
RE-START
HARKU VALLAS

Harku vald on suurepärane elupaik, 
pakkudes pealinna lähistel kau-
nist looduskeskkonda nii metsade 

kui merega. Meil on tegusad külaselt-
sid ja kogukonnad. Siin on ettevõtlust ja 
üsna hea infrastruktuur. Elanikearvgi on 
viimase 15 aasta jooksul kasvanud pea 
kahekordselt ning huvi siia elama tu-
lemise vastu on jätkuv. See trend toob 
aga kaasa uued väljakutsed. 

Hiljuti ilmus Äripäevas Rohetiigri 
eestvedaja ja ettevõtluse arendaja Mihkel 
Tammo artikkel „Kolmikpööre ootab meid 
kõiki, ära jäta end üksi“, kus autor toob 
välja, et ettevõtluses on vältimatud in-
novatsiooni-, digi- ning rohepööre. Olen 
kindlasti seda meelt, et kohalike omaval-
itsuste mõtteviis peab käima sama rada, 
olles eeskujuks, suunanäitajaks ja toeta-
jaks nii eraisikule kui kohalikule ettevõt-
jale.

Kiire arenguga on kaasnenud olu-
kord, kus ettevõtluses on viimaste aas-
takümnetega ärimudelite eluiga kordades 
kahanenud, mis tähendab, et enam ei saa 
jätta tegelemata innovatsiooniga. Selle 
keeruka sõna sisu on lihtne – asju tuleb 
teha paremini ja nutikamalt, silmas pi-
dades pikaajalisust ning seades laiemat 
fookust. Olulisim ei ole kiire tulu, vaid 
jätkusuutlikkus. Leian, et täpselt sama 
on olukord kohalike omavalitsustega. Kui 
varem sai valda juhtida talumehetarku-
sega, siis nüüd tuleb muutustega kaas-
aminekuks lisada talupojatarkusele pro-
fessionaalsus ja teadmispõhisus. Kuna 
infot ja detaile on palju, ei ole tõenäoline, 
et ainult ühel inimesel või kitsal juhtgrupil 
on parimad teadmised. Tänasel päeval on 
vallajuhi tarkus kuulata oma elanikke, 
kes kannavad endas kogemusi, teadmisi 
ja mõtteid. Just elanikelt peab tulema 
sisend juhtimisotsuste tegemiseks. 
Sellistest põhimõtetest lähtuvat valla-
juhtimist peavad meie nimekirjas kan-
dideerivad inimesed õigeks Harku vallale. 
Ja niisugust juhtimist oleme valmis peale 
valimisi praktiseerima. 

Tunneme, et elanikega tuleb olla aus, 
rääkida asjadest nii, nagu need on, ning 
kui midagi läheb valesti, siis tunnistada 
viga ja teha uuesti ning paremini. Heaks 
näiteks eelpoolkirjeldatud juhtimisviisi 
rakendamisel on Taani, kes on koroon-
akriisiga saanud hakkama paremini kui 
enamus teisi riike, mis omakorda on täna 
päädinud võimalusega kõigist piirangut-
est vabaneda. Sealne poliitiline kultuur 

tada ja jätta inimestele aega ja võimalust 
probleemide sisusse tugevamalt süüvi-
da. Ühelt poolt peaksid digikeskkonnad 
lihtsustama vallavalitsusega suhtlemist 
ning hoidma elanikku kursis sellega, kui-
das tema küsimuse lahendamine edeneb, 
aga teiselt poolt peaks ametniku tööprot-
sess lihtsustuma ja tal on võimalik palju 
enam pühenduda vallaelanikule tegelikult 
parima lahenduse leidmisele.

Ja kolmandaks ei saa muidugi ka oma-
valitsuse tasandil jätta kõrvale rohe- ehk 
jätkusuutlikkuspööret. Peame hoidma 
oma loodust, seisma Sõrve Looduskait-
seala loomise eest, et säiliksid rohe-
koridorid. Peame looma jäätmemajan-
duses nii head ja lihtsad võimalused, et 
jäätmed jõuaksid maksimaalses mahus 
taaskasutusse. Peame ehitama raken-
dades energiasäästlikke lahendusi ning 
kasutama päikesepaneele hoonete jaoks 
energia kohapeal tootmiseks. Leiame 
viise, kuidas vihmavesi saaks paremini 
kasutusse ja säästame sellega põhjave-
eressursse. Peame soodustama ener-
giaühistute tekkimist. Peame hangetes 
tooma hinnast tähtsamaks keskkon-
nasõbralikkuse. Peame olema elanikele 
eeskujuks jätkusuutlike mõtteviiside ka-
sutusele võtmisel. Kõigis jätkusuutlik-
kuse pöörde teemades on äärmiselt olu-
line koostöö kogukondadega, vaid nii on 
tegelikult võimalik muudatused ellu viia. 
Jätkusuutlikkuse suunas liikumine ei pea 
tähendama elukvaliteedi langust, vastu-
pidi paljud tegevused võivad samaaeg-
selt hoopis tuua kaasa nii elukvaliteedi 
tõusu kui rohelisema käitumise. Näiteks 
mugav ja kättesaadav bussiliiklus ning 
parem kergliiklusteede võrgustik paran-
dab liikumisvõimalusi ja soodustab samal 
ajal loodustsäästvamat käitumist. Kul-
tuuriürituste koduvalda toomine vähen-
dab nendel sündmustel osalemise 
ökoloogilist jalajälge. Elukohta arvestavad 
lasteaiad ja kodulähedased koolid kujun-
davad lastel harjumuse ise liikumiseks 
ning mitte kasutama kõigeks (ühis)trans-
porti. Huvitegevused, sotsiaalteenused 
ja töötamisvõimalused koduvallas harju-
tavad meid piirkondlikult tegutsema.

Tahaksin veel öelda kõigile Harku val-
la elanikele, et positiivsete ja edasivii-
vate pöörete elluviimise esimene samm 
on tehtud, kui tulete valima. Olgu Teie 
kandidaat ühest või teisest erakonnast, 
peamine on see, et Teie hääl on antud 
sellele, kelle puhul tunnete, et peale 
valimisi on Teie väärtused valla juhtkon-
nas esindatud. Vaid nii, üheskoos, meie 
kõikide ühise tarkuse panusega loome 
paremini hoitud Harku valla.

Uus mõtteviis vallajuhtimises

6 tegevust juhtimiskvaliteedi tõstmiseks:
å Muudame mõttelaadi vallavalitsuses – elanik ei ole valla-
valitsusele vaid objekt, kellele peab pakkuma seadusest tu-
lenevat teenust, vaid inimene, kelle elukvaliteedi tõstmisele 
saab ja peab vallavalitsus kaasa aitama;

å Tõhustame arengukavade koostamise protsessi läbi si-
sulisema ja piirkondadel põhineva kaasamise; 

å Tugineme otsuste tegemisel andmete analüüsil ja tead-
miste kasutusel. Otsused peavad olema läbi mõeldud ning 
kaalutlused põhinema analüüsil, mis vähendab „kõhutunde-
le“ tuginemise vajadust;

å Tõstame volikogu komisjonide töökvaliteeti roteerides 
komisjonide koosseise ja kaasates vallaelanikest spetsial-
iste. Komisjonide töö tõhustamise kaudu võimestame oma-
korda vallavolikogu, kes saab nii tugevama sisendi vallavalit-
suse esitatud eelnõude analüüsiks.

å Täidame vallavalituse siseaudiitori ametikoha, mis allub 
vallavolikogule, eesmärgiga tõhustada vallavalitsuse töö 
järelevalvet;

å Muudame Strantumi tegevuse läbipaistvaks. Muudame 
Strantumi nõukogu koosseisu valikupõhimõtteid nii, et es-
maseks kriteeriumiks pole poliitiline kuuluvus, vaid profes-
sionaalsus.

Hoiame üheskoos 
meie koduvalda
Viime valla juhtimise uuele 
tasemele, arvestades pikka 
perspektiivi ning kaasates 
kogukondi.

OÜ Strantum tegevus 
lähtub elanike huvidest
Viime läbi OÜ Strantum auditi, et 
tagada läbipaistvus ja teenuste 
kvaliteet.

Igale lapsele elukohta 
arvestav lasteaiakoht
Tagame 1,5–7aastastele elukohta 
arvestava, tasuta lasteaiakoha.

Erinäolised 
9-klassilised koolid
Loome võimaluse valida Taba-
salu, Muraste ja Tiskre 9-klassili-
se kooli vahel.

Väärtustatud õpetajad
Muudame õpetajate ja tugiper-
sonali palgad piirkonna pari-
maks.

Noortele võimalus suviti 
töötada
Arendame valla malevat koos-
töös kohalike ettevõtete ja 
noortega.

Kaasaegne kogupere 
liikumispark
Rajame mitmekesise ja kaasagse 
kogupere liikumispargi.

„Paelava“ ja paremad 
võimalused tervisespordiks
Arendame Murastes asuva 
paeplatsi sündmuste läbiviimise 
paigaks ja parendame harras-
tusspordi taristut kogu vallas.

Sotsiaalmaja eakatele
Loome eakatele paindlikumad 
võimalused koduvallas sotsiaal-
teenuste tarbimiseks.

Valgustatud liikumisteed
Ehitame valla piirkondi ühenda-
vad kergliiklusteed ning asulate 
peatänavatele kõnniteed.

Mugav ja kättesaadav 
ühistransport
Kaasajastame ühistranspordi 
liinivõrgu.

Rohepööre, 
ainus edasiviiv mõtteviis
Aitame aktiivselt kaasa rohe-
pöörde elluviimises.

Meie meeskond: Meie valimisnimekirjas on 32 inimest ehk 
1,5 korda enam kui volikokku mahub, taustal abistamas 
veel hulk inimesi. Pooled meist on poliitikas uustulnukad, 
pooled omavad varasemat kogemust. Kandidaadid toovad 
kogemusi väga erinevatelt elualadelt ja valla erinevatest 
piirkondadest, kuid meid kõiki ühendab soov teha asju 
paremini. Oleme mõne kuuga näinud, et just sellise 
meeskonna sünergias suudame luua parimaid lahendusi.

Loome koos elanikega kõigile paremat homset ja ülehomset
konkreetsete tegude ja uue mõtteviisi juurutamisega

on oluliselt kõrgem, poliitikud usalda-
vad inimeste intelligentsust ja räägivad 
nendega ausalt, opositsioon ei kritiseeri 
omakasust lähtuvalt, vaid sekkub ainult 
siis, kui neile põhjendatult tundub, et 
teha tuleks teistsuguseid valikuid. Eel-
neva tulemusel usaldavad inimesed riigi-
juhte ja keerukatest aegadest minnakse 
koostöös lihtsamini läbi. Kaasatuse 
tunne on tugev –inimesed tahavad kaasa 
mõelda ja panustada. Kui meie soovime 
Harku vallas elu paremaks muuta, siis 
me vajame inimeste sisendit, aga seda 
saame me siis, kui inimesed usuvad, et 
nende panust arvestatakse ja neid tege-

likult kuulatakse. Kui praegu pole aren-
gukava protsessides kodanikud osalenud 
piisava aktiivsusega, siis ei saa vallajuhid 
sellest järeldada, et kodanikud usaldavad 
neid otsuseid tegema. Põhjus seisneb 
pigem selles, et pole suudetud piisavalt 
siiralt kaasata.

Oleme maailmas silma jäänud oma 
digipöördega, kuid ka siin on veel palju 
teha. Koroonakriisi üks väheseid positiiv-
seid mõjusid on tugev sund digipööret 
veelgi kiirendada. Omavalitsuski ei saa 
siin jääda kõrvaltvaatajaks. See ei tähen-
da, et masin saaks inimlikkust asendada, 
vaid masin saab hoopis tegevusi lihtsus-

HARKU VALD
EESTI REFORMIERAKONNA VÄLJAANNE  2021



tel 50 64 505 | www.reform.ee

PAREMINI HOITUD EESTI

Minu Harku vald 2035

Kaasame elanikke, hoiame loodust!

