavalt projektile ja kehtivatele nõuetele ning ehitusjärelevalve
spetsialistide poolt üle vaadatud. Aiandusühistute siseteed
on taastatud ja nende seisukord on valdavalt parem kui enne projekti algust.
Hetkel on liitumiseks tehnilised tingimused väljastatud 280
kinnistuomanikule, aga potentsiaalseid liitujaid lisandub
tõusvas tempos. Reaalselt saavad kinnistud liituda siis, kui
Suurupi reoveepuhasti on käivitatud ja reovee saab kinnistutelt ära juhtida. Vääna-Jõesuu kooli esine tee taastatakse
hiljemalt oktoobri lõpuks.
nisüsteemi rajamine – on siis
lõpetatud, kuigi lepingu järgi
võiks töö kesta vähemalt aasta
kauem, augustini 2015.
“Tahaksin kannatlikkuse
eest tänada kõiki selle kandi
inimesi – suvel oli meil 35
brigaadi peal, töö käis korraga
kuni 40 erinevas kohas, liiklus
oli tugevasti häiritud. Rahu oli

rikutud, aga inimesed kannatasid välja – isegi paepinnase
lõhkumine hüdrovasarate
poolt kannatati ära,” tänab
töödejuhataja Peeter Laidma
kohalikke elanikke.
Tänuks on nüüd rahu ja
vaikus juba järgmisest suvest.
Millal tuleb aga suurim tänu
elanikele, kes müriseva ja kõ-

Tööde käigus:
• paigaldati 70 kilomeetrit puhta vee torustikku
ja 73 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku;
• rajati kolm pumbajaama ja üks reovee puhasti, mis on arvestatud
10 000 elaniku teenindamiseks;
• ehitati välja 2520 liitumiskohta kinnistutele;
• mustkatte sai 65 kilomeetrit asulasiseseid
teid.
• Kogu töö maksumus on
22,3 miljonit eurot.

miseva suve ära kannatasid –
kuna jõuab puhas vesi kraanidesse?
“Kui torustik on paigas,
siis järgneb pesu ja puhasti
katsetus. Aga aasta lõpuks,
järgmise alguseks peaks puhas vesi kõigil liitunutel majas
olema,” ütleb Laidma.
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Valimised vallas suuri muutusi ei toonud

Harku vallavolikogu oktoobri istungil

Pühapäeval, 20. oktoobril, toimunud kohalike
omavalitsuste valimistel
osales Harku valla 9423
hääleõiguslikust kodanikust valimistel 6056 valijat (sellest e-hääletusel
2439 inimest) ehk 64,5%
hääletajate üldarvust.

• Otsustati eraldada reservfondist raha jõulutoetuste
maksmiseks 70-aastastele ja
vanematele pensioni saavatele
isikutele, 3 ja enama lapsega
peredele, üksikvanematele,
eeskoste-ja kasuperedele ning
puudega lapsega (lastega) peredele.
• Anti nõusolek laenu andmiseks osaühingule Strantum.
• Otsustati seada hoonestusõigus Muraste külas Lee
tee 9 maaüksusele osaühing
Strantum kasuks.
• Otsustati taotleda Ilmandu külas Klooga maantee L46
ja Muraste külas Klooga
maantee L73 maaüksuste tasuta võõrandamist.
• Otsustati taotleda Tabasalu alevikus asuva sotsiaalmaa
maaüksus munitsipaalomandisse ning määrati selle sihtotstarbe ja lähiaadress.
• Kehtestati kalmistu kasutamise eeskiri.
• Muudeti Harku vallavolikogu 31.05.2012 määrust nr 8
“Harku valla ehitusmäärus”.
• Anti seisukoht:
> Harku vallas Viti külas
asuvate Talitihase tee 2 ja Talitihase tee 4 maaüksuste vahelise piiri muutmise kohta;
> Tutermaa külas Kadarpiku-3 maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja menetlemise lõpetamise osas;
> Kumna (nüüdne Kütke
küla ala) külas Tamme kinnistu detailplaneeringu menetluse jätkamise osas;
> Muraste külas Lastekodu

Ü L O R USS AK
vallaleht@harku.ee

Parima tulemuse tegi Isamaa
ja Res Publica Liit, kes kogus
2647 häält ehk 44% häältest,
saades 21-liikmelises volikogus 10 kohta. Valimiskünnist
ei ületanud valimisliit Külade
Edendamise Selts (vaata tabelit).
Toimetus palus kommenteerida valimistulemusi kõigi
erakondade esinumbritel või
parima valimistulemuse teinud kandidaadilt.
Kaupo Rätsepp, senine vallavanem, IRLi esinumber:
“Isamaa ja Res Publica Liidu
esinumbrina olen nii erakonna
kui iseenda valimistulemustega rahul. Saime rohkem hääli kui eelmistel valimistel. See
näitab, et inimesed on meie
tehtud tööga rahul, toetavad
oma häältega meie tegevuse
jätkamist. Jätkates me valla
kurssi ei muuda, tahame au
sees hoida hariduse edendamist ja toetada neid, kes toetamist vajavad. Üllatav minu
jaoks oli ehk see, et sotsiaaldemokraadid tegid arvestatava
tulemuse ja said esinduse volikogus, samas loodetust vä-

hem hääli said külaseltside
esindajad.
Tahan siin tänada kõiki,
kes meie poolt hääletasid.”
Eesti Reformierakonna
vallavanema kandidaat Arno
Hirtentreu: “Olen Reformierakonna ja iseenda tulemustega
väga rahul, ise sain kolm korda rohkem hääli kui eelmistel
valimistel. Võitsid need, keda
rahvas soovis, kes võitma pidid. Poliitikutena oleme valmis
läbirääkimisteks, et anda Reformierakonna panus valla
arengusse.
Tahan tänada kõiki valijaid,
kes andsid oma hääle mulle ja
meie erakonnale.”
Valimisliidu Harku Valla
Kodanike Ühenduste Liit esinumber Priit Kotkas: “Harku
Valla Kodanike Ühenduste Liit
on rahul valimistulemustega.
Pälvisime üle kahe korra suurema vallakodanike toetuse
kui eelmistel valimistel. Täname kõiki 1017 mõttekaaslast
antud toetushääle ja osutatud
usalduse eest. Meie kodanikuühiskonna vundament sai taas
tugevamaks.”
Eesti Keskerakonna esinumber Sulev Roos: “Valimistulemused olid ootuspärased –
see annab võimaluse valla
edaspidiseks stabiilseks arenguks. Eesti Keskerakonna ja
enda poolt tänan kõiki elanikke
valimistest osavõtu ja meile
antud toetuse eest.”
Sotsiaaldemokraatlikust
Erakonnast parima tulemuse
teinud Hardi Volmer: “Varem
me volikogus ei olnud, nüüd

Pangapealse lasteaiahoonet külastas pühapäeval 1156 valijat, kuid Harku valla valimisjaoskond nr 3 oli populaarne
kogu päeva vältel. “Tippaeg oli kella 10 ja 13 vahel, siis olid
siin tõepoolest järjekorrad,” ütles jaoskonna esimees
Liivika Põder.
Kristjan Terase

Tulemused
• Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
2647 häält
44%
10 kohta volikogus
• Eesti Reformierakond
1412 häält
23%
5 kohta volikogus
• Valimisliit Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit
1017 häält
17%
3 kohta volikogus
• Eesti Keskerakond
533 häält
9%
2 kohta volikogus
• Sotsiaaldemokraatlik Erakond
328 häält
5%
1 koht volikogus
• Valimisliit Külade Edendamise Selts
119 häält
2%
0 kohta volikogus

on meil üks koht. Kas mina
isiklikult volikogu töös osalema hakkan, selle üle pean veel
aru pidama. Kui midagi teha,
siis täiega. Olen kahjuks võrd-

lemisi hõivatud mitmel rindel,
nii et ei oska midagi kindlat
öelda. Igal juhul tahan tänada
neid, kes sotsiaaldemokraatidele oma hääle andsid.”

