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Koosoleku teemad:
1) Külaseltsi tegemised ja sündmused 2021
2) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekti edenemine - AS Saku Maja poolt saadetud kirjalik
informatisoon lisatud protokollile (LISA 1)
3) Informatsioon Saku valla keskkonnaametnikult – kirjalik info lisatud protiokollile (LISA 2)
4) Informatsioon piirkonnapolitseinikult
5) Metsanurme arengukava täitmine
1. Külaseltsi tegemised ja sündmused on otseselt seotud koroonapiirangutega. Külamaja juurdeehitus valmis
2020. aastal aga täiskoormusega hooaega ei ole olnud, tasuliste teenuste pakkumine on sügis-talvel olnud
sisuliselt peatunud. Eelolevaks ajaks on siiski plaanitud mitmeid sündmusi, kui olud võimaldavad:
„Aheltalgud“ - koosolekul jagati tööd väiksemateks lõikudeks ja tehakse erinevatel päevadel, huvilistel on
võimalik liituda:
_ pühap, 16. mai – Kuresoo ja Metsavahi tee äärte ja kraavide koristus prügist, prügivedu
- teisip, 18. mai – kell 18 Kasemetsa tee äärte ja kraavide koristus prügist, teine grupp koristab võrkpalliplatsi,
riisub ja kobestab liiva, seab paigale piirdelindid, et võrkpallihooaeg saaks alata; kolmas grupp ehitab
külamajale kompostikasti. Külamaja juures saab kätt proovida, siis on lihtne see ka oma koduaeda rajada. 2021.
a üks Teeme ära talguteemadest ongi kompostikasti ehitamine, juhise ja video leiad siit:
https://teemeara.ee/tahelepanu-all/toiduraiskamise-vahendamine/ehita-kompostikast
- mõned tööd tuleb teha ka matkarajal, aga nende kohta teavitame suve jooksul eraldi, siis kui RMKst materjal
saabub
Talgusupp ja kook 18. mail õhtul külamajas!
8. juunil kell 18.30- raamatu „Saame tuttavaks“ esitlus, külas on raamatuga seotud inimesed Armeeniast,
Dagestanist ja Süüriast.
20. juuni kell 11- kevadmatk ja loodusfotode näituse avamine NB! Fotokonkurss kestab 10. juunini, info
www.metsanurme.eu
22. juuni kell 19 – Saku valla rahulik Jaanik – kontsert ansamblilt Signatuur, jaanitule süütamine, Gerli Padari
kontsert, avatud kohvila ja töötab õnneloos – osalejate arv vastavalt kehtivatele piirangutele, lähikontakseid
tegevusi (tantsimine, mängud jmt sel aastal ei toimu).
25. juuli – Metsanurme külakeskus on avatud Avatud talude päeva puhul, programm, kohvila jm, õhtul Liisi
Koiksoni kontsert (piletitega)
29. august- vana (m)aja päev, päeva lõpus Merike Susi &tütred kontsert
3. oktoober – sügismatk
26. detsember- jõulumatk
Sündmuste kalender täieneb! Jälgige reklaami meie kodulehel ja FBs (Metsanurme külakeskus)
2) Ühisveevärgi edenemine
Seoses vähese informatsiooniga Saku Maja ja valla kodulehtedel, palusime koosolekuks AS Saku Majalt
kirjalikku infot ÜVK edenemisest küla piires. Saadetud info on lisatud käesoleva protokolli lõppu, LISA 1
Teostatavate tööde graafik on jooksvalt Saku Maja kodulehel http://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rkaprojekt/ NB! Hoiame ka ise ennast kursis, vaadates kodulehte ja lugedes Saku Sõnumeid!
3) ) Informatsioon Saku valla keskkonnaametnikult
Seoses probleemidega jäätmekäitluses- prügi ja jäätmeid veetakse metsa alla (sh riigimetsa ja eramaa
kinnistutele) palusime koosolekuks kirjalikku infot valla keskkonnaametnikult. Saadetud info on lisatud
käesoleva protokolli lõppu, LISA 2.

4) Informatsioon Saku ja Kiili valla piirkonnapolitseinikult
Palusime koosolekuks kirjalikku infot, kui politsei seda vajalikuks peab. Saadetud info on järgmine:
Tuletan Metsanurme inimestele meelde, et:

- alla 16 aastastel lastel peab ratta ja elektritõukerattaga sõites kiiver alati peas olema
- jalgrattad peavad olema korras, st töötav kell ja pidurid, helkurid ees ja taga;
- oma vara nagu tööristad, jalgrattad jmt ei tasu hoovi nähtavale vedelema jätta!
Oma muredega võib alati pöörduda Enely Meho, telefon 58871994 ja email
enely.meho@politsei.ee
OLULINE!
Eelneva 3 teemaga - ÜVK, heakord ja politsei – seoses toimus ka arutelu.
Väga oluline on vestelda kodus lastega teemal avalikus kohas käitumine. Seoses veevärgi rajamisega on
tekkinud külla erinevaid tehnilisi objekte - pumbajaam, tuletõrje hüdrandid, pumplad jmt. Nende korrashoid
tagab häireteta veevarustuse, kuid kui neid lõhutakse (paraku on juba juhuseid, kus tuletõrje hüdrandi katted on
pealt maha kistud ja lõhutud juba enne, kui veevärk töölegi hakkab) või rikutakse, oleme kõik kannatajad,
lisaks suur rahaline kahju.
Ka külamaja ümber on vandaalitsemist juhtunud- rattaga sõidetakse välilaval, kahjustades puitpõrandat,
lillepeenrast kistud välja lilled, rehvimaja (matkaraja alguses) katus on murukatus, kuid ei ole käimiseks.
Paraku on selle alusmaterjal (plastik täidetud kergkruusaga) katki trambitud ja katus sajab läbi. Üldjuhul on see
juhtunud laste ja noorte seltskondade poolt, kes kambavaimust ajendatuna neid tegusid korda saadavad.
Palume kõigil täiskasvanutel sellist käitumist nähes reageerida.
Samuti palume kõigil reageerida, kui nähakse keskonnareostust - prügi ja aiajäätmete viimist metsa alla,
kraavipervedele jm. Kui tegemist on sõidukiga, märkida üles auto nr, juhtumi kuupäev ja kellaaeg, võimalusel
teha foto ja saadud info edastada valla keskkonnametnikule. Juhtumist võiks teada anda ka külaseltsile
metsanurme@gmail.com, vajadusel jagame infot (isikuandmeid avaldamata) ka sotsiaalmeedias.
Olge ka valvsad oma koduaedades - külamaja kaminapuudeks mõeldud küttepuudest varastati talvel ca pooled
(nendest, mis ei olnud kuuris luku taga).
3) MTÜ Metsanurme tegevused ja arengukava edenemine aastal 2020
 Külaselts tegutseb vastavalt 2017. a. aprillis külakoosolekul heaks kiidetud arengukava 2017-2021
alusel.
 MTÜ Metsanurme on alates 2016. aastast MTÜ Eesti Maaturism liige. Liikmelisus tagab valdkonna
informatsiooni ja teavituse, teenuste reklaami Maaturismi kodulehel, trükistes ja turismimessidel.
Metsanurme matkapaketid said ka järgmiseks 5 aastaks ökoturismi kvaliteedimärgise EHE (Ehtne ja
Huvitav Eesti), lisaks kannab külamaja alates märtsist tunnusmärki Matkajasõbralik ettevõte.
https://maaturism.ee/index.php?id=kvaliteedimargid&qs_id=16
 2020. aastal koostati positiivse otsuse saanud projektitoetus Kohalikule Omaalgatuse Programmile
külakeskuse uue lipumasti, kohvilaruumi teleri ja kööki köögikombaini soetamiseks.
 Aastal 2020 pakuti tasulisi teenuseid (ruumide rent, peokorraldus, tellitud matkad, seminarid jne) kokku
54 korral. Külakeskuses käis aasta jooksul 3108 külalist. Tasulistest teenustest saadav tulu suunati
investeeringutesse ja küla ühistesse sündmustesse. Avalikke sündmusi ja matku korraldati kokku 9.
Koroonapandeemia mõjutas väga oluliselt kogu tegevusi, eriti aga tasuliste teenuste pakkumisi st nende
mittetoimumist ja saamatajäänud tulu.
 Külaseltsi eestvedajad tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.
 2020. aasta tegevuste tulemused kajastuvad arengukava mõõdikute lahtris rohelise värviga.
http://www.metsanurme.eu/upload/editor/files/Arengukava_2017-2021_VER_13.05.2021.pdf