Paremini hoitud 
Harku vald

Paremini hoitud Strantum

Paljude elanike jaoks on Strantumi 
näol tegemist sisuliselt monopoliga, 
millelt tuleb osta vee- ja kanalisat-

sooniteenust või kaugkütet. See tõstab 
Strantumi valla elanike silmis erilisse 
seisusesse, mille puhul teenuste hind, 
kvaliteet, aga ka tegevuste sisu ja läbi-
paistvus on kõrgendatud tähelepanu all.

Nõukogusse 
professionaalid

Harku vald on Strantumi nõukogusse 
määranud volikogu liikmed, kes sisuliselt 
istuvad kahe tooli peal – ühelt poolt oma-
vad võimu vallavalitsuse üle ja teiselt 
poolt on nad Strantumi nõukogus, kelle 
üle vald peaks omama kontrolli. Selline 
omavahel läbipõimunud võimusuhete 
rägastik tekitab põhjendatud küsimuse, 
kes tegelikult siis keda kontrollib?

Muudame OÜ Strantum nõukogu koos-
seisu valiku põhimõtteid selliselt, et es-
mane kriteerium oleks professionaalsus, 
mitte poliitiline kuuluvus.

Sisetehingud 
tähelepanu alla

Kõige suurema osa Strantumi käibest 
moodustab haldus- ja hooldusteenus, 
mis ei ole allutatud Konkurentsiameti 
kontrollile. Selles valdkonnas on suuri-
maks kliendiks Harku vald ise, kes läbi 
sisetehingute tellib Strantumilt teenuseid 
alates prügikastide tühjendamisest kuni 
teede hoolduseni välja. Lepingute mahud 
on seejuures üsna märkimisväärsed, üle 
3 miljoni euro teede hoolduse eest järg-
neval viiel aastal või siis haljasalade ja 
supluskohtade hooldustööde eest 0,5 mil-
jonit eurot kolmeaastase lepingu puhul.

Sisetehingute sõlmimine ei ole iseene-
sest keelatud, kuid tekitab küsitavusi, kas 
valla (maksumaksjate) jaoks on tegemist 
ikka hinnaga, mis on kujunenud avatud 
konkurentsi tingimustes. Võttes ainult 
ühe hinnapakkumise Strantumilt ei pruu-
gi valla maksumaksja parimat hinda ja 
teenust saada.

Strantumile on juba viis aastat tee-
hoolduse lepingu alusel makstud tasu ja 
uue perioodi hinnatõusu põhjendusena on 
välja toodud, et Strantum plaanib teenuse 
osutamiseks soetada vajalikku tehnikat 
(nt teehooldustraktor koos niidupoomi, 
lumesaha ja esifrontaaliga). Siinjuures 
tekib põhjendatud küsimus, kelle trak-
toriga siis varasemalt valla teid hoolda-
ti ja kuidas ikkagi osutus jälle parimaks 
pakkujaks ettevõte, kelle tehnikapark on 
puudulik ja kes lepingu täitmiseks peab 
teenuseid sisse ostma.

Investeerimismaailm on kinkinud 
meile termini “stop loss”, maakeeli 
“peata kahjum”. Seda kasutatakse 

aktsiaturul ja ettevõtluses määratle-
maks punkti, mil lõpetada kahjumlik 
aktsiapositsioon või projekt. Ühtäkki on 
selgunud, et see termin sobib ka oma-
valitsuse juhtimise praktikasse.

Millal saabub kohalikus omavalitsus-
es “stop loss” hetk? Siis, kui vallajuh-
timisest saab valitsemine. Kui valla-
vanemal kaob reaalsustaju ja ununeb, 
et ametikoht ei peaks andma võimu 
ega privileege, vaid hoopis suurema 
vastutuse. Kui ununeb, et vallajuhi 
eesmärk on teenida vallaelanikke kor-
raldades haridust, kommunaalteenu-
seid, hoolekannet. Ja kindlasti siis, 
kui ununeb tähtsaim – hoolimine oma 
inimestest, kogukonnast!

21. sajandil on valla juhtimine to-
hutu vastutus. Iga kuu majandab Harku 
vallavalitsus enam kui 3 miljoni euro 
maksumaksja rahaga. Sellele lisan-
dub umbes 5 miljonit eurot kommu-
naalettevõtte Strantum käivet aastas. 
Lisaks rahale kannab juht vastutust 
inimeste eest. Lasteaialaste, õpilaste, 
eakate – sõnaga kogukonna eest. Juhi 
otsene vastutus on, kas investeerida 
riigilt saadud koroonatoetus koolide ja 
lasteaedade ventilatsioonisüsteemi või 
rajada selle eest miljonilift? Kas kuulata 
kogukondi ja arvestada nende soovide-
ga või matta ebaõnnestunud otsused 
ignorantsimüüri taha.

Täna on Harku vallas suur hulk inime-
si, kelle hinnangul me oleme “stop loss” 
punkti juba ületanud ning Harku valla 
juhtimine vajab tõsist kvaliteedihüpet 

ehk restarti. Aktiivsemad neist inimes-
test otsustasid, et tuleb midagi ise ette 
võtta ning nii otsustasidki enam kui 30 
inimest panustada ja liitusid üheskoos 
Reformierakonnnaga, vaatamata sel-
lele, et poliitika oli neile seni olnud 
võõras. Liitujate seas on ettevõtjaid, 
juriste, õpetajaid, sotsiaalvaldkon-
na spetsialiste. Senised Harku valla 
reformierakondlased tervitasid uute 
inimeste ja ideede liitumist, vaid mõni 
üksik lahkus. Kokku saanud meeskonda 
ühendab armastus kodukoha vastu ja 
soov panustada selle arengusse. 

Meie meeskond leiab, et vallajuhti-
mine ei saa olla elustiil – värsked mõt-
ted ja uued lähenemised tulevad siis, 
kui toimub rotatsioon ning pidevalt 
liituvad uued inimesed.

Me soovime tuua vallajuhtimisse 
hoolimise, parandada infovahetust 
ning suurendada asjaajamise kiirust. 
Vallamajast peab saama abikeskus, kus 
leiab kiire lahenduse iga elaniku mure. 
Valla arengukavad ja nende koostamine 
peab olema avalik ja selgelt arusaadav 
protsess. Lasteaedade, kõnniteede 
ja tänavavalgustuse ehitamine peab 
tuginema kindlale korrale, mitte sõltu-
ma poliitikute suvast. Kord kokku lepi-
tud arendused peavad valmima täh-
taegselt, ilma et lapsevanemad peaksid 
allkirju koguma ja oma õigusi nõudma.

Kas RE-Stardi meeskond on eksimatu 
ja teab täpselt, mis on hea? Ei ole ja ei 
tea! Kindlasti teeme me ka vigu. Aga 
kohaliku kogukonna liikmetena ei tee 
me suurimat viga –  me ei pööra oma 
inimestele selga. Palun anna meile 
võimalus ennast proovile panna!

Hiina vanasõna ütleb: „Soovid 
kiiret õitsengut, kasvata vilja. 
Soovid pikemat õitsengut, kas-

vata puid. Soovid igavest õitsengut, 
panusta inimestesse.“ RE-Start soov-
ib panustada meie oma inimestesse: 
meie lastesse, sõpradesse, naabri-
tesse. Me oleme veendunud –  hooliv 
vallajuhtimine on võimalik!

Aastal 2035 on Harku vald endiselt 
looduskaunis ja turvaline elukesk-
kond nii noortele kui vanadele. 

Jõudsalt kasvanud rahvaarv on viimastel 
aastatel stabiliseerunud ja jõudnud 22 
000 elanikuni. Kogu valda on suudetud 
terviklikult ja jätkusuutlikult planeerida 
– uusarendused vahelduvad puutumatu 
loodusega, endistest suvilapiirkondadest 
on tänu valla toetusmeetmetele saanud 
kaasaegsed ja kaunilt haljastatud elu-
rajoonid. Valla juhtimisse on tänaseks 
kaasatud kohalikke elanikke rohkem kui 
kunagi varem – pooled volikoguliikmetest 
on külavanemad ning teine pool erinevad 
kohalikud oma ala spetsialistid.

Viimase kümne aasta jooksul on tu-
gevalt panustatud nii haridus- kui ka kul-
tuurivaldkonda. Tänaseks on igale Harku 
valla lapsele tagatud lasteaia- ja kooli-
koht. Lisaks Muraste, Tabasalu ja Tiskre 
gümnaasiumile on koostöös Lääne-Har-
ju vallaga ehitatud lasteaiad ja koolid ka 
kahe omavalitsuse piirimaile, et kõigile 
lastele oleks tagatud kvaliteetne kod-
ulähedane haridus. Koostöös kohalike 
aktiivsete elanikega töötab Harku vallas 
ettevõtluse õpetamisele keskendunud 
erakool ning Montessori meetodeid vilje-
levad lasteaed ja põhikool. 

Kunagi suureks tüliõunaks olnud 
Meriküla kompleks on tänaseks spaa- ja 
konverentsihotell, mille hüvesid naudivad 
suure rõõmuga nii kohalikud elanikud kui 
ka turistid üle Eesti ja välismaalt. Tilgu 
sadamast on saanud Tallinna lähiümbruse 
üks populaarsemaid väikesadamaid, mis 
pakub võimalust liinireisideks pealin-
na, Viimsi ja Naissaare vahel. Sel aastal 
tähistab oma viiendat sünnipäeva Harku 
valla Vaba Aja Tsentrum – unikaalne kul-
tuuri ja elamusspordivõimalusi koondav 
hoone, mille ühes osas asuvad batuu-
dikeskus, jäähall, Baltimaade suurim sis-
eskatepark, mägironimiskeskus, paint-
balli ning airsoft relvade lahinguväljak ja 
virtuaalreaalsuse hall; teises osas aga raa-

matukogu, muuseum, laste mängukes-
kus ning restoranid-kohvikud. 

2023. aastal valminud Muraste Paela-
va on saanud armastatud vabaõhukont-
sertide ja suveetenduste korraldamise 
paigaks. Tänu oma unikaalsele asukohale 
ja suurepärasele akustikale on see üks 
kultuurinautlejate lemmik kohtumispai-
kasid. Et viia kultuur ka kaugemate külade 
elanikeni, on üle valla ehitatud kümme 
seltsimaja-kogukonnakeskust, kus ko-
halikud elanikud korraldavad aktiivselt 
pereklubiõhtuid, koos käivad laulu- ja 
tantsusõbrad, korraldatakse kinoseansse 
ja teatrietendusi. Multifunktsionaalsetes 
hoonetes on eraldatud ruumid nii noorte-
keskustele kui ka eakate huviringide 
läbiviimiseks.

Kõikides valla külades asuvad ise-
teenindusraamatukogud, nutikad jäät-
mejaamad ning kandipõhiselt on loodud 
koguperepargid jooksu- ja suusaradade, 
korv- ja jalgpalliplatside, mänguvälja-
kute, skateparkide ning seiklusrada-
dega. Üheks suurimaks Harku valla tu-
rismimagnetiks on Türisalu pangal asuv 
seikluskeskus, kus kõik soovijad saavad 
kogeda nii pangalt köiega laskumist kui ka 
üle-mere-õhusõitu Vääna-Jõesuu randa.