II kinnistu detailplaneeringu
jätkamise võimalikkuse osas;
> Tiskre külas Tänavaotsa
6 ja Liiva III detailplaneeringu
jätkamise võimalikkuse osas;
> detailplaneeringu algatamise võimalikkuse kohta Tiskre külas Alasniidu elamurajooni lõunaosas;
> detailplaneeringu algatamise võimalikkuse kohta Vahi
külas Vabriku II maaüksusel;
• Muudeti Kumna (nüüdne
Kütke küla ala) külas Tamme
kinnistu detailplaneeringu
nimetust.
• Algatati Vääna-Jõesuu
külas AÜ Vesilind maaüksuse
ja lähiala detailplaneering.
• Võeti vastu Ilmandu külas Kadaka tee 30 maaüksuse
ja lähiala detailplaneering.
• Kehtestati:
> Türisalu külas AÜ Adra
territooriumi ja lähiala detailplaneering;
> Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa V. kvartali Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneering;
> Tabasalu alevikus Punga
tee 7 katastriüksuse ja lähiala
detailplaneering;
> Ilmandu külas Tilgu munitsipaalsadama detailplaneering;
> Harku valla üldplaneering.
• Katkestati Harku valla
koerte ja kasside pidamise
eeskirja II lugemine.
• Kinnitati valla teenetemärgi saajad.
• Kuulati vallavalitsuse
informatsiooni.

Kohaliku volikogu valimiste tulemused Harku vallas (häälte arv)
Kaupo Rätsepp
Arno Hirtentreu
Galina Kostõleva
Kalle Palling
Sulev Roos
Jaanus Härms
Hardi Volmer
Erik Sandla
Vello Viiburg
Meelis Härms
Val Rajasaar
Priit Kotkas
Kaido Kruusoja
Ott Kasuri
Aadu Kana
Kalev Konsa
Ene Alttoa
Helikar Õepa
Rainer Ottis
Katrin Krause
Anne-Ly Mitt
Aule Kikas
Kaido Taberland
Allan Kiil
Martina Mamontov
Maris Viisileht
Martin Talts
Vello Lind
Marju Aolaid
Erik Lepikson
Priit Siitan
Toivo Promm
Avo Sipelgas
Arne Kask
Hiie Grauberg
Deiw Rahumägi
Märt-Erlend Agu
Olav Aarna

Oleme avatud!
Sinu Tervisetuba
Asume: Ranna tee 2,
Tabasalu
Info ja broneerimine
506 0645
Jälgi meid:
www.facebook/
sinutervisetuba
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Jaak Soolep
Arvi Eidisk
Rene Süld
Toomas Vilosius
Veiko Toomlaid
Valdo Rüütelmaa
Alo Iskül
Andres Adamson
Eddi Tomband
Evelin Tiirik
Kent Männik
Toomas Ristlaan
Heli Bötker
Katre Kuusik
Sigrid Saarep
Sigrid Nieländer
Alvar Kraut
Anti Aaremaa
Kalev Timberg
Priit Kogerman
Raul Tomberg
Tõnu Vilipuu
Veiko Potisepp
Viktor Kurušev
Ülo Mattheus
Kaido Kägu
Viigi Saksakulm
Ain Kabal
Evi Uustalu
Indrek Aarma
Jane Snaith
Meelis Rajapuu
Andres Krigul
Lembit Tampere
Robin Martinson
Anu Altosaar
Marko Kuusalu
Tarmo Paekivi

klassikaline massaaž
seljamassaaž
spordimassaaž
mee-, kupumassaaž
shiatsu
on-site massaaž
Hoolitse oma tervise
eest ja tule massaaži!
AVAMISHINNAD!
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Ekvart Nurme
Alari Alviste
Ivo Saksakulm
Dagmar Agu-Kruusmaa
Jaak Timpson
Juta Kase
Ene Bötker
Peep Kala
Riina Sander
Kalle Ots
Krista Savitsch
Andrus Purje
Gert Silling
Kersti Männik
Piret Pullat
Andres Laats
Andrus Jaamul
Ann Hallika
Sven Põder
Tuuli Unt
Argo Aruvald
Arvo Kannel
Larissa Krjutšenko
Riho Rink
Aleksandr Bogarinov
Ants Morel
Raul Tõnissaar
Urmas Urva
Andres Hakk
Endel Kolberg
Kaido Sander
Tiina Riivits
Hannes Reinola
Lembit Vaab
Urmas Jaamul
Zoja Tint
Aivar Remmet
Mati Angerjärv
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Rannamõisa lasteaed
võtab tööle ÕPETAJA!
Tööle asumine kohe.
Töösoovist palun teada anda
tel 603 2350 või e-post
margit@rannamoisa.edu.ee.
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Sirje Lehtmaa
SDE
7
Marko Trei
IRL
6
Sulo Tintse
KE
6
Ain Niller
VLKES
5
Indrek Vannamik
RE
5
Mati Koorep
KE
5
Rene Teinberg
RE
5
Riho Peets
KE
5
Aino Paalberg
RE
4
Janne Teder
RE
4
Kustu Kuusküll
IRL
4
Merje Pappel
RE
4
Tiina-Maria Vint
RE
4
Urmet Maripuu
RE
4
Vaike Kuusk
RE
4
Angela Loot
RE
3
Hardi Pakkats
RE
3
Jaanus Põld
RE
3
Kajar Valle
RE
3
Kersti Rahamägi
RE
3
Mihkel Kihva
RE
3
Erki Vilja
RE
2
Ethel Reier
RE
2
Meelis Pääbo
RE
2
Maria Mills
RE
1
Mariana Martin
RE
1
Merje Vallimäe
RE
1
Rainar Orumaa
IRL
1
Larissa Kulman
RE
0
Maarja Holmberg
RE
0
IRL – Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
RE – Eesti Reformierakond
KE – Eesti Keskerakond
SDE – Sotsiaaldemokraatlik Erakond
HVKÜL – Valimisliit Harku Valla
Kodanike Ühenduste Liit
VLKES – Valimisliit Külade
Edendamise Selts

Vääna mõisakool võtab alates 28. oktoobrist
konkursi korras tööle klassiõpetaja (1,0).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavad dokumentide koopiad
saata 18. oktoobriks 2013. a.
e-postiga kool@vaanakool.edu.ee.
Lisateave tel 674 9240.
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KÜSITLUS
Kas teie elektriarved on
mõistlikud?

TIINA
MÄND
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
õppejuht

Ü

tlen ausalt, et ma ei tea,
mis pakett meil on.
Ühistu valik, mina lihtsalt maksan. Arved on umbes
veerandi võrra suurenenud.
Olen suhteliselt väike tarbija.

