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Koosoleku teemad:
1) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekti edenemine -  Kertu Nurklik, Veemajanduse tehniline 

projektijuht, AS Saku Maja
2) Informatsioon Saku vallavalitsuselt  - Tanel Ots, abiavallavanem
3) MTÜ Metsanurme tegevused aastal 2018, arengukava täitmine – Anneli Kana, MTÜ Metsanurme 

tegevjuht
4) Sündmused Metsanurmes 2019

1) Ühisveevärgi edenemine 
Tööd algasid 2019. a.alguses. Toimunud on kooskõlastatud kinnistuste omanikega, peatrassi geodeesia 
(mõõdistamine) on tehtud. Mai 2019 alguses toimuvad ka bioloogilised uuringud.
September 2019 peab olema väljastatud ehitusluba peatrasside rajamiseks. Kogu projekti lõpp 2021 august. 
Peamised ehitusööd algavad 2020.a. kevadel. Tööde graafik on jooksvalt Saku Maja kodulehel 
http://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rka-projekt/ - NB! Hoiame ka ise ennast kursis, vaadates kodulehte 
ja lugedes Saku Sõnumeid! 
Trassi rajamine kinnistule: kinnistul ei nõuta ehitusprojekti (trass majast liitumispunktini). Enne liitumisloa 
saamist AS-lt Saku Maja tuleb trass avatuna hoida! Ühendamise teeb liitumispunktiga Saku Maja. Vastutus 
kinnistul toimuva sh trasside kohta lasub kinnistu omanikul. AS Saku Maja koostab hiljemalt 2019. aasta 
lõpuks juhendi kinnistul torustiku väljaehitamise, nõuete ja liitumise kohta. Kinnistu trassi saab rajama 
hakata alles peale seda, kui üldtrassi liitumispunkt on kinnistu piiril valmis! 
Küsimus: milline on võimalus, et liitun kanalisatsiooniga aga ei soovi liituda veega, kui on oma kaev?
Vastus: kuna reovee arvestus käib sissetuleva vee järgi, siis seda võimalust ei ole. 
Saku Maja paigaldab veearvesti. Veearvesti peab olema ruumis, kus temperatuur ei lange all +4 kraadi. See on 
oluline eriti suvilate puhul. Arvestid on kaugloetavad. ÜVKga liitumistasu ei ole. Tööd, mis tehakse kinnistul, 
tasub kinnistu omanik. 
Küsimus: kui sügavale kaevatakse kanalisatsioonitrass?
Vastus: kõrgemale kui 1.20 ta ei tule. 
Küsimus: mis juhtub vanade puurkaevudega? Kas tamponeeritakse.
Vastus: ÜVK raames seda ei toimu. Vald samuti ei plaani seda. Pigem vaadatakse edaspidi uute kaevude 
puurimise lubasid. 
Veevarustus on ringtoites, st kui mingis pumbajaamas toimub rike, tuleb survevesi teistest pumbajaamadest, 
samuti on tagatud piisav surve tuletõrjeautodele.  
Üks trassi kaevudest ja pumbajaamadest on Metsanurmes, külamaja vastas oleval kinnistul. 

     2) Informatsioon Saku vallavalitsuselt
a) Teede olukorrast ja taastamisest peale ÜVKd. Peale  torude paigaldamist on kohustus teede seisukord 
endisena taastada. Ühistu sisesed teed võtab vald mingi aja jooksul üle, mis seab vallale suure rahalise 
koormuse (taastamine, hooldamine). 
Küsimus: kas taastatava tee all tuleb drenaaž?
Vastus: see ei ole selle projekti tegevus. Võimalusel taastatakse olemasolevad kraavid ja paigaldatakse truubid. 
Küsimus: millal renoveeritakse Kasemetsa tee kruusakattega lõik?
Vastus: ka need tööd jäävad aega peale ÜVK trassi rajamist. 
NB! Musta kattega osa Kasemetsa teest on riigitee, seega probleemide korral võtta ühendust OTSE 
Maanteeametiga tel 1510
Küsimus:  millal saab Kasemetsa tee kergliiklustee jätkuvalgustuse?

http://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rka-projekt/


Vastus: eraldi rahastusvõimalusi selleks praegu ei ole. Järgmine tegevus selles valdkonnas on 20 aastat ja 
vanema tänavavalgustussüsteemi renoveerimine (energiasäästlikumaks ja tõhusamaks) - selleks on olemas 
riiklik toetusmeede. 
b) Ehitiste kandmine ehitisregistrisse.
Vaata üle kas kõik sinu krundil olevad hooned on ehitisregistris! https://www.ehr.ee/app/esileht?7 
Ehitisregistrit korrastatakse 1. jaanuariks 2020. Kõik üle 20 ruutmeetri suurused ehitised (räästa mõõduga) 
peavad olema rajatud ehitusloaga. Vaata valla kodulehelt: https://www.sakuvald.ee/ehitus-ja-kasutusluba 
Samal teemal ilmus ka artikkel 2019. a. märtsikuu  Saku Sõnumites lk 8: 
https://www.sakuvald.ee/documents/379795/22480532/3_uus_2019.pdf/4d499d1e-c9d9-46e5-90bd-
1242594bf163 

c) Elektrilevi kaudu internet.
Valla esindajad on Elektrileviga kohtunud.  Elektrilevi soovib valdavalt õhuliine kasutada,  seega veetakse 
elektripostist hooneni jäme kaabel, mis lisab õhus olevat liinireostust. Metsanurme piirkond on lähiajal 
arendamisel, seega huvilistel on võimalus veel esitada sooviavaldus. Kogu info Elektrilevi lehel: 
https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet#/ 

d) Muud uudised. Endise Instituudi hoone ehk vallamaja hoone ümberehitus Saku Gümnaasiumi õppehooneks 
on plaanipärane ja 1. septembril algab seal gümnaasiumiosa õppetöö. 