Aastaks 2035 on kõikide valla koolide 
juurde loodud kaasaegsed sportimis-
võimalused kergejõustikustaadionite 
ning jalg-, korv- ja võrkpalliplatside 
näol, mida kasutavad usinalt nii õpilased, 
treeningrühmad kui ka kohalikud elani-
kud. Tänu kergejõustiku ja pallimängude 
sisehallile on meie sportlastele loodud 
suurepärased treeningvõimalused, mis 
kajastuvad ka võistlustulemustes – meie 
valla noorte seas on nii Eesti kui ka Eu-
roopa meistreid väga erinevatel spor-
dialadel. Juba 13. aastat korraldatakse 
Harku harrastusspordisarja raames kev-
adjooksu, rulluisuvõistlust ja rattarallit, 
mille osavõtjate arv on aasta-aastalt 
aina kasvanud. Valla 22 kilomeetri pik-
kune mereäärne terviserada on saanud 
väga populaarseks nii kohalike elanike kui 
ka kaugemate külastajate seas.

Harku valla Noorte Malev pakub juba 
enam kui 10 aastat läbi suve kõigile 
soovijaile töötamise ja vabaaja veetmise 
võimalust ning lõppeb alati traditsio-
onilise preemiareisiga kaunitesse kodu-
maa paikadesse. Meie eakatele on loodud 
kõik võimalused väärika pensionipõlve 
veetmiseks – ühe teenäitajana lõi Harku 

vald koostöös erasektoriga viis aastat 
tagasi Eesti esimese eakateküla. Mujal 
maailmas laialt levinud lahendusena saa-
vad pensionärid elada korteris, ridaela-
mus või väiksemas eramus, kasutada kül-
la rajatud golfiväljakut, ujumisbasseine, 
raamatukogu ning palju teisihüvesid. 
Kodus elavatele eakatele on vald loonud 
omanäolise teenuse, tänu millele saab 
abi näiteks muru niitmisel, lume lükkami-
sel, arsti juurde saamisel, aga miks mitte 
ka lambipirni vahetamisel.

Aastaks 2035 on kõik valla külad oma-
vahel ühendatud valgustatud kergliiklus-
teedega, igale elanikule on tagatud 
kraanist voolav puhas joogivesi ning kõi-
kidesse kodudesse jõuab ülikiire internet. 
Algselt skeptiliselt vastu võetud roheline 
mõtteviis on kenasti juurdunud – näiteks 
kasutatakse aktiivselt Tabasalu jäätme-
jaama juures olevat Uuskasutuskeskust, 
järk-järgult on kõik vanad valguslahen-
dused asendatud LED-valgustitega, kõik 
vallas asuvad hooned kasutavad taas-
tuvenergia lahendusi ning vihmavee 
kogumine ja kasutamine on muutunud 
iseenesestmõistetavaks. Igal nädalava-
hetusel saavad elanikud oma toiduvarusid 
täiendada kohaliku maheda talukaubaga 
Tabasalu turul, kus muuhulgas korral-
datakse regulaarselt ka väga populaarset 
vanakraami- ja taaskasutusturgu.

Kunagi utoopilisena tundunud idee, 
et Tabasallu sõidab tramm, on tänaseks 
saanud reaalsuseks. Ühistranspordi-
teenust pakuvad isesõitvad vesinik-
bussid ja väga menukaks on osutunud 
jagamismajandus elektritõukerataste, 
jalgrataste ja isesõitvate autode näol. Et 
kiire internet jõuab nüüd igasse kodusse 
ning kontoris töötamisest on tänaseks 
päevaks saanud pigem erand kui ree-
gel, on kunagised suured liiklusummikud 
jäänud minevikku.

On hea meel tõdeda, et Harku vald on 
arenenud maailmatasemel elukeskkon-
naks, kus on suudetud säilitada puutu-
matu loodus, lapsed saavad kvaliteetset 
haridust ja igale vallaelanikule on loodud 
suurepärased võimalused sportimiseks, 
vabaaja veetmiseks ning ka väärikaks va-
nanemiseks. Mis veelgi toredam – meie 
inimesed on endiselt aktiivsed kogukonna 
tegemistes ja soovivad alati kaasa rääki-
da oma kodukoha paremaks muutmisel.

Unistada tuleb suurelt! Milline on Sinu 
Harku vald aastal 2035?

Viimastel aastatel on Harku valla 
elanikud hakanud aktiivsemalt oma 
koduvalla teemadel kaasa rääkma. 

Inimesed, kes üksteist ei tunnegi, on 
üheskoos seisnud selle eest, et lapsed 
saaksid omale lasteaiakoha, et roheline 
koduvald ei muutuks ühtäkki metsatuks, 
et võõrnälkjad ei sööks meie aedasid pal-
jaks, et prügi käiks selleks ettenähtud ko-
has. Et huligaanid ei lagastaks, et armas 
Muraste Kool saaks kasvada suuremaks, et 
meie vald oleks päriselt oma elanike jaoks. 
Veel mõne aasta eest ei tundnud ma val-
las just väga palju inimesi, kuid nüüdseks 
on tutvusringkond kasvanud kümnete ja 
kümnete uute tegusate inimesteni, kellele 
läheb südamesse koduvallas toimuv. 

Me tahame elada vallas, kus vald on 
elanike jaoks, kus arvestatakse erinevate 
arvamuste ja ettepanekutega, kus ot-
sused on kaalutletud, põhjendatud ja au-

sad. Kus muret kuulatakse osavõtlikult ning 
päriselt püütakse leida sobivaim lahendus 
elaniku või elanike jaoks. Kus kogukonnad 
on arvestatavaks partneriks, kus ettevõt-
jatega saab teha sisulist koostööd ja seda 
kõike valla hüvanguks. Me soovime olla 
kaasatud valla tegemistesse. 

Mul on heameel tõdeda, et RE-Stardi 
meeskond on just selleks kokku tulnud, 
et tuua meie koduvalda värskem vaade, 
muuta vallajuhtimine kvaliteetsemaks, 
läbipaistvamaks ja kindlasti kaasava-
maks. Meil on vallas paljude erialade 
spetsialiste – on aeg neid kuulata ja 
saadud teadmisi kasutada juhtimises.

Tähtsate otsuste puhul ei ole eksimis-
ruumi. Üks valla poolt tehtav otsus võib 
muuta sadade perede elukorraldust, tu-
handete elanike elukeskkonda, aga ka 
sadade või tuhandete puude, lindude, 
loomade, taimede ja putukate eluolu 
ning võimalust üldse ellu jääda. Muidu-
gi rõõmustab mind, et Harku vald toetab 
Sõrve LKA moodustamist – iga roheline 
tsoon annab loodusele ellujäämisvõima-
luse. Samas olen ma äärmiselt kurb, et 
kui ühes kandis hoitakse ja toetatakse 
loodust, siis teisal on see justkui väikse-
ma väärtusega. Ometi väärib erakordset 
tähelepanu ja säästmist väga habras loo-
duskooslus meie pankranniku ääres. Mu-

raste LKA kuulub üle-euroopalisse loo-
duskaitsealade võrgustikku Natura 2000, 
mis tähendab, et kaitsealune piirkond 
on loodud kõige ohustatumate liikide 
ja nende elupaikade kaitseks Euroopas. 
Loomulikult peavad meie valla elanikud 
saama paeselt pangalt alla mere äärde 
ja metsa jalutama või sporti tegema. 
Selleks, et mitte häirida ega rikkuda õrna 
looduskeskkonda, saab allapääse luua või 
taastada loodustsäästvalt, mis tihti on 
soodsamad ja kiiremini teostatavad kui 
suurejoonelised lahendused. 

Vallavalitsus peab olema looduse hoid-
misel eeskujuks ja rohkem ergutama 
inimesi oma prügi sorteerima, taaska-
sutusse viima ja võimalusel kompostima. 
Vahel polegi prügistaja kuulnud, et vallas 
on jäätmejaam, kuhu paljusid jäätmeliike 
saab (tasuta) ära anda. Kindlasti oleksid 
abiks prügisorteerimisel ka lokaalsed 
jäätmemajad. Tõhusa teavituskampaa-
niaga saaksime palju rohkem juurde nii 
teadlikke elanikke kui ka suvitajaid ning 
meie metsad, rannad ja teeääred oleksid 
puhtamad.

Soovin, et uus vallavolikogu kuulaks 
rohkem oma elanikke, märkaks kitsas-
kohti ja leiaks koos kogukondadega la-
hendusi ning seda käsikäes loodusega. 
Hoiame kokku ja hoiame oma koduvalda!
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Kindlasti oled kuulnud ütlust: “Kus 
viga näed laita, seal tule ja aita!” 
Sel kevadel oligi paljude jaoks siin 

vallas see hetk, kus jõuti järeldusele, et 
millegi muutmiseks tuleb ise tegutse-
da ja panustada. 32 mõttekaaslast üle 
terve Harku valla ühinesid Reformiera-
konnaga, sest peavad oluliseks Harku 
valla olevikku ja tulevikku. 

Lapsevanematele on tähtis saada 
lapsele logistiliselt mõistlikku kohta 
nii lasteaed kui kool ja et õppeasu-
tuse väärtused läheksid kokku ka pere 
väärtustega. Meie valla elanike arv on 
aastatega märkimisväärselt kasvanud, 
mis omakorda nõuab otsustajatelt 
suuremat etteplaneerimist. Seejuures 
ei saa vaadata vaid rahanumbreid Exce-
lis, sest otsused mõjutavad MEIE inime-
si – nii suuri kui väikseid. Otsus ei saa 
olla mugav otsustajatele, vaid peab so-
bima ka suuremale osale vallarahvast. 
Suurenenud elanikkonnaga piirkonnad 
vajavad võimalust õppida kodulähe-
dases koolis ka III kooliastmes, teisisõnu 
õpet 7.–9. klassides. III kooliaste peab 
olema lisaks Tabasalu Koolile ka Mu-
raste ja Tiskre Koolis – piirkondades, 
kus elab palju kooliealisi lapsi, et lapsed 
saaksid suurepärase hariduse meie oma 
koduvalla eriilmelistest koolidest ega 
peaks hommikuti ja õhtuti võtma suuna 

lähiomavalitsuse koolidesse. Muras- 
te Kooli III kooliaste tuleb avada juba 
2022. aasta sügisel, nagu seda on juba 
mitmeid aastaid nii Muraste, Ilmandu, 
Suurupi, Viti, Vääna-Jõesuu, Naage ja 
Türisalu lapsevanemad koos laste ja 
Muraste kooliperega pikisilmi oodanud 
ja soovinud. Me ei saa lubada, et igal 
aastal hakkavad mitmete klasside jagu 
Harku valla lapsi käima koolis näiteks 
Tallinnas. Lisaks sellele, et pendelränne 
ei ole kuigi mugav ja lastel kaob side 
oma vallaga, on nende perest vähemalt 
üks vanematest sisse kirjutatud mujale 
kui Harku valda ja viib nii oma maksura-
ha teise omavalitsusse.

Kooli peab saama mugavalt liiku-
da ühistranspordi, jala ja jalgratta-
ga. Osasid põhikooli lapsi ei saa panna 
ebavõrdsesse olukorda võrreldes nende 
lastega, kelle kool asub keskuses, kust 
saab trenni või ühistranspordipeatu-
sesse, et seejärel sõita huviringidesse 
või vajadusel arsti juurde. Siin on 
selge vajadus ühistranspordivõrgusti-
ku parandamiseks koostöös lähioma- 
valitsustega, sest nii mõnigi piirkond on 
selles osas kahjuks jäänud vaeslapse 
rolli. Ühistranspordiliinid ja liikumis-
sagedused vajavad ajakohastamist ning 
peavad olema vastavuses tegelike vaja-
dustega.