K A LE V
KONS A
Muusik ja
õpetaja

M

aja on mul osaliselt
elektriküttel. Vahetult enne paketivahetust soojustasin küll seinu korralikult, aga ikka on börsipaketiga märgata, et arved on
natuke varasemast suuremad.
Naeran endamisi, et enam ei
saa maja soojustada, sest seinad on juba piisavalt paksud.
Varsti ei mahu tuppa.

BIR GI T
TIISLE R
AS-i Prolexplast
tegevjuht

K

odus kasutame Eesti
Energia poolt pakutavat
kombineeritud paketti,
mille puhul on pool elektrihinnast muutumatu ja teine pool
sõltub börsihinnast. Nii on võimalus mõõdukalt osa saada
elektribörsi soodusperioodidest ning tasakaalustada kõrge hinnaga perioode.
Esimene poolaasta oli tulus
ja võib öelda, et olime plusspoolel. Samas alates juunist on
elektri hind kogu aeg tõusnud.
Kodutarbijana on arved kindlasti suurenenud.
Ettevõttes kasutame samuti Eesti Energia teenuseid ja
kindla hinnaga fikseeritud
paketti. Elektriarved on firmas kõrged, sest kasutame
elektrit nii tootmisel kui ka
tootmishoone kütmisel.

R EIN
KOOLI
Vallavalitsuse
tehnovõrkude
spetsialist

O

len valinud muutuva
paketi. Arved on mõistlikud, sest ei ole väga
suur elektritarbija.
Arved ei ole võrreldes varasema ajaga oluliselt suurenenud.

Ööl vastu
pühapäeva, 27.
oktoobrit, läheme
üle talveajale.
Osutid tuleb
keerata tunni võrra
tagasi.

Uue üldplaneeringu
anatoomia

Prügilasse jõuavad
vaid valesti
kogutud jäätmed
Jäätmeid kogutakse kodumajapidamistes ja ettevõtetes mitmesse erinevasse konteinerisse,
kuid mis selliselt kogutud jäätmeist edasi saab?

Volikogu selle koosseisu
viimane istung toimus
neljapäeval, 17. oktoobril. Päevakord oli pikk ja
põhjalik, viimasele istungile kohane. Põhjus,
miks istung vahetult enne valimisi kokku kutsuti, oli see, et kehtestamist
vajas Harku valla uus
üldplaneering.

T ÕNU T UPPI T S
Harjumaa Ühisteenuste Keskus MTÜ

Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Kuni 17. oktoobrini 2013 ehk
volikogu viimase istungini
kehtis Harku vallas 1996. aastal kehtestatud üldplaneering.
On seletamatagi selge, et see
oli aegunud. Vahepealse 17
aastaga on vald läbi teinud
tormilise arengu – kolmekordistunud on elanike arv, tekkinud on uued asumid ja tehnopargid, reaalsuses eksisteerivad juba rohekoridorid, mida vana üldplaneering ei näita.
Juba 23. augustil 2001 algatas vallavalitsus eesotsas
tollase vallavanem Sulev Roosiga (KE) uue üldplaneeringu
koostamise. See oli mahukas
ettevõtmine isegi keskmises
vallas, Harku vald ei kuulu
aga keskmiste kilda ei oma
mastaapide ega looduslike
eripärade tõttu.
Üldplaneeringu koostamisel tehti mitmete instantside
poolt ära tohutu töö. Planeeringu koostajaks valiti OÜ Hendrikson & Ko. 2006. aastal jõuti
lõpuks nii kaugele, et algatati
keskkonnamõjude hindamine
(KSH).
27. augustil 2009. aastal,
kui planeeringu algatamisest
oli möödunud 8 aastat ja võim
vallas mitu korda vahetunud,
võttis volikogu üldplaneeringu
vastu ja korraldas selle avaliku väljapaneku 28. septembrist 25. oktoobrini 2009, millele
järgnes üldplaneeringu avalik
arutelu.
Arutelule järgnenud aega
mäletab abivallavanem Erik
Sandla (IRL) nii: “Üldplaneeringu kohta esitati 97 vastuväidet, peale planeeringu korrigeerimist ja KSH koostamist
jäi üles veel 92 vaiet. Peamiselt
ei oldud rahul rohekoridoride
paiknemise ja ulatuse, tuulikuparkide paiknemise, TabasaluJuuliku trassikoridori valiku
ja teede avalik kasutuse ning
teiste teede küsimustega.”

Maavanem tagastas
Vallas, kus elab ametlikult
13 000 elanikku, ei saavutata
kunagi täielikku üksmeelt.
Seepärast kujundas vallavalitsus oma seisukohad ja saatis
need vaide esitajatele. Omavalitsuse lõplik seisukoht üldplaneeringule esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele kujundati volikogu istungil 25. veebruaril 2010. Keskkonnaamet
kooskõlastas üldplaneeringu
ja andis heakskiidu KSH aruandele 11. jaanuaril 2011. Vallavalitsus edastas 25. aprillil
2011, peale 10-aastast tööd
üldplaneeringu koos üles jää-
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Harku valla volikogu ajalooline otsus 18. oktoobril 2013. Neljateistkümne poolthäälega
hääletati uus üldplaneering kehtestatuks.
Ülo Russak
nud vaietega Harju maavanemale järelevalve teostamiseks
ja heakskiidu andmise üle
otsustamiseks. Peale avalikke
arutelusid maavalitsuses loobusid veel kuus isikut oma
vaietest.
2012. aasta oktoobris teatas
maavanem oma kirjas vallale,
et üldplaneeringu avalikustamisest on möödas rohkem kui
kolm aastat ja tegi ettepaneku
üldplaneering uuesti avalikustada.

VALLAS, KUS ELAB
13 000 ELANIKKU, EI
SAAVUTATA KUNAGI
TÄIELIKKU ÜKSMEELT.
Abivallavanem Erik Sandla
(IRL): “Üldplaneeringu menetlus on tunduvalt mahukam ja
aeganõudvam kui tavaplaneeringu menetlus. Oli selge, et
kui ligi pool sellest ajast on
olnud üldplaneering erinevates instantsides kooskõlastamisel, siis ei oleks ka kõige
parema tahtmise juures seda
palju lühemalt saanud menetleda. Uus avalikustamine tähendanuks, et lisaks esitatud
vaietele oleks täiendavalt esitatud üldplaneeringule kümneid kui mitte sadu uusi vaideid maaomanike poolt, kes
on avaldanud soovi buumi ajal
seisma jäänud arendustega
jätkata. Kõik see oleks lükanud
valla uue üldplaneeringu kehtestamise teadmata ajaks edasi.”

