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Teemad:
1) Droonifotode tegemine majadest, küladest, piirkondadest
2) Valla esindajate informatsioon seoses Metsanurme külaga
3) Küla arengukava ülevaatamine
4) Pöördumine AS Telia poole interneti püsiühendusega liitumiseks
5) Sündmused Metsanurmes 2016
1. Lau külavanem Aare Hindremäe tutvustas tegevusi oma külas, Raplamaal, Kehtna vallas (Lau küla
oli Raplamaa Aasta küla 2015) ja andis ülevaate oma teisest tegevusest- droonifotode- ja videote
tegemisest. 1. mail toimus Metsanurme küla droonifotode tegemine ja videolõikude filmimine. Video
valmib kevade jooksul.
2. Valla esindajate, vallavanem Tiit Vahenõmme ja taristuinsener Toivo Alasoo informatsioon seoses
Metsanurme külaga.
Tiit Vahenõmm:
Veevärk. Sügisel 2015 alanud elanike küsitlus hakkab lõppema, problemaatiline on Üksnurme
piirkond, Metsanurmes on seevastu positiivselt vastanuid 68 % (eeldus veevärgi rajamiseks on 60%
soovijatest). Osalejatele tutvustati küsitluse tulemusi tänavate (teede) kaupa. Veevärgi ehitamise
taotlus esitatakse AS Saku Maja poolt septembris. Hõlmatud ala: Kurtna-Kiisa-RoobukaMetsanurme-Üksnurme. Kogu piirkonnas on püsielanike osakaal ca 2/3. Aluseks võetakse
küsitluslehel märgitud andmed (püsielanik, ei pea olema sissekirjutus). Sellest lähtuvalt võib arvata
et Saku vallas elab ca 11 000 tegelikku elanikku, sissekirjutuse järgi alla 10 000. Lootus on, et
projekt saab rahastuse täismahus ja väljalõikeid piirkondade kaupa ei pea tegema, sest Keila jõe
reoveeala on prioriteetne piirkond. Samuti on AS Saku Maja eelnevad projektid edukalt teostanud
(Saku, Juuliku) ja ettevõte tõestanud oma võimekust. Reovee pumpamine – osa kanalisatsioonist
linna, osa Kurtna puhastisse – see on praegune plaan. Kui projekt saab heakskiidu, siis tõenäoline
ehitusperiood on 2017-2018.
Ehitusplaan on selline, et teostatakse piirkondade kaupa- torustik, mis kohe liidetakse üldtrassiga ja
seejärel saavad kohe ka kinnistud liituda. Kindlasti on liikumine sel ajal raskendatud, sest teede alla
ja äärde ehitamine tekitab sellise olukorra. Seal, kus torud pannakse teede alla, on plaan kohe ka
tänavad (teed) korrastada, mitte seda hiljem tegama hakata. Lõpptulemus on kõigile mugavamrajatud veetorustik ja korrastatud teed.
Toivo Alasoo:
Teed. Eelmistel aastatel on rajatud kergliiklusteed ja valgustus. 2016. aastal on plaanis Kuresoo
ringtee renoveerimine (must kate) ja Kasemetsa tee Kiisa poolne osa. Sel aastal toimub ka
Kasemetsa raudteejaama parkla laiendus kokku 8 autole (praegu 4) ja jalgrattahoidla ehitus .
2017. aastal rajatakse Kasemetsa tee Kiisapoolsesse ossa ka kergliiklustee. Plaanis taotleda rahastus
AÜ Kiisa (kahe asfaltlõigu vaheline kruusatee osa Kasemetsa teel) tänavalalgustuse rekonstrueerimiseks.
Küsimus: millal on loota Kasemetsa tee kergliiklustee täispikkuses valgustust?
Vastus: loodame paari aasta pärast.
T. Alasoo tutvustas ka teisi teeobjekte Saku vallas.
Tiit Vahenõmm teavitas rahvast, et teeremondi ja torustiku rajamisel tekib pinnase (muld, kruus) nn
ülejääk. Kui kellegil on huvi, siis võiks vallavalitsust teavitada. Mida lähemale vedu toimub, seda
lihtsam ja soodsam.

Arutelu rongiliiklusest- Kasemetsa jaamas ei peatu kiirrongid ja seetõttu on liikumine raskendatud.
T. Vahenõmm teavitas, et läbirääkimised Elroniga käivad ja on lootust, et peale Tallinn-Rapla-Türi
liinil toimuva remondi vaadatakse sõiduplaan üle.