 Meie valla haridusvaldkonnas ja ühis-
transpordiühendustes on kitsaskohti, 
mis on suurele osale vallaelanikest iga- 
päevaselt väga olulise tähtsusega. Va-
lides Reformierakonna kandidaadi võid 
kindel olla, et haridusvõrk ja ühistrans-
port saavad elanike soove arvestades 
ajakohastatud.

Harku vald vajab 
eriilmelisi põhikoole

Et kõik jõuaksid õhtul turvaliselt koju!
Mööda Eestit ringi sõites on mind 

alati köitnud väikestes maakohta-
des maanteede kõrval kulgevad 

kergliiklusteed. Südame teeb soojaks 
viis, kuidas väikesed omavalitsused on 
leidnud võimalused ja investeerinud 
oma elanike turvalisusesse. Mis sellest, 
et maantee pole kuigi suure liiklusega ja 
külades, mis omavahel ühendatud, elab 
vahel vaid mõnikümmend inimest. Nende 
peale on mõeldud, neist hoolitakse!

Harku vald on arendanud kergliiklusteid 
peamiselt Tabasalu ümbruses. Suured 
külad nagu Viti, Naage, Türisalu, Vääna on 
jäänud tagaplaanile. Kuid just need külad 
asuvad suurte teede ääres, kus jalakäi-

jad ja jalgratturid pistavad iga päev rinda 
maanteekiirusel sõitvate sõiduautode ja 
raskeveokitega.

Maanteedeäärsed kergliiklusteed Eesti 
ühes rikkaimas vallas on elementaarne 
hoolimine oma elanikust. Neid ei pea 
paluma ega ootama aastakümneid, need 

tuleb lihtsalt rajada. Sama kehtib meie 
külade peatänavate kohta. Positiivseks 
näiteks on Vääna-Jõesuu suurim tänav 
Hiie tee, kus on just valmimas teine osa 
valgustatud kõnniteest. Sarnast lahen-
dust ootavad kõigi külade peatänavad.

Väikestes kohtades võib ka väikeste as-
jade tegemine kasu tuua. Näiteks Paldiski 
maanteel Kumna-Vääna teeotsast kerg- 
liiklustee pikendamisel mõnesaja meetri 
võrra pääseks tiheda ja kiire liiklusega 
Paldiski mnt. ääres kõndimisest.

Hoolime oma elanikest ja loome endale 
turvalised liikumisvõimalused. Me kõik 
ootame iga õhtu oma pereliikmeid terve-
na koju.

Viimasel ajal on muutunud tav-
apäraseks teated energiahindade 
suurtest tõusudest ning järjest 

enam vaadatakse taastuvenergia lahen-
duste poole, et vähendada pidevat ener-
giahindade tõusu ja säilitada olemasole-
vat loodusressurssi.

Konkurentsiamet andmetel on Ees-
ti kõige kõrgem kooskõlastatud soojuse 
piirhind Harkus 86,96 € (km-ta €/MWh 
lõpptarbijale). Kuigi Tabasalus on piirhind 
mõnevõrra soodsam (75,74 €/MWh), 
ületab see ikkagi suurelt piirhinda, mis 
kehtib näiteks Keila tarbijatele (50,03 
€). Tabasalu gaasikatlamaja on rekon-
strueerimisel ja aasta lõpuks peab valmi-
ma täisautomaatne hakkpuidul töötava 
katlamaja, mille kasutusele võtmine 
peaks kaasa tooma soojuse piirhinna 
languse.

Taanist sai 1970ndatel teerajaja tuu-
leenergia kasutuselevõtul. Samaaegselt 
nad on aktiivselt arendanud ka päike-
seenergia kasutuselevõttu kaugkütte 
lahendustes, hetkel on kasutusel 124 
süsteemi. Üldjuhul koosneb selline süs-

teem päikesekollektoritest, mille poolt 
toodetud soojus salvestatakse suures 
veereservuaaris või –mahutis ja katla- 
majast.

Meie lõunanaabrid lätlased on rajanud 
Salaspilsi linna lähedale 15 MW võimsuse-
ga päikeseenergia kaugkütte süsteemi, 
mille kogutoodang peaks rahuldama 20 
% kaugkütte nõudlusest aastas. Kui 12 
aastat tagasi oli Salaspilsi tarbijatele 
soojuse hind (77,8 € / MWh) sarnane Ta-
basalu omaga, siis viimane aasta on see 
püsinud 48,2 € / MWh peal.

Kui taanlased, rootslased ja lätlas-
ed juba kasutavad päikeseenergiat oma 
kaugküttevõrku soojuse tootmiseks, mis 
takistab meil luua strateegia ja välja 
selgitada, kas sellise lahenduse kasuta-
mine oleks pikas perspektiivis mõistlik? 
Katlamajad on olemas, päikesekollek-
torite tarvis hektar vaba maad, kaugkütte 
trassist 1-2 km kaugusel, on ka leitav ja 
lahendada jääb koht, kuhu päikese poolt 
toodetud soojust akumuleerida. Lühiajal-
iseks soojuse säilitamiseks piisab mahuti 
rajamisest, kuid kindlasti tasub kaaluda 
ka Harku karjääris peituvaid võimalusi 
soojuse pikaajaliseks säilitamiseks, sest 
kaevandamisest maha jäänud süvend on 
maapinnas juba olemas.

Päikeseenergia kasutusele võtmine 
võib olla üheks võimaluseks, kuidas saaks 
Tabasalu ja Harku aleviku kaugküttevõr-
gu kaudu müüdava soojuse hinna tõusu 
pikemas perspektiivis pidurdada.

Võtame kasutusele 
taastuvenergia

Lennart Meri on öelnud: „Muutuvas 
maailmas võidab see, kes maailmaga 
koos käib, käib natukene kiiremini kui 

maailm.“  Seda põhimõtet oleme silmas 
pidanud ja püüdnud alati näha mõned 
sammud ette, et teha vajalikke otsuseid.

Alates 2013. aastast oleme haridus- ja 
kultuurikomisjonis juhtinud protsessi, 
mille tulemuseks on Harku vallas loodud 
kaasaegne koolivõrk, mis toetab õpilas-
te arengut, uut õpikäsitlust ja kaasavat 
haridust. Rahandusministeeriumi 2020. 
aasta teenustasemete tulemuste põh-
jal on meie vald kõige kõrgema hariduse 
teenustasemega omavalitsus Eestis.

Paremini hoitud Harku vald 
2021–2024

Lähiaja plaanides on lasteaedade ehi-
tamine Tabasallu ja Vääna-Jõesuusse, 
Tiskresse nii lasteaia kui kooli rajamine 
ning Muraste Kooli laiendamine III kooli-
astme tarbeks. Lisaks veel Murastesse 
Paelava ehitamine ning kogu pere liiku-
mispark. Samuti Tabasalu keskraama-
tukogule uue ja kaasaegse hoone raja-
mine, mis täidaks ka kultuurikeskuse rolli. 
Toetame ka multifunktsionaalse halli ehi-
tamist Tabasallu.

Väärtustame õpetajaid
Ainult õpetajat väärtustades saame 

pakkuda nüüdisaegset haridust. Peame 
eriti oluliseks õpetajate ja tugispetsial-
istide töötasu tõstmist ning konkuren-
tsivõimelise motivatsioonipaketi loomist 
Haridussüsteem ühtseks – ka alushari-
dus peab olema tasuta. See loob ühis-
konnas sidususe ning annab kõikidele 
võimaluse oma tulevikku kujundada – hea 
haridus annab tiivad!

Hoolime eakatest
Meie valla vanem põlvkond vajab sot-

siaalmaja, mis tagab ka kõrges eas inim-
väärse elu, kui oma kodus enam hästi 
hakkama ei saada. Loome eakatele pain-
dlikumad võimalused sotsiaalteenuste 
tarbimiseks oma koduvallas ning soodsa-
mad tingimused hooldekodus.

Tabasalu riigigümnaasiumi rajamine ja Tabasalu 

hariduslinnak

Vääna Mõisakooli täielik renoveerimine

Harkujärve lasteaia avamine

Montessori lasteaiarühm

Tabasalu muusika- ja kunstikooli uued ruumid

Harkujärve Kooli ja Muraste Kooli juurdeehitused

Tabasalu Noortekeskuse uued ruumid, Vääna-Jõesuu ja Vääna 

noortetubade avamine

Tabasalu Tennisekeskuse avamine koostöös erasektoriga ja 

Tabasalu staadioni valmimine

Huvitegevuse toetus 24 € kuus 7–19aastastele valla noortele 

ja puuetega lastele

Tabasalu Tervisekeskuse avamine

Harku Sotsiaalkeskuse asutamine ja Liikva Päikesekodu 

rajamise toetamine

Tugiteenuste süsteemi loomine haridus- ja kultuuriosakonna 

juurde

Tabasalus Pihlakodu hooldekodu avamine koostöös 

erasektoriga

Haritud ja terve rahvas

Suurimad saavutused 2013–2021:



Täna sõidutavad meie valla väike-
seid ja suuremaid sportlasi nende 
vanemad, organiseeritud bussid 

ja taksod nii Merikülla, Männikule kui ka 
mujale Tallinnas, et nad saaksid katuse 
all oma lemmikspordiala harrastada. 

Lisaks järelkasvavatele sportlastele 
vajavad nii Tabasalu Jalgpalliklubi es-
indusmeeskond kui ka supertubli nais-
kond, kes kindlustas koha kõrgeimas 
e. premiumliigas, paremaid tingimusi, 
et püsida tihedas konkurentsis. Meie 
eesmärgiks on leida tuge rahastuseks 
ning rajada Harku valda koostöös jalg-
palli- ja kergejõustiku eestvedajatega 
väljatöötatud sisehallilahendus. Selle 
kaudu soovime hoogustada valla laste 
sporditegevust, vabastada lapsevane-
mad „taksojuhitööst“ ja vähendada 
ökoloogilist jalajälge.
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Rohepööre 
ei käi lülitist

Harku vald on minu kodu olnud 18 
aastat. Oma kodus ma käed süles 
diivanil ei istu – kui ikka mõtteid on, 

siis tuleb tegutseda. Tegutsenud olen ka 
koduvallas laiemalt – aastatel 2013–2017 
olin volikogus ning hariduse-, kultuuri- 
ja sotsiaalkomisjoni töös osalesin kuni 
2020. aastani. 

Kolme lapse emana suhtun kirglikult 
noorsootöö, spordi ja kohaliku kultuuri 
arendamisse, et luua meie lastele parem 
tulevik. Loomulikult on oluline ka turvalis-
us, et meil oleks ohutud tänavad ja rajad 
nii külades kui maanteede ääres.

Olen seda meelt, et lapse arengus on 
kool ja kodu võtmekohtadel, mida oma-
korda toetavad vabaajategevused. Kõig-
ile peaks jaguma võimalusi pillimängust 
ekstreemspordini. Pooldan erinevatesse 
välitegevustesse panustamist, nagu 
näiteks igasse külla või piirkonda looda-
vad välijõusaalid ja erinevad tegevusväl-
jakud, kus rakenduse leiavad nii tõsised 
sportlased kui mudilastega vanaemad, 
samuti jooksuspordiks sobivad metsa-
rajad ja talvel suusaradade rajamise 
võimalus. Lisaks on meil plaanis koostöös 
erasektoriga rajada Harku valda külmu-
tusseadmetega uisuplats, mis töötab no-
vembrist märtsini.

Meie valla noored sisustaksid 
heameelega oma suvesid kerge tööga, 
et saaks koos eakaaslastega taskuraha 

teenida. Malevad on nii mitmeski kohas 
käima läinud ja ma tean, et koostöös 
meie ja naaberomavalitsuste ettevõt-
jatega leiame ka Harku vallas võimalused 
eakohaseks tööks ja sisukaks suveveet-
miseks. Malevas tekivad loodetavasti 
noorte aktiivgrupid, kellega koos erine-
vates piirkondades rakendada noori te-
gevustesse ning kaasata rohkem meie 
noorte volikogu, sest ega kolm korda 
vanemad inimesed otsustajate ringis ei 
pruugi päris õiget pilti noorte soovidest 
ja vajadustest omadagi.