Ministeerium toetas
Vallavalitsus pöördus Siseministeeriumi poole taotlusega, et ministeerium annaks
maavalitsuse avalikustamise
nõudele oma seisukoha. Ministeerium võttiski asja menetlusse ja teatas vastuseks 14.
märtsi 2013 kirjas, et “kõiki
asjaolusid ja üldplaneeringu

mahukust arvesse võttes ei
ole uue avaliku väljapaneku
korraldamine otstarbekas ja
sellest tulenevalt teeb ettepaneku Harju maavanemale
Harku valla üldplaneeringu
järelevalve kooskõlas planeerimisseadusega lõpule viia.”
Läinud esmaspäeval, 14.
oktoobril, andiski Harju maavanem Ülle Rajasalu üldplaneeringule oma heakskiidu.
Harju maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni esimees Jaan Saulin: “97
vastuväitest neljandik langes
ära seoses vastuväidetest loobumisega või nende sisulise
arvestamisega kohaliku omavalitsuse poolt, mis oli osaliselt
tingitud maavalitsuses järelevalve käigus saavutatud
kokkulepetele. Ülejäänud vastuväidete osas kohalik omavalitsus ja vastuväited esitanud
isikud kokkuleppele ei jõudnud. Nüüd on Harku vallavolikogu otsustada, millal üldplaneering kehtestatakse.”
Volikogu aseesimees Sulev
Roos (KE): “Mina olin vallavanemana selle üldplaneeringu
üks algatajatest, ja tean, kui
suur töö on tehtud ja vaeva
nähtud selle planeeringu menetlusel. Kuigi see on praegu
juba teatud mõttes veidi vananenud, sest vald on pidevas
arengus, on see üks väga hea
üldplaneering. Samas ei ole
ma päris kindel, kas lahkuv
volikogu on kõige õigem seda
kehtestama.”
Volikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees Aadu
Kana (IRL): “Me alustasime
üldplaneeringu koostamist
piltlikult öeldes kolme aluskaardiga – üks oli roheliste
poolt täiesti roheliseks värvitud (rohealad), teine oli arendajate pakutud kollane kaart
(elamumaad), täna kehtestamisele minev on nende kahe vahel tehtud kompromiss. Vald

peab arenema, aga see ei tohi
toimuda looduskeskkonna arvelt. Ehituskomisjoni seitse
liiget toetas üldplaneeringu
vastuvõtmist. Teen sama ettepaneku.”

Aplaus otsusele
Ott Kasuri (REF): “Selge
see, et üldplaneering ei saa
rahuldada kunagi kõiki elanikke. Nendele vaietele, mis puudutab laiemat ringi elanikke,
tuleks aga kompromiss leida.”
Kaido Kruusoja (IRL): “Iga
päevaga hakkab arendajate
surve taas vallale ägenema.
On selge, et kui me täna olemasolevat varianti ei kehtesta,
tuleb selle üldplaneeringu
maakasutuskaart märksa kollasemaks joonistada. Nii kaotame oma looduspiirkondi
arendajatele. Teen ettepaneku
üldplaneering kehtestada.”
Toomas Vilosius (REF):
“Vastupidiselt Sulev Roosile
mina ei arva, et see on üks
väga hea üldplaneering, sest
ta on paljuski ajast maha jäänud. Aga see on planeering,
mis vähemalt fikseerib hetkeolukorra. Seda planeeringut
saame järgnevate volikogude
poolt täpsustada ja täiendada
nii vastavate teema- kui ka
osaüldplaneeringutega. Teen
ettepaneku see antud kujul
kehtestada.”
Harku vallavolikogus (21
kohta) on esindatud erakonnad
IRL, Reformierakond (REF),
Rohelised, Keskerakond (KE)
ja valimisliit HVKÜL. Volikogu esimees Helikar Õepa
(IRL) pani üldplaneeringu
hääletusele. IRL, REF ja Roheliste 14 poolthäälega kehtestati
Harku valla uus üldplaneering.
Vastu ei hääletanud keegi.
Saalis kõlas aplaus.
Alates 18. oktoobrist 2013
kehtib Harku vallal uus üldplaneering.

Liigitikogumine on mõistlik
tegevus, sest see võimaldab
jäätmeid taaskasutada erinevate materjalidena. Prügilasse
jõuab kodumajapidamistes
kogutud jäätmetest ~10%.
Segaolmejäätmed viiakse
Eestis kas jäätmekütuse tehastesse, kus jäätmed kuivatatakse, purustatakse ja sorteeritakse või otse prügipõletuse
tehasesse. Mõlemal juhul saadakse jäätmetest põletamise
teel energia – soojus ja/või
elekter. Prügilasse maetakse
põletamisest üle jääv tuhk.
Biojäätmed leiavad tee
töötlemistehastesse, kus neist
toodetakse kas kontrollitud
keskkonnas mädanemise läbi
biogaasi, mille tulemusel saadakse elektrit ja soojust või
kompostitakse, saades täitepinnast või maaparanduses
vajalikku kompostmulda.
Kogutud klaasi tarvitatakse
uue pakendiklaasi või klaasvilla tootmiseks. Ebapuhtalt kogutud klaas leiab peeneks purustatuna koha ehitusvaldkonnas täitematerjalina.
Eraldi kogutud metall puhastatakse võõrkehadest ja
suunatakse sulatustehaste
kaudu uutesse metalltoodetesse.
Patareid ja akud, mis kenasti eraldi kogutud, kasutatakse uute samalaadsete toodete toorainena.
Puhtalt ja kuivalt kogutud
vanapaberist saab toota uut
ajalehepaberit ning WC- ja
majapidamispaberit. Puhtalt
kogutud kartongist ja lainepapist saab toorainepappi pakenditööstusele ning erinevate
rullmaterjalide kartongpoole.
Puhas puit viiakse purustatuna ehitusmaterjalitööstusesse või hakituna soojatootmiseks katlamajadesse. Värvitud või immutatud puit põletatakse kontrollitud keskkonnas, kus suitsugaasid eraldatakse ning tulemuseks saadakse soojusenergia.
Jäätmejaamade kaudu kogutuna või ettevõtluses tekkinud aia- ja pargijäätmed purustatakse ning kasutatakse
tugimaterjalina komposti tootmisel.
Puhtalt ja liigiti kogutud
plastik suunatakse ümbertöötlemisse. Määrdunud plastid
kasutatakse jäätmekütuse
tootmisel või põletatakse prügipõletustehases.
Jäätmejaamade kaudu kogutud elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse koost lahti
ning taaskasutatakse materjali
liigist sõltuvalt toorainena.
Ohtlikuna äraantud materjalid töödeldakse ohututeks.
Neid kasutatakse toorainena
tööstuses või põletatakse energia saamiseks.
Prügilasse võivad jõuda
ainult valesti kogutud jäätmed.
Kui jäätmete põhimassi on
oluliselt rikutud võõra jäätmega, näiteks leitakse olmejäätmete hulgast ohtlikke jäätmeid
või vanapaberi hulgast biojäätmeid, viiakse see prügilasse.
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Neljapäev, 24. oktoober 2013

Aknakatete meistrid
Ilmandus ja Laabis
Tibutare mudilased leiba maitsmas.

Tibutare lasteaed

Leivapäev Tabasalu
lasteaias Tibutare
Ega leib ole võsast võetud
ega kase otsast kukkunud.
(Eesti vanasõna)

veel kombaine, külvimasinaid
ja traktoreid ei olnud.

Igal sügisel räägime lastele, kuidas valmistatakse leiba ja kui palju rasket tööd on vaja teha, et
leib oleks laual. Eestlased on leiba alati austanud, teeme seda meiegi
Tibutare lasteaias.

Meie kõige väiksemad,
Kiisude ja Piilude rühma lapsed valmistasid leivakakku
lauluga “Teeme kakku”. Laste
pisikeste käte vahel “valmisid”
leivapätsid, mis enne sõbrale
pakkumist tuli peale puhudes
ära jahutada: ütleb ju vanarahvaski, et “tuuleveski nina all”.
Nakside ja Krõllide rühma
lapsed mängisid vana tuntud
laulumängu “Me lähme rukist
lõikama”. Iga laps pidi otsima
endale lauldes sõbra, kellega
koos minna rukist lõikama ja
vihkusid köitma. Ükski laps ei
jäänud sõbra leidmisel hätta.

