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Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 23.05.2019 otsuse alusel on heaks kiidetud taotlused järgmiste meetmete osas:  

Alameede 2.2: Elukeskkond 

Projekti nimi  Taotleja nimi  Toetuse 
summa  Projekti lühikirjeldus  

Multifunktsionaalne 
mänguväljak Harju-
Ristil 

Lääne-Harju 
Vallavalitsus 40 976.80 

Projektiga rajatakse Harju-Ristile multifunktsionaalne mänguväljak. Selle tulemusel paraneb aleviku 
elukeskkond ja ilme ning see muutub atraktiivsemaks. Niisamuti luuakse võimalused noortele 
aktiivselt vaba aja veetmiseks, mis praegu Harju-Ristil on kasinad. Mänguväljakul on võimalik 
mängida jalgpalli, käsipalli ja korvpalli. 

Ellamaa rahvamaja 
“südame”renoveeri-
mine ja turvalise 
kasutuse tagamine 

MTÜ Ellamaa 
Külaarenduskeskus 47 512.16 

Ellamaa endine vallamaja/koolimaja on läbi saja aasta täitnud ervinevaid ülesandeid. Hoone ehitati 
algselt Ellamaa turbatööstuse töölistele ühiselamuks. 1930 aastal teostati ümberehitustööd ja  
hoones avati 6-klassiline algkool, mis tegutses majas 1975 aastani. Pärast seda on hoones 
tegutsenud rahvamaja ja raamatukogu. 
Hoones on teostatud MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskuse (KAK) poolt erinevatel ajavahemikel 2006-
2009 rekonstrueerimistöid sh katuse ning akende ja uste vahetus, küttekehade väljavahetamine. 
2018.a on alustatud sisulise tegevuse pikemaajalise planeerimise, laiendamise ja arendamisega, 
mille tulemusena on teostatud on Leader projekti I  etapiga 2019 aastal  vee ja 
kanalisatsioonisüsteemide kaasajastmine, säilitades sealjuures ajaloolist hoone väärtust.  
Hoone enimkasutatavad ruumid on remontivajavas seisukorras ja hoone säilimise seisukohast ning 
Ellamaa külakeskuse kasutajate huve silmas pidades on oluline rekonstrueerimistöid jätkata. 
Käesoleva projektiga on kavas renoveerida nn maja südameks olevate ruumide -  saali (sh lava) 
ning köögipoolena kasutatavate ruumide laed ja põrandad ja tagada suurem kuluefektiivsus 
küttekulude osas ning laiendada oluliselt maja kasutusvõimaluste aega ja hulka (maja kütmise 
kuluefektiivsus madala soojapidavuse tõttu madal hoolimata uutest küttekehadest, see seab 
piirangud ruumide kasutusajale). Lisaks lagede ja põrandate soojustamisele on kavas rajada  
nõuetele vastav automaatne tulevalvesüsteem ning tagada  elektrisüsteemi ohutus. 

Risti kiriku lääne- ja 
tornifassaadi 
restaureerimine 

EELK Risti Kogudus 48 997.20 

Risti kirik oma eripärase torniga on üks piirkonna ajaloolisi ja kultuurilisi sümboleid. Paraku on kiriku 
välisfassaad väga viletsas seisukorras ning laguneb. Ohtlikke krohvitükke variseb seintelt alla iga 
aastaga enam. Lagunemisprotsess ohustab hoonesse sisenejaid ning jätab kirikust näotu, unarusse 
jäetud mulje. Krohvikihi kaitsest ilma jäänud müüriosad on paljastunud ilmastikutingimustele, 
mistõttu saavad kahjustada ka 700-aastased müürid. 
Projekti käigus restaureeritakse kiriku esi- ja tornifassaad: eemaldatakse destruktiivsed krohvikihid, 
teostatakse müüriparandused ja krohvimistööd, konserveeritakse raidkivid, restaureeritakse luugid ja 
luugiavad ning remonditakse piksekaitse. 
Sellega tagatakse piirkonna kultuurikeskuse ohutus ning poolsilindertorni kui kihelkonna sümboli 
kaunis, korrastatud välisilme. 
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Rummu Järve 
puhkeala tualeti-
kompleksi ja 
inventari soetamine 

Rummu Järve 
Puhkeala MTÜ 21 303.00 

LHKK piirkonnas asub üks Eesti viimastel aastatel huviorbiiti tõusnud turismimagnet Rummu 
karjäärijärv. See paik on saanud suure meediakajastuse Eestis ja ka välismaal  ning köidab nii 
kohalikke inimesi kui kaugemalt pärit turiste. Järve populaarsus aina kasvab ning viimastel aastatel 
on seda külastada soovivate inimeste hulk märkimisväärne.  
Siiani ei olnud  järve ääres ühtegi korrastatud avalikku puhkekohta.  Inimesed sõitsid järve äärde 
sellest hoolimata ning seejärel ekseldi ümber karjääri otsides sobivaid peatuspaikasi, tekkisid 
parkimis- ja prügiprobleemid, kuna ei ole ühtset kohta, kuhu tulla. MTÜ Rummu Järve Puhkeala on 
asunud olukorda muutma ning arendamisel on uus moodsate võimalustega puhkeala. Esimese 
etapina on teostatud heakorratöid ala korrastamisel ning rajatud ujuvsillad puhkamiseks- 
päevitamiseks, mis juba algavast suvest on valmis külalisi vastu võtma. Et aga luua külalistele 
mugavad tingimused, siis oleks tarvis  alale ka tualette, pesuvõimalust peale sportimist ning 
riietuskabiine, samuti prügikaste ala korrashoiuks.  
Arvestades, millise populaarsuse on Rummu karjäär  viimastel aastatel saavutanud ning kui 
armastatud on järv suvituskohana kohalike elanike seas juba praegu, prognoosime puhkealale   
suurt menu ning usume, et rohkete võimalustega külastajasõbralik puhkeala  annab ka piirkonna 
turismivaldkonnale suure lisandväärtuse. 

Virgestusala 
rajamine Vasalemm 
terviseraja juurde 

Vasalemma Aedlinna 
Selts 16 088.76 

Vasalemma Tibula piirkond on looduslikult kaunis ala. Sealt kulgeb läbi terviserada, on rajatud 
rannavolle plats, lastele on ehitatud madalseiklusrada, paigaldatud jalgrattahoidja. Jõuseadmetega 
virgestusala rajamine selles piirkonnas avardab  ja mitmekesistab täiskasvanute sportimisvõimalusi. 
Jõuseadmed on valitud nii, et sobivad kehaliste harjutuste tegemiseks nii noortele kui vanematele 
inimestele ja loovad toetava keskkonna inimeste kehalise aktiivsuse suurendamiseks. 

 

 

Meede 3: Loode-Eesti 

Projekti nimi  Taotleja nimi  Toetuse 
summa  Projekti lühikirjeldus  

Turismiinfokaardid 
Lääne-Harju ja 
Saue vallas 

Lääne-Harju 
Vallavalitsus 58 298.40 

Projekti raames paigaldatakse Lääne-Harju ja Saue valda kokku 28 turismiinfokaarti, mis kajastavad 
piirkonna vaatamisväärsusi ja külastusvõimalusi. Projekti tulemusel on kõikides piirkonna 
olulisemates asukohtades olemas ühtsed turismiinfokaardid, mis tutvustavad piirkonda ja siinseid 
võimalusi. Projektiga lahendatakse praegune problemaatiline olukord, kus olemasolevad 
turismiinfokaardid ei ole ajakohased, atraktiivsed ning neid ei ole paljudes olulisel määral 
külastatavate sihtkohtade juures. 

 