Suurema ülevallalise projektina seis-
ame kogu pere liikumispargi idee eest, 
mis kontseptsioonilt ühendaks erinevad 
tegevused igale vanusele. Selles ägedas 
pargis saaks aega veeta seiklusrajal, kiige-
pargis, pumptrackil, rulapargis, vä lijõ usaa-
lis, mä nguvä ljakutel või lihtsalt jalutada.

Meie teine suurem idee on arendada 
kultuurisündmusteks üks kesksem paik, 
mida kutsume praegu visiooniprojektiks 
Paelava. Sellest saaks kauni merevaate-
ga koht valla keskel Muraste paeplatsil. 
Plaanis on ehitada etappide kaupa: kõige-
pealt juurdepääsutee koos kergliikustee-
ga, võimalused parkimiseks ja tehnilised 
lahendused platsil. Milline saab ole-
ma lava, kus see täpselt asetseb ja kas 

Harku valda tuleb luua 
kogu pere liikumispark, 

vabaõhu „Paelava“, 
noorte töömalev, 

uisuplats ja 
„Harku rattaring“!

kogukond soovib vaatetorni kaunite vaa-
dete nautimiseks – nendele küsimustele 
plaanime leida vastused üheskoos erine-
vate huvigruppide, kodanikeühenduste ja 
elanikega. Samuti arendame seal edasi 
juba olemasolevaid discgolfi radu. Oluline 
oleks kultuuriskeenet  laiendada kaasa-
tes uusi partnereid ja korraldajaid, kes 
leiaksid üles meie vahvad kohad ja tooksid 
meile koju kätte uusi kultuurisündmusi.

Kumbagi suurprojekti ei saa teha kabi-
netivaikuses dokumentidega sahistades, 
vaid suheldes ja veel kord suheldes kogu-
konna, elanike ja partneritega.

Kultuur ja sport on kogukondade 
vundamendikivid, mis peavad ole-
ma kättesaadavad igale vallaelanikule. 
Jätkusuutlik toetuste süsteem ja investee-
ringud tagavad kultuuri-, spordi- ja vaba-
ajaveetmise võimaluste arengu kõigis 
piirkondades. Mitmekesised võimalused 
tervisespordiks parandavad inimeste 
tervist ning kutsuvad vaba aega veetma 
meie kaunis looduskeskkonnas. Toetame 
mittetulundusühinguid külakeskuste ja 
kooskäimiskohtade rajamisel ja aren-
damisel. Kindlasti on oluline Eesti kultuu-
ripärandi säilimine, kus saame toetada 
laulu- ja tantsupeotraditsioonis osale-
vate kollektiivide jätkusuutlikku arengut. 
Koolides ja lasteaedades on oluline jät-
kata rahvakultuuri tutvustamist, sh koo-
rilaul, rahvapilliõpe ja -tants.

Nii kooli kui ka huviringi minekuks või 
lihtsalt liiklemiseks on vaja turvalist ja 
mugavat liikumisvõimalust. Uued piirkon-
dade vahelised  kergteed on meie priori-
teet, niisamuti vahendid, millega liigelda. 
„Harku rattaringi“ nutika rendisüsteemi-
ga saab rentida jalgratta (tõuke- või 
elektritõukeratta) bussipeatuste ja ava-
like rajatiste juures ning loomisel on 
rattaparklad logistiliselt sobivatesse 
paikadesse. Koostöös Transpordiametiga 
vajavad kaardistamist liiklusohtlikud ko-
had, et otsida üheskoos võimalusi nende 
turvalisemaks muutmisel (näit. tunnelid 
maanteede alla jms).

Liikumisega on seotud ka lemmik-
loomad ning suurematesse asulatesse 
rajame koerte jalutusplatsid koos jäät-
mekogumiskastidega.

Kõikide nende värskete ideede elluvii-
miseks on vaja senisest rohkem koostööd 
ning kaasatust külade ja kogukondadega. 
Neile tuleb anda suurem usalduskrediit 
kaasalöömiseks!

Liikumisharrastus ja kultuur 
loovad kestvad väärtused

Rohepööre ei ole midagi uut. Pöördeid  
on teinud läbi aegade nii üksikisikud 
kui organisatsioonid ja ettevõtted. 

Juhtub see tavaliselt siis, kui jõutakse 

mingisuguse teetõkkeni, ummikusse või 
suisa tupikusse ning mõistetakse vaja-
dust leida edasiviiv tee. 

Ei ole olemas ühte lülitit, millest ro-
hepöörde sooritust saaks  sisse lülitada.  
Selleks on rida tegevusi ja märke, mis 
saavad aidata rohepöörde sujuvat kurvi 
edukalt läbida, et jõuda sedakaudu ring-
majanduse rajale. 

Kuidas saaks üks vald liikuda sel teel? 
Paar head vihjet on andnud head naabrid 
- soomlased. Allpool lühike referee-
ring nende soovitustest koos paari Eesti 
kohta käiva faktiga:

å Üleminek puhtale energiale. Puhas energia on tulevastele põlvedele 
hädavajalik ja toob vallale kasu siin ja praegu. Näiteks parandavad puh-
ta energia lahendused õhukvaliteeti, vähendavad sõltuvust imporditud 
kütustest, loovad töökohti ja loovad vallale hea kaubamärgi.

å Kaasata hooned kliima- ja loodustalgudele. Kui arvestada ehituses 
kliimat ja loodust algusest peale, lahendatakse palju probleeme kor-
raga. Hooned moodustavad olulise osa kogu energiatarbimisest. Ehi-
tamine on ka üks suurimaid inimtegevusega kaasnevatest mõjudest 
loodusele, ressursitarbimisele ja jäätmetekkele.

å Tõsta valla metsad au sisse. Majandades targalt valla metsi ja kaits-
tes läheduses asuvat loodust tugevdame nii kohalike elanike puhkev-
õimalusi kui ka looduse mitmekesisust. Mõne lihtsa valikuga saavad  
valla metsad valla loodusstrateegia keskmeks.

å Kestlikud liikuvuslahendused. Nõudes iga planeeringu ja liikluskor-
ralduse juures, et võetaks arvesse jalakäijaid, jalgrattureid ja ühis-
transporti, saab muuta valla töökohad, teenused ja elurajoonid on 
kõigile kättesaadavaks. Sellega edendatakse elanike tervist ja heaolu 
ning keskkonnahoidlikku liikumist.

å Väärtustada veekogusid. Veekogude seisund mõjutab sügavalt 
kõike meie ümber. Valla veelahendused mõjutavad nii inimese kui ka 
paljude teiste vallas leiduvate liikide hea elu tingimusi.

å Taaskasutame materjale. Parimad jäätmed on need, mida ennekõike 
ei teki. Kui aga tekivad, on kõige tähtsam suunata need taaskasutusse. 
Siin on meil midagi oluliselt parendada. Eesti olmejäätmete ringlusse-
võtumäär on jäänud umbes 30 protsendi juurde, kui ELi muudetud jäät-
medirektiivi kohaselt peaks see 2025. aastaks tõusma 50 protsendini. 
Teeme korraliku hüppe materjalide ringlussevõtu osas oma vallas!

å Teha vähem, loodusel on sellest rohkem kasu. Sageli on tehisk-
eskkonnas parim looduslik lahendus teha natuke vähem – võitleme 
loodusega vähema istutamise, juurte juurimise, koristamise, kas-
vatamise ja hooldamise kaudu ning laseme hoopis loodusel oma töö 
teha. Samal ajal hoiame raha kokku ja loodus tänab. Kõikjal pole vaja 
hooldatud muru  – olgu ruumi lilleniitudele. Elurikkust edendavad nt 
hoolitsemata muru, rajatud niidud ja väljad  ning liblikõielised taimed.

å Rakendada keskkonnahoidlikke hankeid. Hanked on seotud kogu 
valla tegevusega ja võivad moodustada suure osa eelarvest. Üksi-
kutest väikestest hankeotsustest moodustuvad lõpuks suured vood. 
Strateegilise lähenemisega saab sellest teha olulise tööriista kestli-
kule ühiskonnale ülemineku hõlbustamiseks. Luua selge pilt hangete 
hetkeseisust, lisada valla hankestrateegiasse ambitsioonikad kesk-
konnaeesmärgid ja jälgida edusamme koos kokkulepitud mõõdikutega. 

å Edendada ringmajandust. Vald saab muuta ringmajanduse 
konkurentsivõimeliseks varaks, mis loob töökohti, tugevdab piirkonna 
elujõulisust ning aitab saavutada kliima- ja looduseesmärke. Globaal-
sete probleemide lahendusi saab oma vallas välja töötada ja turunda-
da. Teenäitaja omavalitsus saab kiirendada ringmajanduse edulugusid 
mitmel viisil.

å Kestliku arengu õpetamine. Kestlikum tulevik algab koolidest ja 
lasteaedadest. Hariduse ja koolituse korraldajana on vallal võtme-
roll selles, et igal kodanikul oleks teadmised ja oskused, mida on vaja 
kestlikuks igapäevaeluks ja tööks ning et ettevõtted leiaksid vajaliku 
oskusteabega inimesi.

å Näidata liidrimeelsust. Tuleb seada vajalikud kliima-, loodus- ja 
ringmajanduse eesmärgid. Integreerida need valla põhistrateegiasse, 
juhtimisse ja eelarvesse.

Kasutatud materjal: 12+1 vinkkiä kuntien ilmasto-, luonto- ja kiertotalousratkai-
suihin, SITRA,  A.Lehtinen, A.Koistinen, 2021
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veetakse ja inimestesse suhtutakse. 
See on vale. Õiglustunne mu sees ei lase 
kogukonnast sel moel üle sõita. 

Milliste omadussõnadega kirjel-
daksid Harku valda täna ja millised 
sõnad võiksid rivvi lisanduda?

Lisanduda võiksid hoolivus ja hoolit-
setus. Täna on Harku vald mõnus, loo-
duslähedane, hea elupaik. See, et juhid 
on seljaga rahva poole, ei tähenda elu-
kohana halba paika. Praegu ei saa siinne 
elanik oma mõtteid kuuldavaks teha. 
Inimeste kaasamine peaks olema vald-
konna- ja paikkonnapõhine, sest elukesk- 
konnad ja soovid on erinevad ning neile 
tuleb erinevalt läheneda.

Millistes küsimustes saad sina kaasa 
aidata?

Hoolekogudes olnuna on nendeks kind-
lasti haridusteemad. Ma tean, keda kuu-
lata, kelle käest küsida, ja mõistan, kuidas 

sealsed protsessid käivad. Olen suhelnud 
näiteks haridus- ja keskkonnapsüh-
holoogi Grete Arroga, kellega koostöö on 
olnud siiras rõõm. Oma valdkonna spet-
sialistide, tarkade inimeste kuulamine ja 
nende mõtetega arvestamine annavad 
meile kõigile juurde. 

Mina tulen ajast, kui koolisüsteemis 
kehtisid reeglid, kuhu pidime kõik ühte-
moodi ära mahtuma. Paljud ei mahu, kuid 
see ei tähenda, et nad elus kehvemini 
hakkama saaksid. Täna on aeg pilti laie-
malt näha, mitte kitsast rada kõndida ehk 
lastele tuleb anda võimalused. Haridus 
on see, mis määrab tuleviku ühiskonna 
edaspidised võimalused, ning just sinna 
peame nüüd enim panustama.

Millised kohad Harkus on su lemmi-
kud?