A N NA SÕÕR D
Liikumisõpetaja, tervisemeeskonna juht

Tervist edendava lasteaiana
väärtustame teraviljade, eriti
rukkileiva söömist, mis on
asendamatuks igapäevatoiduks lastele, noortele ja täiskasvanutele. Rukkileib on
eestlaste jaoks aastasadade
vältel olnud üks olulisemaid
toiduaineid, ega asjata nimetatud kõiki teisi toite peale
pudru leivakõrvaseks.
2. oktoobril toimus Tabasalu lasteaias Tibutare Leivapäev koostöös Fazer Eesti ASga. Lastele tutvustati leiva
saamislugu ja kasulikkust.
Lapsed said aimu, kuivõrd
suure vaevaga on leib lauale
jõudnud ning miks on see nii
austust vääriv toiduaine.

Leivategijate järjekord
Suuremad lapsed said ise
välja pakkuda, milliseid ametimehi vaja on, et leib meie
lauale jõuaks. Väiksematega
kuulasime Manivald Kesamaa
õpetlikku lugu: “Keda kiita
leiva eest” ja teadmiste kinnistamiseks panime ametimehed
õigesse järjekorda: pagari,
kes leiva küpsetab; möldri,
kes viljast jahu jahvatab; traktoristi, kes künnab põldu; autojuhi, kes vilja veskisse viib;
kombaineri, kes vilja põllult
koristab; agronoomi, kes põldu
väetab; külvimees-peremehe,
kes seemned mulda külvab ja
leivavilja kasvatab; künnimehe, kes põldu künnab. Paljud
ametinimed olid lastele võõrad, kuid jäid hästi meelde,
kui pildilt koos masinatega,
mida ametites kasutatakse,
vaadata sai. Korrati üle tarkusetera, et leiba tuleb hoida,
mitte raisata ja ära visata.
Tarkusetera mõttes kaasas
suunduti muusikaõpetaja juurde, kus toredate laulumängude
abil selgeks sai, kuidas vanasti
taludes leivategu käis, kui

Rukis sai lõigatud

LASTE LEMMIKUKS
OSUTUS MUST LEIB.
Nelja vanema rühma
lapsed – Tibud, Mikid, Muumid
ja Sipsikud – mängisid tõelist
rahvamängu “Talurahvamäng”, kus lauldi ja jäljendati
leiva valmimist rukki külvamisest kuni lõikuspeol tantsimiseni välja, kõike käsitsi ja ise
tehes. Lastele see rahvamäng
väga meeldis, naerul näoga ja
rõõmsalt lauldes sai rukis külvatud, sirbiga lõigatud, koju
veskile tassitud, veskil jahuks
jahvatatud ning lõpuks lõikuspeol tantsitud.
Tore oli see, et ka kõik õpetajad ja õpetaja-abid laulsid ja
tantsisid lastega kaasa. Rõõmu
koosolemisest ja koostehtust
jagus kõigile.
Üritus toimus õues ning ka
imeilus ilm soosis igati meie
tegemisi. Lapsed said maitsta
ja anda oma hinnangu üheksat
sorti Fazeri pagarite poolt
küpsetatud leivale. Iga rühm
sai valida oma lemmikleiva,
kuulata lugu ja vaadata pilte
leiva teekonnast põllult lauale
ning lauldes ja mängides ise
leiba teha.
Peale uute teadmiste ja oskuste said lapsed leivanädalal
palju positiivseid emotsioone.
Kokku degusteerisid leibasid
138 last ja 26 täiskasvanut.
Laste lemmikuks osutus
Must leib, teiseks tuli Must
seemneleib ja kolmandaks jäi
Koolileib. Täname Fazer Eesti
AS peret maitsvate leibade
eest!
Väga vahva, töine ja päikseline pidu oli!

AS Sunorek alustas oma
tegevust 1993. aasta kevadel. Tänaseks on ettevõtest saanud Põhjamaade üks suurim aknakatete tootja. Lisaks Tallinnas
tootmisele asub Ilmandus teine kardinate ja
kardinapuude tehas ning
Laabis liuguste ja garderoobisüsteemide tootmine.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Ilmandus asuv tehas jääb
maanteel liikujatele silma huvitava katuse ning selle mitmevärvilise kattega. Aastaid
tegutses hoones laut. Nüüd
töötavad kahel korrusel kardinameistrid.
Tehase juht Raivo Vinkel
ütleb tutvustuseks, et Sunorek
kolis Ilmandu rendipinnale
aastal 2000. Varem tegutseti
ainult Tallinnas Vabaõhumuuseumi läheduses asuvas hoones. Kuid sealne pind jäi kitsaks ning pilgud pöörati Harku valla poole.
“Siin sai alustatud ühe töötajaga ning laoga. Varsti kolisime Ilmandusse alumiiniumja plastsiinide tootmise. Teine
korrus ehitati välja 2007 ning
pärast seda toodi üle lamell- ja
hiljem ka voldikkardinate valmistamine,” ütleb Vinkel.
Laabi kunagistes kanalates
tegutseb ettevõttel garderoobija liuguste tsehh.
Ülejäänud tootmine asub
Tallinnas.

Tosin meistrit
Tööd antakse Ilmandus tosinale kätepaarile, kellest viis
elavad Harku vallas. Valmistatakse kardinaid, aknakatteid
ja kõike muud sellega seotut.
“Kardinapuud, siinid, püstlamellkardinad, rulood bambusest, puidust, kangast ja alumiiniumist, putukavõrgud ja
muu,” loetleb Raivo Vinkel
põhilisi artikleid. Kõik Sunoreki poolt toodetud kardinaid
paigaldatakse ka vastavalt

AS Sunorek
• Sunorekil on 20 aastat
kogemusi erimõõdus
aknakatete valmistamisel, disainimisel ning
turustamisel.
• Ettevõtte hinnangul on
nad valmistanud rohkem kardinaid kui kuluks 500 suure jalgpallistaadioni katmiseks.
Valikus on praegu rohkem kui 100 toodet ja
üle 1000 erineva kanga
ning materjali.
• Vaata lisa www.
sunorek.ee.

kliendi soovile. Vajadusel remonditakse neid kardinameistrite poolt.
Samuti valmistatakse ettevõttes turvakardinaid. “Ülemiste keskuse omad on meie
tehtud,” lisab tehasejuht. Tema sõnul on need mõeldud
kauplustele või müügiboksidele ning peaksid pahalaste
esimesed rünnakud kinni pidama.

Osad üle ilma
Viimase aja suurem uudis
on voldikkardin. Selle tootjaid
on suurtes riikides kaks või
kolm. Soomes näiteks pole ühtegi tehast. Poolas ja Saksamaal on neid mõni. “Eriseadmed on kallid, sest trellpuuri
ja haamriga neid kardinaid ei
tooda. Samuti pole tasuv toota
väikest partiid,” lisab Vinkel.
Tooraine ning muu vajalik
on pärit üle maailma. Kaugem
paik on Hiina, kuid kõike vajalikku saadakse ka Taanist,
Suurbritanniast, Saksamaalt,
Soomest, Hispaaniast ja Portugalist. Puitu tuuakse valdavalt Poolast ja Saksamaalt.
“Oma tootmises kasutame
põhiliselt kaske ja mändi,” ütleb Vinkel.
Küll toob Sunorek maale
näiteks Hirschi ja Büche kaubamärke.