AS Saku Maja informatsioon ÜVK edenemisest Metsanurme külas kevadel 2021

LISA 1

Keila jõe RKA projekti hetkeseis ja liitumine uute torustikega
Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti ehitustööde hankeid on ellu viidud osade kaupa, et suurendada
konkurentsi ja seeläbi saavutada madalamad ehitushinnad. Enamuses Metsanurme küla piirkondades on ehitustööd
lõpetamisel. Kuresoo piirkonnas kõrvaldab töövõtja torustikul viimaseid puudusi ning jaanipäevaks peaksid tööd
lõpetatud saama.
Metsanurme küla uus Rehemetsa veetöötlusjaam on valminud, tegeletakse katsetamisega ja veetöötluse
häälestamisega. Jaama ümbruse taastamistööd lõpetatakse maikuu jooksul. AS Saku Maja loodab, et uue
veetöötlusjaama saab tööle panna juunikuu jooksul. Peale seda, kui uus veetöötlus on valmis, saavad hakata
Metsanurme piirkonna kinnistud lõplikult liituma ja oma torusid ühendama uute torustikega ning Saku Maja annab
sellest teada erinevates kanalites.
Metsanurme külas Kasemetsa teest lõuna poole jääva piirkonna (Annekese, Ilmarise, Kuldkinga, Kuuseheki, Kõivu)
ehitushange viidi läbi viimasena. Aprillis avatud hanke maksumus ületab oluliselt olemasolevat eelarvet, mis tuleneb
ehitushindade järsust tõusust. Käesoleval hetkel otsitakse nii KIK-st kui vallast aktiivselt võimalusi kallinemise täiendava
rahastuse leidmiseks. Seetõttu on hetkel keeruline hinnata, millal ehitustöödega nimetatud piirkonnas alustatakse ning
millal on võimalik liitumistega alustada. Planeeritud oli torutöödega alustada sel suvel ning liitumisvõimalus pidi saama
tagatud 2022 aasta alguseks, kuid kõik selgub täpsemalt peale ehituslepingu allkirjastamist.
Metsanurme piirkonnas Kasemetsa teest põhja poole jääva piirkonna kinnistutel on võimalik teha algust
liitumisprotsessiga. Palume elanikel esimese sammuna esitada liitumiseks tehniliste tingimuste taotlus, mis on leitav siit:
https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/. Tehnilisi tingimusi saavad taotleda kõik kinnistud kellele liitumispunktid on
käesolevaks hetkeks rajatud. Liituda ja ÜVK teenuseid saavad tarbima hakata piirkonnad, mis on näidatud Saku Maja
koduleheküljel
https://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rka-projekt/hetkel-liitumisvoimalusega-piirkonnad/.
Liitumisvõimalus Metsanurme küla piirkondades tekib peale veetöötlusjaama käivitamist.
Saku Maja rõhutab, et isetegevuslik ilma loata liitumine ei ole lubatud ja eelnimetatud tegevuse avastamisel kaasnevad
sanktsioonid vastavalt valla ÜVK kasutamise eeskirjale. Enne ehitustegevuse alustamist tuleb taotleda tehnilised
tingimused ja edasised tegevused korraldada vastavalt tehnilistes tingimustes kirjeldatule.
Kui tegemist on olemasoleva hoone ühendamisega, siis AS Saku Maja kinnistu siseste torustike osas projekti ei nõua.
Piisab kui enne ehitusega alustamist kooskõlastada AS-ga Saku Maja asendiskeem, kus on toodud järgmised andmed:
 Torustike ja kaevude paiknemine (liitumispunktist kuni hoone sisendini)
 Torustike ja kaevude materjal ning läbimõõt
 Veemõõdusõlme asukoha kirjeldus
 Reoveetorustiku kõrgusandmed
Kui tegemist on hoone põhjalikuma rekonstrueerimisega või uue hoone rajamisega, siis on vee ja kanalisatsiooni
eriosade projekt vajalik.

Kahetsusväärselt sulges SA KIK meetme „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“ seisuga
20.04.2021.a tulenevalt rahaliste vahendite lõppemisest. Käesoleval hetkel ei ole veel teada, kas SA KIK poolt
jätkatakse sellest meetmest toetuse jagamist või mitte, sest kõik sõltub täiendavate rahaliste vahendite
leidmisest. Kvaliteetse joogivee tarbimiseks ning keskkonnasäästlikuks ja mugavaks reovee ärajuhtimiseks
soovitame siiski planeerida lähitulevikus liitumist ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.

Saku valla keskkonnaametniku Kerli Laur`i poolt saadetud informatsioon Metsanurme
küla koosolekuks
LISA 2

Jäätmehooldus Saku vallas


Jäätmekäitluskohad, kuhu jäätmed viia:

Saku jäätmejaam asub aadressil Tiigi tn 15, Saku alevik, tel 5886 4335 (ainult lahtioleku aegadel).
E-T: SULETUD