Kui koduuksest välja läheme, keeran 
mina ikka metsa ja mere poole, abikaasa 

Karin aga tirib mind vahel ka asustatud 
punktidesse.  

Mida sulle vabal ajal teha meeldib?

Purjetamine oli mu kirg juba põhikoolis, 
siis aga tekkis kümneaastane paus, kuid 
viimased 15 aastat olen taas avamere-
purjetamisega tegelenud, viimased paar 
aastat ka kaptenina. Meil on oma väike 
alus, millega saab reisida nii koos perega 
kui harrastada võistlussporti. Sel aastal 
osalesime lausa MMil, sest need toodi 
koju kätte. Jäime 62 võistkonna seas 39. 
kohale. Võis rahule jääda.

Mulle meeldib väga ka süüa teha ja 
leiutistega abikaasat ning meie kolme 
last üllatada. Toiduvalmistamises aga 
õppimisruumi veel jagub, sest see vald-
kond on ääretult lai. Ja muidugi meel-
dib meile kõigile veeta aega pere kõige 
tähtsama liikme koer Lumiga. 

Õiglustunne minu sees sunnib tegutsema
„Suure asja korraldamisel pole väga palju ruumi vigadeks. Kui midagi 
jääb läbi mõtlemata ja see selgub toimumise hetkel, siis enam väga 
palju ei paranda,“ räägib pikaaegse juhtimiskogemusega Mart Een-
salu,  kes kandideerib tänavustel kohalikel valimistel Harku vallas.

Soov oma piirkonna inimestega silmast silma suhelda, nende mure-
sid päriselt kuulata ning neile koos lahendused leida – need on põh-
jused, miks ta tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel enam va-
rupingil istudes pealtvaatajaks jääda ei tahtnud. „Õiglustunne minu 
sees sunnib tegutsema ja tean, et mul on, mida anda,“ ütleb ta.

Kui peaksid end ühe lausega tut-
vustama, kuidas seda teeksid?

Olen järjekindel, empaatiline ja rahulik, 
kuid oma eesmärkide saavutamise nimel 
ka pisut jonnakas. 

Mis valdkonnad sulle tuttavad on?

Olen aastaid tegutsenud kultuuri- ja 
toitlustusvaldkonnas, käima tõmmanud 
ettevõtte Ticketpro. Üle 15 aasta olen 
tegutsenud kontsertäris. Praegu olen 
globaalses, maailma suurimas kontsert- 
ettevõttes Live Nation nii Baltikumi kui 
Eesti juhatuse liige. Veidi olen seotud ka 
piletivahendusega ja kuulun olen Alexela 
Kontserdimaja nõukokku. Olen osalenud 
ka paljude ettevõtete ostu-müügiprot- 
sessides, mis on andnud strateegilist 
vaadet. Tartu Ülikoolist saadud juura-
haridus on andnud mulle oskuse mär-
gata pisiasju, tegutseda detailide kallal 
ning panna tähele 40–50-leheküljeliste 
lepingute pisemaidki detaile. Olen kindel, 
et see kõik tuleb ka vallas tegutsedes ka-
suks.

Suurte ürituste korraldamine 
tähendab tohutut eeltööd, kus sünd-
muse toimumise päeval peab kõik vea-
tult sujuma .

Nii on. Suure asja korraldamisel väga 
palju vigadeks ruumi ei ole. Kui midagi 
jääb läbi mõtlemata ja see selgub toi-
mumise hetkel, siis enam palju ei paran-
da.

Milline seos on sul Harku vallaga?

Olen elanud Harku vallas 15 aastat. 
Tulin siia Õismäelt, suund jäi samaks, 
kuid liikusin merele lähemale. Harku vald 
on elukeskkonnana suurepärane koht, 
sest siin jagub loodust ja ilu, see pole 
nii täis ehitatud kui mõni teine Harju-
maa piirkond. Siin on metsarajad, meri 
ja paigad, kus käia kõndimas ning en-

nast laadimas. Ent sellega seoses pole 
meil ehk infrastruktuur nii hästi välja 
arenenud ja see on valdkond, mida saaks 
paremaks muuta.

Sina tühja koha peale viiekordset 
maja ehitama ei hakkaks?

Viiekordsele majale on koht teiste viie-
kordsete majade juures ja seal, kus on 
hajaasustus, on hajaasustus. Igat põldu 
ei saa ju täis ehitada. 

Samas – elu peab arenema, kuid ta-
sakaalukalt ja läbimõeldult. Meil võiks 
pisut rohkem olla teenuseid, mis võimal-
daksid kodukandis asjatoimetused ära 
teha. Võiks olla kinosaal, paik, kus kont-
serte korraldada. Mõni kohvik võiks 
rohkem olla. 

Miks sa otsustasid just tänavustel 
kohalikel valimistel kandideerida? Kas 
on midagi, mis sind koduvalla tegemis- 
te või tegemata jätmiste juures väga 
häirib?

Valla juhtimine peaks olema näoga 
inimeste poole ja seda meil täna ei ole. Kui 
vallajuht teeb muresolevatest vallaini- 
mestest paroodiavideoid, siis see näitab, 
et tal puudub igasugune empaatiavõime. 

Meie praegused juhid on justkui 

tarkade kogu, kes võimupealikena ot-
sustavad, mis meile parem on. Tegeli-
kult peaksid nad suutma kokku koguda 
inimeste mõtted ja soovid, sünteesida 
nende seast teostatavad lahendused 
ning tegema seda, mida inimesed tegeli-
kult vajavad. Vaja on mõtteviisi muutust. 

Mina olen praeguses olukorras Muraste 
Kooli protsessi kaudu. Olen siia hetke 
jõudnud läbi oma laste – kui nad käisid 
lasteaias, olin ma lasteaias hoolekogu 
esimees, kui nad läksid kooli, sai minust 
koolis hoolekogu esimees. Ma ei oska 
oma näppe teemadest, mis nii sügavalt 
puudutavad, eemal hoida ja rahulikult 
elada. Mind häirib see, kuidas protsesse 

Olen Harku vallas elanud 15 aastat, 
esialgu Tuulepesa külas Ilmandus ning praegu 
Tabasalus.

Olen abielus. Meie peres on kolm last ja 
väike valge koer.

Gümnaasiumihariduse omandasin Tallinna 
Tehnikagümnaasiumis, õigusteaduste bakalau- 
reuse- ning strateegilise juhtimise magistri-
kraadi omandasin Tartu Ülikoolis.

Olin Tuulepesa Külaseltsi looja ja juhatuse 
esimees, olen olnud Pangapealse Lasteaia 
hoolekogu esimees ning hetkel olen Muraste 
Kooli hoolekogu esimees.

Minu karjäär on kulgenud kultuuriteenuste 
ja toitlustuse valdkonnas. Olen juhtinud mitmeid 
toitlustusasutusi, tegelenud meelelahutus- 
ürituste piletivahendusega ning tegelen suur- 
kontsertide korraldamisega. Olen kontserdi-
korraldaja Live Nation Baltics OÜ juhatuse liige 
ja AS Tallinna Kontserdimaja (Alexela Kontserdi-
maja) nõukogu liige.

Vabal ajal tegelen avamerepurjetamisega.

Mardi tugi ja kindlus on tema perekond

„Meie pere keskne tegelane on koer 
Lumi, keda Mart väga armastab.  Isegi 
meie jahile sai nimi pandud mitte naise, 
vaid koera järgi,“ naerab abikaasa Karin.

Ma vist ei olegi kunagi vihast ja 
häälttõstvat Marti näinud. Ta on tasakaa- 
lukas ja mõistlik mees, kes hoiab jalad 
maas. Suurepärane inimene, kes on meie 
kolmele lapsele heaks eeskujuks ja toeks. 

Julgen öelda, et me räägime oma-
vahel kindlasti rohkem kui üks tavaline 
abielupaar. Sageli lähevad arutelud üle 
ka vaidlusteks, kuid mitte kunagi halvus-
tavaks. Argumenteerimine on mõnusalt 
stimuleeriv ning edasiviiv ja meile mõle-
male väga vajalik.

Enda taustast lähtuvalt julgen öelda, 
et mul oli suur vajadus turvatunde järele, 
ning Mart on see inimene, kes kõik hin- 
ges olevad tühimikud täidab. Armastus 
tõi mind Tartust Tallinna, kogu tugivõr-
gustik jäi Lõuna-Eestisse maha. Nii suur 
elumuutus sai võimalikuks ainult tänu 
abikaasa toetusele ja rahulikkusele. 

Mart on väga selge tulevikuvaatega 
mees. Olgu situatsioon milline tahes, 
jääb ta alati tasakaalukaks ja väärikaks. 
Ta näeb pikki plaane ja teab, kuidas nen-
deni jõuda. 

Karin Lõhmuste: Olgu olukord milline 
tahes, Mart jääb alati rahulikuks
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JUHTIMINE
Viime valla juhtimise kvalitee-
di uuele tasemele. Kuigi voli-
kogu saab mandaadi neljaks 
aastaks, siis ulatub otsuste 
mõju palju kaugemale – see-
ga peame lahendusi pakkudes 
silmas pikka perspektiivi. Ar-
vestame elanikega ja kaasame 
kogukondi.

Toome vallajuhtimisse parema 
kvaliteedi ja läbipaistvuse

 å Toome vallavalitsusse siseaudii-
tori, kes on volikogu otseses allu-
vuses.

 å Kaardistame vallavalitsuse tööta-
jate ametikirjeldustest lähtuvalt 
tööülesanded, et igast osakonnast 
saaks oma valdkonnas tugev kom-
petentsikeskus, kaoksid dubleerivad 
tegevused ning vallaelanike jaoks 
oleks selge, kelle poole oma küsi-
mustega pöörduda.

 å Vallavalitsuse juhtimisel on 
peamine kriteerium professionaal-
sus, vajadusel kasutame vallavalit-
suse liikmete palkamiseks avalikke 
konkursse. 

Muudame valla planeerimis-
protsessid teadmispõhiseks 
ning objektiivsetest kriteeriu-
mitest lähtuvaks

 å Arengukavad peavad sisalda-
ma tagasivaadet, tuginema adek-
vaatsetele hinnangutele ja olema 
koostatud huvigruppe kaasates. 
Korrektsele andmestikule tuginev ja 
tõene eelarve võimaldab arvesta-
da valla arenguvajadustega parimal 
võimalikul viisil ning kasutab val-
la ressursse otstarbekalt, maksi-
maalses võimalikus mahus.

Tagame OÜ Strantumi tegut-
semise, lähtudes valla elanike 
huvidest 

 å Viime läbi põhjaliku Harku valla 
kommunaal- ja veemajanduse au-
diti, et tagada vee-ettevõtjate te-
gevuse läbipaistvus ja kvaliteetne 
teenus.

 å Muudame OÜ Strantumi nõukogu 
koosseisu valiku põhimõtteid sel-
liselt, et esmane kriteerium oleks 
professionaalsus, mitte poliitiline 
kuuluvus.

 å Seisame selle eest, et asja-
tundlikult korraldatud veemajandus 
tagaks joogivee kvaliteedi ja jätku-
suutliku kättesaadavuse. Lisaks ot-
sime kastmisveelahendusi põhjavee 
ressurssi kasutamata.

Moodustame vallaelanikest 
ekspertide võrgustiku

 å Loome võrgustiku koduvallas 
elavatest oma ala ekspertidest, 
keda saame kaasata volikogu 
komisjonide töösse ja arengukavade 
koostamisse. Roteerime pidevalt 
komisjonide liikmeid vajamineva 
kompetentsi põhjal. Loome aren-
gukavade täitmise kontrolli- ja hin-
damissüsteemi.