“Kardinapuud, siinid, püstlamellkardinad, rulood bambusest, puidust, kangast ja alumiiniumist, putukavõrgud ja
muud,” loetleb Raivo Vinkel tootmisartikleid.
Allar Viivik

Robootikud arvutimänge testimas
Harkujärve Põhikoolis
alustas eelmisel õppeaastal tegevust õpilaste robotiring. Tänu lastevanemate ja Tiigrihüppe
projekti toetusele sai
hangitud kaheksa LEGO
NXT robotikomplekti.
MEELIS PÄÄRO
Harkujärve robotiringi juhendaja

Ringi tegevuse vastu tundis
algul huvi ligi 30 last, kuid
muud ringid kahandasid osavõtjate arvu poole võrra. Eelmisel sügisel osales robotiringi meeskond rahvusvahelisel
LEGO liiga FLL Põhja-Eesti
eelvoorus. Vaatamata robootika-alaste kogemuste puudumisele olime 25 meeskonna
hulgas rahuldaval keskmisel
kohal. See andis julgust kavandada robotiringile uueks

õppeaastaks suuremaid eesmärke.
Tänavuse võistluse sisuks
on robotite kaasamine loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimisele. Õpilastel on paar
kuud aega õppida automaatjuhtimise põhimõtteid ja harjutada meeskonnana LEGO
robotite abil erinevate ülesannete täitmist. Kellel kõnealuse
võistluse kohta suurem huvi,
saab võistlustingimusi uurida
MTÜ Robootika kodulehelt
www.robootika.ee.
Lisaks FLL võistlusele on
ka tavakoolide õpilastel võimalik osaleda Tallinna Tehnikaülikoolis korraldataval Robotexil. Põhikooli õpilastel on
võimalus proovida oma LEGO
robotite võimeid sumo ja joonejälgimise võistlustel.
Sellel aastal toetab Harkujärve huviringi tegevust SA

Vaata Maailma. Kooliõpilaste
huvitegevuse toetamiseks on
SA Vaata Maailma käivitanud
mitmete IT-ettevõtete toetusel
projekti NutiLabor. Meie robotiringile on selle projekti kaudu juba antud nii metoodilist
kui materiaalset abi.
Nutilabori projekti raames
tuli robotiringile ka ettepanek
osaleda uute arvutimängude
testimisel. 11. oktoobril käis
viis Harkujärve Põhikooli
õpilast Mustamäe Tehnopargi
StartUp inkubaatoris testimas
GameFounders projektis väljatöötatavaid arvutimänge.
Osalemise eelduseks oli vähemalt suhtlustasandil inglise
keele oskamine ja soovitavalt
ka eelnev kogemus erinevate
arvutimängudega. Testimisel
osalenud Harkujärve 5. klassi
poisid vastasid täiel määral
esitatud tingimustele.

Testijate ülesandeks oli
mõne minuti jooksul mängida
väljatöötluse järgus olevat arvutimängu ja anda selle loojatele tagasisidet, mis mängus
meeldis või ei meeldinud. Harkujärve kooli noored testijad
said mängudele hinnangu andmisega sama hästi (või isegi
paremini) hakkama kui gümnaasiumiõpilased. Õpilaste juhendajatele pakuti samuti võimalust soovi korral mänge
proovida, kuid mänguproffide
kõrval seda tegema hakata ei
tundunud just hea mõttena.
Osalenud õpilased said testimise käigus esmase ülevaate
arvutimängude väljatöötamisest, harjutasid võõrkeeles eri
rahvustest inimestega suhtlemist ja teavad nüüd, kus saab
arendada mõnda innovaatilist
äriideed toimivaks tehniliseks
lahenduseks.
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Varjatud aedade avamine

PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

Aiad olid avatud
Sel aastal oli esmakordselt
kõikidel soovijatel võimalik
läbi Harku Valla Aiaseltsi korraldatava ürituste sarja “Avatud aiad” siseneda üheksast
aiaväravast, mis oli ka näha
õnnestunult kujundatud sündmuse logol. Vastuvõtjal oli
kindlasti suur annus ootusärevust, aiakülastajal aga
uudishimu. Saime nendest aedadest hulga positiivseid
emotsioone, nägime huvitavaid
taimekooslusi, istutusalades
tuli ette vanu tuttavaid ja uusi
üllatajaid. I-le täpi pani loomulikult omanik, kes rääkis
juurde kujunemisloo. Nende
aedade nägemine andis meile
võimaluse mõtiskleda selle
üle, milline stiil ja taimegrupid
on meile hingelähedased.
Alustasime Triinu Loometi
kollektsioonaia tutvustusest.
Omanik on tõeliselt hea taimetundja, sellepärast saime
asjatundliku ülevaate. Kindlasti tõi põnevust juurde paljude lillede esmakordne nägemine. Selle aiaomanikuga
peaks ühendust otsima need,
kes tahavad oma aeda selliseid
taimi, mida poest kindlasti ei
leia.
Sama võib öelda ka eelmise
aasta Harku valla aiakonkursist osavõtja Tiia Krausi kohta,
kellel on väga palju kontakte
tippaednike seas ja endalgi
rikkalik taimekogu. Tuleb ära
märkida, et üheski teises aias
ei ole esindatud jaapani aiakultuuri meditatiivne aiaosa.
Tema konkursikaaslane oli
Tiina Meliste. Mõlema aia nägemine tuletas kõigile meelde,
et huvitavale taimede kooslusele peaks lisanduma eeskujulik hooldus.

Erinevad pärlid
Juunikuu lõpupärliks oli
Ülle Michelsoni rajatud liigirohke aia tutvustus. Sisenedes
aeda tajud asukohast tingitud
erilist valguse ja varju mängu,
sest ühest küljest piirab kogu
haljastust kõrge paekallas,

• katuseplekid,

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

Harku valla 2013. aasta
kauneima koduaia konkurss on lõpule jõudnud
ning kokkuvõtted tehtud. Sel aastal tegi žürii
raske otsuse ja pani konkursile esitatud kaunid
aiad pingeritta.
Esimese koha vääriliseks hinnati Vladimir Bobakovi koduaed Tabasalus, teise koha saavutas Hiie Graubergi koduaed
Vääna-Jõesuus ja kolmandaks
sai Kersi Aave suvekodu Suurupis. Vallavalitsus tänab kõiki osalejaid ning ootame uusi
ja põnevaid konkursikandidaate järgmisel aastal. Kokkuvõtte kauni koduaia konkursist tegid konkursi komisjoni
liikmed Harku valla aiaseltsist.
Lehed langevad, ka õitsvate lillede seas seisavad veel
viimased, et pakkuda omapoolset värvi ja kirevust. Oma aias
viibides on rahulik ja segamatu aeg meie endi jaoks, nautides hooaja jooksul muutuvaid
võrratuid vaateid ja värvikombinatsioone. Tahaksime ka
oma koduvalla inimestele
meenutada selle suve aiaseltsi
tegemisi ja jagada muljeid.
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Müüa
viietoaline
korter
kesklinnas.
Otse
omanikult.
Tel 551 0754.
Täisväärtuslik kuivtoit Sinu koerale.
Sisaldab 20% lihatooteid, Omega-3
ja -6 rasvhappeid. Ilma värvaineteta.
Lisainfo: www.dogo.ee
25 kg – 39 € (1,56 €/kg)
3 kg – 6 €