Omavalitsuse poolt pakutavate teenuste – haridus, teehooldus, arendused – puhul on oluline püsielanikkond. 
Teenuseid pakutakse tulumaksust laekuvatest summadest, seetõttu on oluline, et kohapeal elavad inimesed 
oleksid kantud ka valla elanike registrisse. 

3) MTÜ Metsanurme tegevused ja arengukava edenemine aastal 2018

 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 matkapakettidel on ökoturismi kvaliteedimärgis EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti). 

 Augustis  töötasid  3  päeva  Matsanurme  külakeskuses  Saku  õpilasmaleva  noored  –  korrastati 
avamiseelselt Rajamaja ja rajati paljasjalgsete rada 

 2018. aastal koostati positiivsed otsused saanud projektitoetused: kaks projekti Kohalikule Omaalgatuse 
Programmile külakeskuse madratsite, jalgrattahoidikute, panipaiga riiulite ja nõudepesumasina ostuks. 
Taotlus  Kodanikuühiskonna  Sihtkapitalile  tulevase  köögi  sisustamiseks  ja  ettevalmistamiseks 
(konvektsioonahi, väligrill,  marmiidid jm toidu valmistamise ja serveerimise tarvikud, kohvikulauad, 
toitlustuskoolitused).  Taotlus  Saku  vallavalitsusele  III  Metsapäeva  läbiviimiseks:  20.  augustil  avati 
rehvimajast loodud loodusinfokeskus Rajamaja, millele paigaldati EV100 kingitust tähistav plaat.  

 Aastal 2018 pakuti tasulisi teenuseid (ruumide rent, peokorraldus, tellitud matkad, seminarid jne) kokku 
78 korral.  Külakeskuses  käis  aasta  jooksul  4057 külalist.  Tasulistest  teenustest  saadav tulu  suunati 
investeeringutesse ja küla ühistesse sündmustesse.  Avalikke sündmusi ja matku korraldati kokku 20. 

 Külaseltsi eestvedajad tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. 
 2018. aasta tegevuste tulemused kajastuvad arengukava mõõdikute lahtris. 
http://www.metsanurme.eu/upload/editor/files/Arengukava_2017-2021_VER_28.04.2019%282%29.pdf 

Metsanurme külamaja  kogukonnaköögi ja kohvik-müügipunkti loomise edenemine 2018:
- Ehituseskiisi tutvustati aprillis  küla koosolekul 
- Saku vald väljastas projekteerimistingimused maikuus
- Ehitusprojekt, äriplaan ja finanstprognoos valmisid augustis 
- Septembris esitasime taotluse Leader-toetuse saamiseks  turismi meetmesse
- Hindamiskomisjoni külastus oktoobris; hindamistulemus – otsus toetada esitatud projekti (parim 
turismiprojekt piirkonnas) Toetusprotsent 60%  37 172€, (40 % omafinantseering 24 781€). 
- Kogumiskampaania käivitamine omaosaluse kogumiseks 
http://metsanurme.eu/upload/editor/files/Toetuskampaania_%281%29.pdf 

http://metsanurme.eu/upload/editor/files/Toetuskampaania_(1).pdf
http://www.metsanurme.eu/upload/editor/files/Arengukava_2017-2021_VER_28.04.2019(2).pdf
https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet#/
https://www.sakuvald.ee/documents/379795/22480532/3_uus_2019.pdf/4d499d1e-c9d9-46e5-90bd-1242594bf163
https://www.sakuvald.ee/documents/379795/22480532/3_uus_2019.pdf/4d499d1e-c9d9-46e5-90bd-1242594bf163
https://www.sakuvald.ee/ehitus-ja-kasutusluba
https://www.ehr.ee/app/esileht?7


Metsanurme külamaja kogukonnaköögi ja kohvik-müügipunkti edenemine 2019.a. alguses:
 - riigieelarveline eraldis projekti toetuseks - leping Siseministeeriumiga 7000€
 - kogumiskampaania jätkumine omaosaluse kogumiseks (tulevase kohviku kinkekupongid, 24. veebruari 
õhtusöök jmt)
- ehitusloa taotlemine
- eelkokkulepe ehitusettevõttega
- MTÜ juhatuse otsus laenu taotlemiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuselt (toetussumma mahus 37 172€)
- ehitusloa väljastamise järel ehituse alustamine suvel 2019. 

4)  MTÜ plaanid ja sündmused 2019

Sündmuste kava nähtav kodulehel www.metsanurme.eu + Facebooki lehel 

http://www.metsanurme.eu/