Valla arengukava alusdoku-
mendid on piirkondade aren-
gukavad

 å Piirkonnapõhiste arengukavade 
koostamiseks kaasame Harku valla 
kantide kodanikuühendusi senisest 
süsteemsemalt, millega tagame 
parima teadmise piirkondade vaja-
duste kohta ja loome tegevuskavas 
süsteemi nende huvide ja vajaduste 
võrdseks arvestamiseks.

Muudame asjaajamise elani-
ku ja valla vahel selgeks ning 
lihtsaks

 å Tagame, et kogu valla juhtimist 
ning elanikke puudutavad toimingud 
ja otsused on lihtsasti leitavad valla 
veebilehelt. Loome veebikeskkon-
na, mille kaudu on elanikel lihtne ja 
läbipaistev vallaga suhelda ning al-
gatusi teha. Enda esitatud küsimuse 
või taotluse hetkeseisu on võimalik 
pidevalt jälgida.

 å Automatiseerime IT-lahendus- 
tega vallavalitsuse rutiinseid prot-
sesse, et ametnikel oleks rohkem 
aega sisuliseks tööks, mis vajab 
just inimlikkust ja vahetut suhtlust. 
Sellega tagame selge ja lihtsa asja- 
ajamise, mis on eeldus vallavalit-
suse ja -elanike kommunikatsiooni 
heale toimimisele.

 å Loome koostöös kogukonnakes- 
kustega motivatsioonisüsteemi, et 
kutsuda vallas elavaid inimesi end 
oma elukohta sisse kirjutama

 å Rohkem inimesi, kes on regis-
treerinud oma elukoha Harku vallas, 
tagab investeeringuteks suurema 
tulubaasi.

HARIDUS
Eesti parimat haridust pakku-
da lubaval vallal tuleb panus-
tada selle lubaduse sisusse. 
Iga laps Harku vallas peab saa-
ma võimaluse käia kodulähe-
dases lasteaias ning algkoolis. 
Valla haridusvõrk peab toeta-
ma laste õppimist koduval-
las vähemalt põhikooli lõpuni. 
Ühtlasi peab haridusvõrk ta-
gama mitmekülgsed valikuvõi-
malused, et igale lapsele oleks 
olemas sobiv õppeasutus ning 
vajalik personaalne lähenemi-
ne. Haridusvõrgu kujundami-
sel lähtume demograafilistest 
prognoosidest, parimatest 
meetoditest ja uuringutest. 

Tagame igale Harku valla lap-
sele elukohta arvestava las-
teaiakoha

 å Lasteaiakohtade prognoosimisel 
ja rajamisel arvestame demograa-
filist uuringut, et katta vajadused nii 
lähi- kui ka kaugemas tulevikus.

 å Tagame kõigile 1,5–7-aastastele 
lastele elukohta arvestava lasteaia-
koha, avades Vääna-Jõesuu, Ta-
basalu Mürsiku ja Tiskre lasteaiad. 
Kasutame võimalusel olemasolevaid 

hooneid, laiendame juba toimivaid 
lasteaedu uute lahendustega või 
ehitame juurde ajakohaseid hooneid.

 å Loome IT-süsteemi, kus lasteaia- 
ja koolikohtade järjekord on lapse- 
vanematele reaalajas kättesaadav 
ja koha määramine toimub arusaa-
davate põhimõtete alusel.

Tagame igale Harku valla lap-
sele kodulähedase koolikoha

 å Teeme otsuseid, tuginedes kor-
rektsele ja põhjalikule demograa-
filisele uuringule, kus lähtutakse 
prognoosimisel muu hulgas ka 
planeeringutest ning väljastatud 
ehituslubadest. Uuringute alusel 
hindame vajadust koolikohtade 
järele nii lühemas kui ka pikemas 
perspektiivis.

 å Loome lastele valikuvõimaluse eri- 
näoliste koolide vahel, suurendades 
seeläbi koduvallas õppivate laste 
osakaalu ning hoides kokku kodu ja 
kooli vahel liiklemisele kuluvat aega. 
Lastel peab olema võimalik õppida 
kodulähedases koolis. III kooliast-
mes loome õpilastele võimaluse va- 
lida kolme erinäolise üheksaklassi- 
lise kooli vahel, milleks on Tabasalu, 
Muraste või Tiskre kool.

 å Harku valla koolide õppeka-
vadesse kuuluvad õppeained, mis 
arendavad tänapäevaseid praktilisi 
oskuseid ning nendes kasutatakse 
kõige ajakohasemat õpikäsitust. 

 å Toetame võimaluste piires koolide 
ja õpilaste osalemist erinevates ko-
halikes ning rahvusvahelistes pro-
grammides.

Tagame toe lastele, kes vaja-
vad haridusteel rohkem tähe-
lepanu 

 å Jätkame tugisüsteemi es-
matasandi arendamist koolidele ja 
lasteaedadele ning rajame koostöös 
teiste omavalitsustega kooli eriva-
jadustega lastele.

 å Pöörame tähelepanu ja leiame 
lisavõimalusi andekatele lastele.

 å Loome toetava õppekorralduse 
süsteemi muukeelsetele lastele 
lasteaia- ja koolitee läbimiseks Harku 
valla õppeasutustes. Vene ema-
keelega õpilastele loome Tabasalu 
koolis võimaluse õppida valikainena 
vene keelt tasemel, mis tagab keele 
kirjaliku oskuse emakeelele sobival 
tasemel. Lisaks võimaldame neil 
õppida süvendatult vene kirjandust. 
Kaalume vajadust luua vene ema-
keelega õpilastele algklasside tase-
mel keelekümblusklassid.  

Muudame õpetajate ja tugi- 
personali palgad ning moti-
vatsioonipaketi konkurentsi-
võimeliseks lähiomavalitsuste 
omadega

 å Kaasame haridusjuhid ja vaat-
ame koos tulevikku, kuidas tagada 
haridusasutustes võimalikult head 
töö- ja palgatingimused. Nii väär-
tustame praeguseid Harku valla ha-

ridustöötajaid ning toome parimad 
uued õpetajad just meie koolidesse 
ja lasteaedadesse.

MAJANDUS
Harku vald on majanduslikus 
mõttes edukas vald. Ressurs-
se tuleb kasutada õigesti ja 
tulevikku vaatavalt, et valla 
pakutavad teenused ja või-
malused tooksid kasu igale 
vallas elavale inimesele. Olgu 
vajaminevaks siis lasteaed, 
töökoht või taristu. Soodusta-
des töökohtade loomist Harku 
vallas, vähendame siinsete 
elanike keskkonnajalajälge, 
edendame kohalikku majan-
dustegevust ja tugevdame 
piirkonna konkurentsivõimet 
soodsa majanduskeskkonna 
loomisega.

Toetame ettevõtluse juurde-
toomist valda

 å Tänu ettevõtlusele on rohkematel 
vallaelanikel võimalik töötada kodu-
vallas, mis vähendab pendelrännet 
Tallinnasse ning toetab toitlustuse 
ja teenuste infrastruktuuri ku-
junemist vallas.

 å Toetame tööpesade ehk vaja-
duspõhiste kontoripindade loomist, 
mis võimaldavad teha tööd kod-
ule lähemal juhul, kui kodus selleks 
võimalused puuduvad, aga kaugtöö 
võimaldab tööülesannete täitmist.

 å Oleme ettevõtjatele partneriks: 
vastused ettevõtjatele on selged ja 
kiired. Otsime lisavõimalusi ettevõt-
luse arendamiseks Harku vallas.

 å Toetame ettevõtteid, kes 
soovivad rohemajandust kasutades 
vallas ettevõtlust arendada.

 å Vahetame valla ettevõtjatega 
kogemusi ja aitame arendada valla 
ettevõtete omavahelist koostööd.

NOORSOOTÖÖ 
JA 

HUVIARENDUS
Valla lastel ja noortel peavad 
olema oma vallas võimalused 
mitmekülgseks arenguks, õp-
pekavavälisteks tegevusteks, 
huvihariduses või -tegevuses 
osalemiseks ning täiendõp-
peks.

Täiendame laste ja noorte 
võimalusi aktiivseteks tege-
vusteks koolide ja kogukonna-
keskuste juures

 å Loome ka külades lastele ja noor-
tele mitmekesised võimalused väli-
jõusaalide, mänguväljakute ja ru-
laparkide abil. Noortel peab olema 
igas kandis võimalik omale vaba aja 
tegevust leida. Tihendame koostööd 
külaseltside ja koolidega, et leida 
üheskoos parimad võimalused laste 

ja noorte aktiivseks tegevuseks. 
Parendame noorsootöö kvaliteeti 
vallas.

Arendame Harku valla malevat 
koostöös kohalike ettevõte-
tega ja kaasame projekti noori 
kogu vallast

 å Noore inimese töökogemus 
ja sõbrad tulevad suviste tege-
vuste kaudu. Loome valla noortele 
võimaluse esmase töökogemuse 
saamiseks.

Toetame ja arendame valla 
huviharidust ja -tegevust

 å Loome avaramaid võimalusi hu-
vihariduse mitmekesistamiseks. 
Erilist tähelepanu pöörame noortele 
vanuses 15+, kelle jaoks on valiku-
võimalusi praegu vähem kui noore-
matel. 

Mitmekesistame võimalu-
si aktiivsete noorte kaasami-
seks

 å Kaasame noori nende haridust ja 
kohaliku elu korraldamist puuduta-
vatesse otsustusprotsessidesse 
(nt noortevolikogu ja piirkond-
like noortekeskuste aktiivgruppide 
loomise abil jne).

KULTUUR 
JA 

SPORT
Kultuur ja sport on kogukon-
dade vundamendikivid, mis 
peavad olema kättesaadavad 
igale vallaelanikule. Inime-
sel peab olema vanusest või 
majanduslikest võimalustest 
olenemata võimalik tegeleda 
spordiga ja saada osa erine-
vatest kultuuriüritustest. Mit-
mekesised tervisespordivõi-
malused parandavad inimeste 
tervist ning kultuuri kättesaa-
davus erinevatele eagruppi-
dele suurendab ühtekuulu-
vustunnet koduvallaga.

Toome rohkem kultuuri kodu-
valda

 å Aitame luua võrgustikku ja võima-
lusi, mis soodustaksid koduvalda 
kultuuriürituste toomist. Soodus-
tame ürituste korraldajate jaoks 
nende läbiviimist Harku vallas.

Teeme koostööd ning otsime 
parimaid viise kohalike MTÜ-
de ja kogukonnakeskustega 
kultuuri- ja spordiürituste lä-
biviimiseks

 å Jätkusuutliku toetuste süsteemi-
ga tagame kultuuri-, spordi- ja vaba 
aja veetmise võimalused kõigile ja 
kõigis piirkondades.  Toetame mit-
tetulundusühinguid külakeskuste 
ja kooskäimiskohtade rajamisel ja 
arendamisel. Valla omandis olevad 
külakeskused antakse konkursi teel 
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parimale pakkujale, kelle visioon ja 
tegevused sobivad kõige paremini 
piirkonna elanike huvidega. 

Väärtustame vaimset kultuuri- 
pärandit

 å Toetame laulu- ja tantsupeotra-
ditsioonis osalevate kollektiivide 
jätkusuutlikku arengut. Koolides ja 
lasteaedades tuleb jätkata rah-
vakultuuri tutvustamist, sh koo-
rilaulu, rahvapilliõpet ja -tantsu.

Muudame Harku valla raama-
tukogud ürituste, info- ja ko-
gukonnakeskusteks

 å Lisaks heale kirjandusele toome 
raamatukogudes elanikeni ka näi-
tused, töötoad ja koolitused. 

 å Ehitame Tabasalu keskraamatu-
kogule uue ja tänapäevase hoone, 
mis võimaldab korraldada erinevaid 
väiksemaid ja suuremaid üritusi.