Kohaletoimetamine tasuta.
Kontakt horre@dogo.ee, tel 5800 7706
Esimene koht – Vladimir Bobakovi koduaed Tabasalus.
mille tippu on võimalik tänu
perenaise hoolikale kivipaigutusele ronida. Allatulijatele oli
muljeterohke elamuse finaaliks võimalus maitsta erinevaid münditeid.
Sellele vabas vormis meisterlikult teostatud aiale pakkus kontrastsust Luule Agu
modernse funktsionalistliku
terrassaia külastus. Iga taim
joonistus välja kogu oma eheduses, kuna valik oli tehtud
nende seast, kelle atraktiivsus
on suve pikim. Rooside rida
elamu lõunaküljes on värviküllane igal päeval ja iga ilmaga.
Kõigele lisandus veel võimalus
pakkuda endale ka maitseelamust aiakohviku tegijate abil.
Kellele meeldis istuda lõõskava päikese käes, kes aga otsis
liaanide varju.

Juba mitmendat aastat oleme korraldanud
eakate päevakeskuses jõulueelse käsitöö
näitusmüügi. Valla eakate käsitööring on
sellel üritusel alati kaasa löönud ja teeb
seda ka eelseisval käsitöönäitusel.
Käsitöö näitusmüük toimub eakate
päevakeskuses (Tabasalu alev, Teenuste 2)
25. novembrist kuni 06. detsembrini 2013.
Kõik vallaelanikud (vanusest olenemata),
kes soovivad müüa oma käsitööesemeid,
peaksid need tooma eakate päevakeskusesse hiljemalt 22. novembriks.
Päevakeskuse telefon 603 2171.
Info: Tiia Spitsõn, sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja 600 3867.

Teine koht – Hiie Graubergi koduaed Vääna-Jõesuus.

SAIME NENDEST
AEDADEST HULGA
POSITIIVSEID
EMOTSIOONE.

Harku vallavalitsus teatab
Detailplaneeringu avalik väljapanek

Sama tahaks öelda ka Hiie
Graubergi lahke vastuvõtu
kohta. Milline suur töö on tehtud juba iseenesest looduskauni asukohaga elumaja ümbruses! Üheski teises aias ei ole
kõndimas nii erinevaid metsaelanikke kui siin. Marika
Raudsoo aed hakkab silma
mitmekülgse kivikasutusega
ja okaspuuvormide rohkusega.
Perekond Oro maakodu
asukoht on aga sellepoolest
tähelepanuväärne, et kogu
asum sobitub väga hästi omavahel kokku. Oma krundile oli
leidliku lahendusena kuhjatud
pikad muldvallid ja süvendatud tiigike, see tekitas ainulaadse efekti. Köögis vajaminev
kasvas praktiliselt sealsamas
terrassil olevates kastides.
See lahendus viitas moodsale
lähenemisele. Taganurgas, kui
oli ületatud sild, sattusime
huvitavate detailidega grillmaja aiakohvikusse, mille menüü
koosnes tervislikust toortoidust.
Lõpuüritus koos rohevahetusega tõi aga taimehuvilised
jälle Viti-Vääna tee algusesse

11.-24.11.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Ilmandu külas Kadaka tee 30 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek.

Kolmas koht – Kersi Aave suvekodu Suurupis.
Triinu Loometi Luigelille kollektsioonaeda. Kogu seda küllust on raske kirjeldada, sellepärast olgem valvsad järgmisel aastal!
Sellest suvest jäi kogu aiaseltsi liikmetele hea mälestus
nendest headest inimestest ja
nende loodud aedadest, kes
toimetavad Raplamaal. See oli
kui sõpruskohtumine! Tõdesime järjekordselt, et aiaga tegeleval inimesel on küllaga nii
head meeleolu kui ka õhinat.
Samuti lisandus eelmisel aastal alustatud pikale nimekirjale

3x HVA

veel nii mõnigi väärtuslik
aiakülastus.
Meie seltsi tähelepanu ja
huvi ei rauge ka järgmisel suvel. Oleme õnnelikud ja täname julgeid aiaomanikke. Kõik
aitas kaasa ka aiaseltsiliste
ühtekuuluvustundele. Me võime olla üksteisele huvitavad.
Oleme maha pannud oma
tee.
Võtke meiega ühendust
(luule@agu.ee, liivi20@hotmail.com). Kohtumiseni, kes
ka veel peidus on!
H A R KU VA L L A AI AS E LT S

Planeeritav maa-ala (ca 0,9 ha) asub Harku vallas Ilmandu
külas Kadaka tee lõpus hõlmates Kadaka tee 30 maaüksust.
Planeeringulahendusega kavandatakse jagada olemasolev
Kadaka tee 30 maaüksus 5-ks krundiks, millest 3 on elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega.
Planeeringulahendus koostatakse 4 krundi osas, kus muudetakse maa senist sihtotstarvet, määratakse uued krundipiirid ning määratakse ehitusõigus. Maatulundusmaa sihtotstarbega krunt moodustub teiste kruntide väljalõikamise teel.
Sisuliselt maatulundusmaa krunti ei planeerita. Transpordimaa krunt kavandatakse tuletõrjevee mahutite paigaldamiseks ning Kadaka tee otsa ümberkeeramiskoha rajamiseks, krunt antakse vallale tasuta üle. Üks elamumaa krunt
moodustatakse olemasoleva üksikelamu teenindamiseks,
kaks elamumaa krunti on kavandatud uute üksikelamute
rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud,
elamute varustamine tehnovõrkudega, piirkonna tuletõrje
veevarustus ja avalikud juurdepääsud Balti klindi äärsele
jalgrajale.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla kehtiva (kehtestatud 17.10.2013 otsus nr 138) üldplaneeringuga, mille järgi
asub Kadaka tee 30 maaüksus täies ulatuses elamumaa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu toimikuga saab tutvuda Harku vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu), samaaegselt on materjalid
üleval Harku valla kodulehel www.harku.ee.
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TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kogenud ehitusmees oma tööriistadega otsib
ehitustööd. Pakkuda võib kõiki töid. Tel
5667 2599
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Labradori retriiveri kutsikad – 3 musta emast
ja 4 musta isast. Kutsikatel on EKL tõutunnistus,
nad on kiibitud ja vaktsineeritud vastavalt vanusele. Kutsikad on valmis uude koju minema alates
20. novembrist. Kontakt: kennel Tiigira – Pille
526 5222, Mare 5646 9131
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa aiamaa väetiseks hobusesõnnikut
Vääna-Jõesuus. Kott 15 kg. Tel 503 0369
• Müüa lääne-siberi LAIKAD, tõutunnistusega.
Tel 504 1924, http://jahisarv.onepagefree.com
• Müüa saetud-lõhutud toorest ja kuiva leppa.
Hind alates 36 eur/ruum. Info 5554 1063
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostame korteri või maja Tallinna piires. Võib
olla halvas seisukorras. Tel 5820 0800
• Ostan või võtan üürile garaaži Harku alevikus.
Pakkumised saata aadressile kax2@hot.ee või
tel 5343 7983
• Otsin 1200 l akupaagi paigaldajat Tabasallu.
Tel 5810 0125
• OÜ Metanex on vanametalli töötlemisega
tegelev ettevõte Tutermaal. Otsime oma meeskonda töölist. Info tel 554 0803 või
metanex.metanex@mail.ee
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Restoran Manolete vajab head teenindajat,
info@manolete.ee, tel 603 2244
• Ripsmepikenduste paigaldus ja hooldus Murastes. Kuni 30.11 salasõnaga “november” -20%.
Rohkem infot ja pilte saab küsida: etu@urmo.
ee/56611194
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• 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