Kommentaar: Kergliiklustee puhastamata, kiviklibu täis. T. Vahenõmm – teavitan teenuse osutajat
esmaspäeval.
Küsimus Rehemetsa tee kohta: kas see tuleb kunagi valla bilanssi? Seda kasutavad paljud inimesed
kuid tee seisukord näiteks kevadel ei võimalda prügiauto ligipääsu.
Vastus: soovitame maaomanikel esitada ühisavaldus ja siis seda menetletakse.
Tegutsemisplaan: Rehemetsa tee ääres elavate kinnistute omanikel ühineda ühisavalduseks ja
esitada see vallavalitsusele.
Küsimus Kuldkinga elamurajoonist. Uued krundid mida hoonestatakse, asuvad kõrghaljastuse
piirkonnas kuid elamute rajamiseks on seal tehtud lageraie. Miks vald annab selliseid lubasid?
Vastus: kahjuks ei oska kommenteerida vallaaedniku otsust.
Tegutsemisplaan: Edastada konkreetsed aadressid ja vallavanem selgitab olukorda.
3. Anneli Kana tutvustas küla arengukava 2012-2016 edenemist ja eesmärkide täitmist. Arvuliste
näitajatega täidetakse tegevuskava 2016. Aasta lõpus. Alates sügisest asume koostama uut
arengukava aastateks 2017-2021. Küla arengukava on kättesaadav kodulehel www.metsanurme.eu
4. Anneli Kana tutvustas senist tegevust suhtluses end Elioni, nüüdse Teliaga. Oktoobris pöördusin AS
Telekomi poole küsimusega, millal võib loota Metsanurme külas püsivõrguga liitumist. Küsimust
pidi kordama kaks korda, esimesele kirjale ei vastatud. Teisele kirjale tuli vastus, et vastatakse nädala
jooksul. Novembris sain Telialt telefonikõne, et on tehtud mobiilipositsioneering, mille kohaselt on
pidevalt külas elavavaid inimesi väga palju ja oleks potentsiaali siia võrk välja ehitada. Lubati hoida
kursis. Uusi kontakte ei ole toimunud. Samal ajal paralleelselt oleme viinud külaelenike ja teiste
Saku valla külade seas küsitluse interneti, - telefoni- ja teleteenuste kasutamise kohta ning hiondade
kohta. Selle tulemusi on kasutanud Riigikogu liige Tanel Talve, kes maaelu komisjoni liikmena
tegeleb maapiirkondade püsiühenduse loomisega. Seni olulisi tulemusi pole saavutatud kuna
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi väitel on lõpplahenduse (viimase miili) väljaehitamine
teenusepakkuja ja kliendi vaheline asi. 8 päeva enne külakoosolekut sai saadetud uuesti kiri Teliasse1. maiks sellele vastust ei saabunud. Eelnevast tuleneval teeme uue, kirjaliku pöördumise ja kogume
soovijatelt siinkohal allkirjad ning edastame selle Teliasse. Pöördumise tekst:
Esitan päringu Saku valla Metsanurme küla (ametlik elanike arv 585, valla suurim küla) nimel.
Nimelt on külaelanikud huvitatud valguskaabliga liitumisest, mis meie külas on olemas juba paar
aastat. Seni kasutatakse ebastabiilseid muid teenuseid, kuid valdava osa elanike soov on olla
ühendatud stabiilse püsivõrguga, mis annaks lisaks igapäevastele teenustele ka kaugtööd teha. Millal
avaneb võimalus liitumiseks lairiba teenusega Metsanurme tiheastustega külas? Mida selleks
peaksime tegema?
Koguti allkirjad allkirjalehele.
5. Anneli Kana tutvustas Metsanurme küla 2016. Aasta sündmusi (osalejatele jagati kirjalikud flaierid).
1. mai kell 11-16 maaturismi Avatud uste päev
1. mai kell 13.30-15 Kreemikevade õpituba „Tordikreemid“ Hind
1. mai kell 16.00 külakoosolek
7. mai kell 10.00 talgupäev Teeme ära!
22. mai kell 11 Kevadmatk
6. august Metsapäev
26. august Suvelõpupidu? (kui tuleb häid ettepanekuid)
21. september kell 17-19 kohtumine Saku vallavalitsusega
9. oktoober kell 11 Sügismatk
26. detsember kell 15 Jõulupidu