 å Uurime ja analüüsime raamatu- 
kogude klientide vajadusi ja planee-
rime ootuste kohaselt uusi tegevusi. 

Kutsume Harku valla elanikele 
ellu erinevate harrastusspor-
diürituste sarjad

 å Spordipäevade ja -sarjade läbivii-
mine (ratta-, jooksu-, rulluisusarjad 
jne) lasteaialastele, kooliõpilaste-
le ja täiskasvanud harrastajatele. 
Nende ürituste kaudu tutvustame 
oma koduvalla erinevaid piirkondi nii 
vallaelanikule kui ka külalistele.

Kultuur saab Paelava vaba-
õhulava ja tervisesport pare-
mad võimalused

 å Arendame Murastes asuva 
paeplatsi Harku valla kultuuri- ja 
harrastusspordiürituste läbiviimise 
paigaks, parendame tervisespordi 
taristut kõikjal vallas. Loome võima-
luse tuua koduvalda senisest enam 
kultuuriüritusi ja arendada sporti-
misvõimalusi.

Sport saab sisehalli

 å Toetame täismõõtmetes jalgpal-
liväljakuga ja kergejõustikule vajalike 
funktsioonidega sisehalli rajamist 
Tabasallu.

Loome tänapäevase kogu pere 
liikumispargi 

 å Vaba aega saab veeta seiklus-
rajal, kiigepargis, pumptrack’il, väli-
jõusaalis, mänguväljakutel ja talvisel 
perioodil uisuväljakul. Mitmekülgses 
liikumispargis leiavad aktiivset te-
gevust nii suured kui ka väikesed, 
noored ja vanad.

Rajame igasse külla välijõu-
saali koos tervisekilomeetri-
ga, mida oleks talvel võimalik 
kasutada ka suusarajana

 å Tegeleme metsaradade kor-
rastamisega ja sportimisvõimaluste 
parandamisega looduses. Rajame 
uusi metsaradu, mille pikkus on 
orienteeruvalt 1–2 km. Kaardis-
tame vajaduse valgustatud jook-
su- ja suusaradade järele. Vajadusel 
seame erateedele avaliku kasu-

tusõiguse, et kõik saaksid takis-
tamatult looduskaunites kohtades 
liikuda.

Loome kõikide valla koolide 
juurde ajakohased liikumis- ja 
sportimisvõimalused

 å Loome õppimist ja liikumist 
toetavad terviklikud koolide õuealad 
koos miniareenidega, mida saa-
vad kasutada ka lähedalasuvad 
lasteaiad ja kogukonnad.

Loome logistiliselt sobivates-
se paikadesse rattaparklad 
ja/või -hoiukohad

 å Rattaparklad ja/või -hoiukohad 
soodustavad vallaelanike tervisliku-
maid eluviise ja loovad elanikele rat-
ta turvaliseks hoiustamiseks muga-
vamad tingimused.

Loome Harku rattaringi koos 
nutika rendisüsteemiga

 å Nutika rendisüsteemiga saab 
bussipeatuste ja avalike rajatiste 
juurest rentida jalgratta (või tõu-
keratta või elektritõukeratta) järg-
mistes piirkondades: Tiskre, Harku-
järve, Tabasalu, Rannamõisa, Liikva, 
Muraste, Suurupi, Vääna-Jõesuu. 

 å Täpne rattaringivõrgustik luuakse 
koostöös kogukondadega, mis an-
nab võimaluse arendada vallas 
seiklusturismi. 

Koostöös erasektoriga soo-
vime Harku valda rajada kül-
mutusseadmetega uisuplatsi, 
mis töötab novembrist märt-
sini 

 å Sobiva asukoha leidmiseks teeme 
koostööd kogukondadega.

ELUKESKKOND 
JA SOTSIAALNE 

KAITSE
Peame tähtsaks pika mõjuga 
tegevusi meie elukeskkon-
nas, mis garanteerivad selle, 
et meie järeltulevatel põlve-
del on Harku vallas hea elada. 
Hoiame ja toetame meie ea-
kaid ja erivajadustega inime-
si. Toetame Harku vallas täna-
päevase ja rohelise mõtteviisi 
ja tegutsemise juurutamist 
ning jätkusuutlikku viljele-
mist. Panustame riiklike aren-
gukavade loomisse ja järgime, 
et seejuures arvestataks meie 
koduvalla looduse huvidega. 

KESKKOND
Juhtimise abil loome keskkon-
nateadliku mõtteviisi eeskuju 

 å Kõik valla asutused on head ees- 
kujud selle osas, kuidas lõpetada 
ebavajalik energiakasutus valla ter-
ritooriumil ja asutustes. 

 å Kaasame säästva arengu aren-
gukavade koostamisse ettevõtteid 
ja elanikke. 

 å Eelistame võimalusel rohehankeid 
ja sõnastame selgelt eesmärgid, 
mille poole liikuda soovime.

Teeme koostööd Rohetiigriga

 å Kasutame maksimaalselt ro-
hepöörde ning teisi EL-i rahastuse 
võimalusi, et luua koduvallas tervis-
likke eluviise võimaldav ja loodust 
säästev keskkond.

Loome kestlike algatuste toe-
tuse

 å Kestlike algatuste toetus on si-
sult sarnane kaasavale eelarvele.

Me ei toeta uute karjääride 
loomist Harku valda

 å Uued karjäärid hävitaksid nii loo-
duskeskkonda kui ka rikuksid elanike 
elukvaliteeti.

SOTSIAALNE KAITSE
Rajame Harku valda eakate 
sotsiaalmaja

 å Loome eakatele paindliku-
mad võimalused koduvallas sot-
siaalteenuste tarbimiseks. Eakad 
saavad enam tuge oma kodus ela-
mise jätkamiseks, aga ka soodsa-
mad tingimused selleks, et elada 
koduvallas hooldekodus.

Loome ülevallalise tugikesku-
se erivajadustega lastele ja 
noortele

 å Keskuse eesmärk on abivajavate 
laste ja nende perede juhtumikorral-
duslik abistamine, et pered ei peaks 
teenuse või abi saamiseks erinevate 
riigi- ja vallaasutuste vahel pendel-
dama. 

ENERGIA
Loome strateegia taastuv-
energia suuremaks kasutuse-
levõtmiseks Harku vallas

 å Analüüsime päikese- ja/või tuu-
leenergia kasutuselevõtu võimalusi 
ja kulu ning toetame uuele ener-
giakasutusele üleminekut, alusta-
des vallale kuuluvatest suurima- 
test tarbijatest: haridusasutus- 
test, teistest avalikest asutustest 
ja tänavavalgustusest.

 å Otsime võimalusi, kuidas taas- 
tuvenergia kasutamine aitaks 
vähendada Tabasalu ja Harku alevi-
ku kaugküttevõrgu kaudu müüdava 
sooja hinda valla elanikele. 

LOODUSKESKKOND
Hoiame ja kaitseme valla kõi-
ki rohealasid, vajadusel ja või-
malusel loome neid juurde

 å Toetame Sõrve LKA moodusta-
mist ja teeme tihedat koostööd kõi-
kide partneritega.

Analüüsime põhjavee varusid 

 å Töötame välja lahendused põh-
javeekriisi ennetamiseks.

 å Tegeleme Harku valla joogivee 
kvaliteedi parandamisega. 

Soodustame vihmavee kasu-
tamist 

 å Leiame kastmisveelahendusi 
põhjavee ressurssi kasutamata. 

JÄÄTMEMAJANDUS
Tagame jäätmete sorteeri-
mise süsteemi väljatööta-
mise koostöös jäätmeveo 
korraldaja(te)ga

 å Tagame, et prügi sorteerimine 
oleks mugav ja seda saaks teha 
kodu lähedal. Panustame elanike 
teadlikkuse suurendamisse ja jäät-
mete liigiti kogumise lisavõimalusse 
igas külas.

Valla jäätmejaama töö paren-
damine 

 å Jäätmejaam peab olema val-
la elanikule soodsam ning toetama 
ringmajandust ja taaskasutust. 

 å Suurema võimekusega jäätmete 
loovutamiskoha rajamisel teeme 
koostööd ümbruskaudsete omava- 
litsustega.

AVALIK RUUM
Loome valla sõlmpunktidesse 
visuaalselt atraktiivsed hal-
jastuskompositsioonid

 å Planeerime ruumi nii, et elurikkus 
suureneks ja ökosüsteemide sei-
sund paraneks.

 å Panustame Harku valla avaliku 
ruumi arendamisse, et kujundada ko-
duvallast nähtavalt kaunis elukesk- 
kond kõikidele elanikele. Korras ja 
hooldatud avalik ruum suurendab 
turvalisust ja piirkonnas asuva kin-
nisvara väärtust.

Arendame välja rohelise turu

 å Turul kauplemine mahetoodetega 
on oma valla tootjatele/kasvata-
jatele tasuta.

Tõhustame järelevalvet, et 
hooldamata kinnistud ja kin-
nistutel vedelev ehituspraht 
ei rikuks teiste elanike elu-
keskkonda 

TRANSPORT JA TEED
Vaatame üle ning ajakohas-
tame ühistranspordiliinid ja 
liikumissageduse, viies need 
vastavusse tegelike vajadus-
tega 

 å Töötame Harku valla ja Tallinna 
ning Harjumaa ühistranspordivõrgu 
osalise ühendamise nimel. Soodus-
tame sõidujagamise majanduse 
arengut ja lisame avalikku ruumi 
rattaparklad.

Inventeerime valla teed ja tä-
navad ning koostame selle 
põhjal pikaajalise remonttöö-
de plaani 

 å Inventuuri tulemusel saab hin-
nangu teede olukorra kohta. Vastava 
analüüsi põhjal teeme remondip-
laani, mis aitab koostada ka koond-
hankeid. Kaardistatud teedevõrgu 
analüüs saab avalikult kättesaada-
vaks. 

Arendame kergliiklusteede 
võrgustikku. 

 å Rajame kergliiklusteed maan-
teede äärde, kus neid veel pole. 

 å Arendame suurima koormusega 
külateedel kõnniteede võrgustikku. 

 å Eesmärk on parandada inimeste 
võimalusi liikumiseks ning ühis-
transpordi kasutamiseks. Ühtla-
si loob kergliiklusteede võrgustik 
turvalisema keskkonna erinevate 
valla piirkondade vahel liikumiseks ja 
soodustab tervisesporti. 

Suurendame liiklemise turva-
lisust

 å Kaardistame koostöös transpor-
diametiga liiklusohtlikud kohad ja 
otsime üheskoos võimalusi nende 
turvalisemaks muutmisel (rajame 
maanteede alla tunnelid jms).

MUU
Toetame tervisliku ja loodust 
säästva toitlustamise korral-
damist haridusasutustes

 å Toetame mahetoidu osakaalu 
suurendamist haridusasutustes. 
Lisame valla haridusasutuste toidu-
ainete hangetesse kohustusliku ma-
hetoidu osakaalu.

Rakendame rohkem säästlikke 
nutitehnoloogiaid

 å Kergliiklusteede valgustamisel  
leiame lahenduse valgusreostuse 
vähendamiseks. Õpime teiste val-
dade kogemustest säästliku nuti- 
tehnoloogia kasutamisel ning leiame 
võimalusi nende rakendamiseks 
Harku vallas.

Rajame suurimatesse asula-
tesse koerte jalutusplatsid ja 
paigaldame jäätmete kogu-
miskastid

 å Viimaste aastatega on suu-
renenud vajadus koerte jalutusplat-
side järele. 

 å Paigaldame koerte väljaheidete 
kogumiskastid paikadesse, kus 
loomadega enim liigutakse ja tõhus-
tame järelevalvet loomapidamise 
eeskirjade järgimisel.
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