OÜ Strantum on asutatud 2001 aastal. Ettevõtte omanikuks on
sajaprotsendiliselt Harku vald. Peamised tegevusalad on kommunaalteenuste tootmine ja kinnisvara korrashoiu korraldamine.
Strantum OÜ pakub tööd haldusosakonna kliendihaldurile
Tööülesanded:
• Korterelamute haldus- ja hooldusteenuse korraldamine ja
täitmise kontrollimine hallatavatel objektidel
• Klientidega suhtlemine, vajalike tegevuste väljaselgitamine
ja tegutsemine lahenduse nimel
• Dokumentatsiooni korrasoleku tagamine
• Kortermajade näitude kogumine ja edastamine
• Kortermajade koosolekutel osalemine
Sobiv kandidaat ametikohale on suurepärane suhtleja, otsustusvõimeline ja hea planeerimisoskusega. CV ja avaldus ametikohale kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17.11.2013.
a. e-posti aadressile: jana@strantum.ee. Ametikohta pakutakse
lapsehoolduspuhkusel äraoleva töötaja asendamiseks.
------------------------------------------------------------------------------Strantum OÜ pakub tööd erinevates Harku valla piirkondades
sise- ja välikoristajatele
Sisekoristaja ülesandeks on kortermajade trepikodade ja keldripindade kuiv ja märg koristamine, välisuste piirkondade
korrashoid jne. Välikoristaja ülesandeks on igapäevane välisterritooriumi korrashoid, samuti kuulub ülesannete hulka lipu
heiskamine vastavalt kehtivale korrale, suvel vajadusel muru
niitmine, sügisel lehtede riisumine, lendprahi korjamine ja
talvel lume rookimine ning libedusetõrje teostamine käidavates
kohtades.
Tööle asumise aeg niipea kui võimalik. Lisainformatsiooni
saamiseks palun võtta ühendust tel 602 6486.

Vallaelanikud, kellel on vaja toiduabi:
kolme ja enama lapsega pered, üksikemad, pensionärid, kelle
pension on alla 300 euro kuus, toimetulekutoetuse saajad ja
töötud. Toiduabi saab kätte eakate päevakeskusest.
Toiduabi jagatakse eakate päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik):
Esmaspäeval kell 12.00-17.00
Teisipäeval kell 12.00-16.00
Kolmapäeval kell 11.00-16.00
Neljapäeval kell 11.00-15.00
Päevakeskuse telefon: 603 2171
Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond jagab Harku valla vähekindlustatud
isikutele Euroopa Liidu poolt eraldatud toiduabi: riis, suhkur, rapsiõli, jahu,
neljaviljahelbed, makaronid, manna ja tatar. Palume toiduabile järgi tulla
hiljemalt 10. novembriks 2013, et vabaks saada päevakeskuse ruum.
Täiendav informatsioon sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõn, tel 600 3867.

Neljapäev, 24. oktoober 2013
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AS Tallegg võtab tööle linnutalitaja
Tööülesanded
Kandideerimiseks saata
• Lindude talitamine ja
CV e-posti aadressile
lindla töörežiimi jälgimine
tallegg@tallegg.ee.
Nõuded kandidaadile
Info telefon 610 7092.
• isikliku auto kasutamine
Töökoht asub Laabil.
Pakume
• väljaõpet ja pikaajalist stabiilset tööd
• headele töötulemustele väärilist töötasu
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Active Studio

Active Studio

kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

E-N 10-18 R 10-16 L 10-15

Kasutatud riided
ja jalanõud
kogu perele

26.10

-50%

uued lasteriided

-20%

TABASALUS Kallaste keskus 4 (Rohujuure ja Vallavalitsuse vahel)

Tule tööle KOKA
ametikohale!
Kui maitsvate roogade
valmistamine on sinu
kutsumus ja saad positiivset
energiat maitseelamustest
siis oled teretulnud meie
meeskonda!
Pakume kaasaegseid töötingimusi, suurepärast tööaega
(7.00-15.00), pikka suvepuhkust, lisatasu teenimise
võimalust, ujumise võimalust spordikompleksis,
arenemisvõimalusi koolitustel.
CV ja haridust tõendavad dokumendid saata e-postile
info@pangapealselasteaed.ee, lisainfo telefonidel
609 8230/ 609 8231.
Pakume tööd kohusetundlikule KOKA-ABILE.
Soovituslik varasem töökogemus. Tööaeg E-R 8.00-16.00.
Tööülesanded: koka abistamine, tooraine ettevalmistus,
korrashoid. Saada CV
info@pangapealselasteaed.ee, või helista
609 8230 / 609 8231.

Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi kommunikatsioonijuhi
ametikohale.
Kommunikatsioonijuhina on sinu ülesandeks toetada vallavalitsuse suhtlust avalikkusega ning selgitada avalikkusele
vallavalitsuse eesmärke, otsuseid ja tegevusi eesmärgiga
suurendada vallavalitsuse tegevuse läbipaistvust ning inimeste teadlikkust omavalitsuse toimimisest.
See töö sobib sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid
järgmistes tegevustes:
• Harku valla teabe- ja suhtekorralduse planeerimine,
koordineerimine ja analüüsimine;
• Harku Valla Teataja väljaandmise korraldamine;
• mainekujundusprojektide algatamine ja elluviimine;
• meeskonna kommunikatsioonialane nõustamine;
• kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine/arendamine.
Töös edukas olemiseks soovime, et sul oleks:
• erialane kõrgharidus;
• töökogemus kommunikatsiooni valdkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• iseseisvus, 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 27. oktoobriks 2013 portaali CV Online vahendusel või personalijuhi
(Kaile Põldme) meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee.
Lisainformatsioon personalijuhi Kaile Põldme telefonil
600 3845.

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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Kastelli – energiasäästlik
kodu põlvkondadeks!

Lugupeetud majaehitajad!
Pakume kõiki Kastelli maja- ja suvilapakette
kuni 15. novembrini 10 % soodsamalt. Alustame
projekteerimisega juba sügisel. Nii säästame
aega ja raha, et kevadel, parimal ehitamise
alustamise ajal, oleks ehitustöödeks vajalik
eeltöö juba tehtud.
Olete oodatud Kastelli näidismaja
müügipäevale Briisi tee 6, Ilmandu küla,
Harku vald, 26.10.2013 kell 12.00 kuni 15.00.

Head uut ehitushooaega soovides,
K-Majad OÜ
Jaama 2, 11621 Tallinn
6690 504; 6690 503
info@kastelli.com, katrin.sutt@kastelli.com

www.kastelli.ee

10 %
malt!

soodsa