K-R: 12:00 – 19:00

L-P: 11:00 – 18:00

Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud
Jäätmejaam on mõeldud ainult eraisikutele. Juriidilistelt isikutelt jäätmeid vastu ei võeta.
Saku jäätmejaamas võetakse vastu paberit, pakendit, plasti, klaasi, tekstiili ja rõivaid, suurjäätmeid, köögi- ja
sööklajäätmeid, aia- ja haljastujäätmeid, oksi, puitu, ehitusjäätmeid, eterniiti, betooni ja telliseid, metalli,
elektroonikat, rehve ja ohtlikke jäätmeid.
Saku jäätmejaamas võetakse vastu ainult sorditud jäätmeid (va ehitus- ja lammutussegapraht).
Jäätmed tuleb sortida nii, et jäätmejaama operaatoril oleks võimalik määrata jäätmete liik ja kogus, st jäätmed
peavad olema liigiti selgelt eristatavad ja mõõdetavad. Sortimata jäätmeid Saku jäätmejaamas vastu ei võeta.
Kiisa jäätmepunkt asub aadressil Pargi tn 1, Kiisa alevik. Jäätmepunkt on iseteenindav ja videovalvega ning
avatud iga päev 7:00-22:00.
Jäätmepunkti võib tasuta ära tuua paberi, pakendid, elektroonikajäätmeid, ohtlikud jäätmed (värvid, trükivärvid,
liimid, vaigud, lahustid, õli ja rasva, luminestsentslambid, patareid ja akud, ohtlike ainetega saastunud
pakendid), klaasi (nt lehtklaasi) ja plastid ( nt plastist kausid, kanistrid, ämbrid, mänguasjad: ehituslikku plasti
vastu ei võeta).


KODUS TEKKIVAID JÄÄTMEID PEAB LIIGITI KOGUMA.
SEGAOLEMJÄÄTMETE KOGUMISMAHUTISSE EI TOHI PANNA SORTIMATA JÄÄTMEID!
Korraldatud jäätmeveoga on lisaks segaolmejäätmetele hõlmatud ka järgmised jäätmeliigid:
paber ja kartong;
biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed;
suurjäätmed;
segapakendid.



Neid jäätmeliike saavad kõik elanikud tasuta jäätmevedajale üle anda!



Pakendikoti tasuta teenusega (plast- ja metallpakend eraldi klaaspakendist ja paberpakendist) on kaetud terve
Saku valla territoorium!



Suurjäätmete üle andmiseks tuleb helistada või kirjutada Ragn-Sells AS-le ( tel 60 60439 või info@ragnsells.ee)



Korralikud ja terved kasutuskõlblikud asjad saab viia Kiisa jäätmepunktis asuvasse taaskasutuskonteinerisse.
Vastu võetakse puhtaid, terveid ja heas korras rõivaid ja jalatseid, nõusid ja söögiriistu, raamatuid, mänguasju,
hobi- ja sporditarbeid, kodutehnikat. Saku uuskasutuspunktidesse saab tuua väiksemaid esemeid alates
rõivastest kuni väiksema kodutehnikani. Vahel jääb majapidamises aga üle ka mööblit ning kogukamat
kodutehnikat. Mida nendega teha? Kui mööbel on heas korras ning tehnika toimiv ja kasutuskõlblik, siis saab

täiesti tasuta järele kutsuda Uuskasutuskeskuse kaubiku, kirjutades kaubik@uuskasutus.ee või helistades
telefonil 55 533 001.


!!! Saku valla territooriumil on jäätmete, sh aia- ja haljastujäätmete nagu lehed, muru, hein) põletamine
keelatud! Aia- ja haljastujäätmed saab üle anda Saku jäätmejaama !!!



Avalikud pakendimahutid on mõeldud ainult puhaste pakendijäätmete kogumiseks. Jäätmemahuti reostajaid
ootab kuni 800 eurone trahv. Esimeste reostajate suhtes on juba väärteomenetlus alustatud.
Metsanurme külas asuvad avalikud pakendimahutid Kuresoo teel, Kasemetsa tee ääres (liinide all) ja
Kuuseheki teel.



Jäätmete kohtkompostimine on väga tervitatav aga selleks on nõuded (Saku valla jäätmehoolduseeskirja §25):
(7) Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimiksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata,
roiskuva, haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja inimese tervisele ohtliku ja mitte sobivasse kohta rajatud
kompostimiskoha peab likvideerima selle omanik.
(8) Tiheasustusalal võib köögi- ja sööklajäätmeid kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud
kompostimisnõus. Hajaasustusega aladel tekkivaid köögi- ja sööklajäätmeid võib kompostida lahtiselt
kompostimisaunades.
(9) Üksikelamutes tekkivaid biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades.
(10) Kompostimiskoht (aun või nõu) peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei
lepi kokku teisiti.
(11) Selliste jäätmete kompostimine, mis kahjustab komposti või muudab selle kasutuskõlbmatuks (nt heitvee
ja settekaevude setted ning käimlajäätmed), on keelatud.
(12) Biojäätmeid ei tohi visata segaolmejäätmete kogumismahutisse.
Biojäätmeid võib kompostida vaid enda kinnistul ja ei tohi vedada metsa alla või tühermaale!



Saku valla territooriumil levivad Hispaania teeteod (võõrliik). Nende levikut ja arvukust saab piirata vaid siis,
kui kõik selleks oma panuse annavad.
Saku valla kodulehel on täpsem info (mida teha, et neist hoiduda ja siis, kui need juba aias oma koha sisse
võtnud): https://www.sakuvald.ee/voorliigid

