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Koosoleku teemad:
1) Informatsioon seoses Metsanurme külaga
2) MTÜ Metsanurme tegevused aastal 2017, arengukava täitmine
3) Sündmused Metsanurmes 2018
Koosolekule oli kutsutud ka vallavanem Marti Rehemaa, kes koosolekule eelneval õhtul teatas, et ei saa
perekondlikel põhjustel osaleda. Olulisema informatsiooni edastasid MTÜ Metsanurme tegevjuht Anneli Kana,
MTÜ juhatuse liikmed Peeter leidmaa (Saku vallavolikogu liige) ja Enn-Toivo Annuk (külavanem).
a) Ühisveevärgi ajagraafik
 21. detsember 2017 – positiivne otsus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) – rahastatakse
veevärgi (vesi ja kanalisatsioon) ehitust Kurtna-Kiisa-Roobuka- Metsanurme- Kasemetsa piirkonnas
 Ehitusluba Kurtna piirkonna torustiku ehituseks väljastati juba novembris - kuna Kurtnas on olemas
veevärk, siis selle renoveerimise projekteerimiseks taotleti varasemat rahastust ja töödega alustati
varem.
 Jaanuaris asus Saku Majas tööle projektijuht ning veebruar kulus kolme suure riigihanke
ettevalmistamisele. Veebruaris-märtsis viidi läbi ehituseks vajalikud riigihanked ning 2. aprillil sõlmis
AS Saku Maja kolme töövõtjaga lepingud. Edasi peab ehitaja koostama tööprojekti, taotlema vajalikud
raie- ja kaeveload ning korraldama liiklusskeemid.
 Enamik torudest paigaldatakse valla teede alla. Valla esindajad rõhutasid, et teede aluste tegemisel
järeleandmisi ei tehta – ehituse lõppedes peavad teed olema korralikult taastatud.
 Projekt algab Kurtna piirkonnas, kuid projektijuht on juba alustanud ülejäänud piirkondade torustike
ehitushangete dokumentide koostamisega, sh. eelseisvate aastate kõige suuremale piirkonnale, Kiisa
küla (maksumus u 11 miljonit eurot). Sellele järgnevalt hakatakse ette valmistama Roobuka piirkonna
ja veetöötluste riigihangete dokumente. Järgmise aasta kevadeks peavad olema kõik hanked korraldatud
ja töövõtjad leitud.
 Koguprojekti maksumus on u 20 miljonit. AS Saku Maja omaosalus on 15,01% projekti maksumusest
ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt saame toetust 84,99% projekti maksumusest.
 KOKKUVÕTTEKS: 2018. aastal toimub hangete läbiviimine, projekteerimine jm ettevalmistustööd.
Trasside rajamine algab eeldatavalt 2019, kõik tööd peavad olema lõpetatud 2021. aasta lõpuks.
Allikas: AS Saku Maja
Hoiame ennast ise kursis - info ka Saku Sõnumites.
b) Algatati Saku valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
Algatati 2009. a. kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine ja 2012. a. Saku aleviku lähialade planeeringu
ülevaatamine. http://www.sakuvald.ee/uldplaneering
Vallavalitus ja volikogu soovivad elanike aktiivset osavõttu protsessis. Toimuvatest kokkusaamistest
teavitatakse.
c) Prügimajandus
Saku jäätmepunkt
Saku alevikus Üksnurme tee ääres parklas on iseteenindav videovalvega jäätmepunkt, kuhu saab viia tasuta
paberit ja kartongi, pakendeid, elektroonikajäätmeid ning ohtlikke jäätmeid. Jäätmepunkt on avatud kogu aeg.
Jäätmepunkti territooriumile pääsemiseks tuleb värava taha jõudes helistada tavakõne tariifiga telefoninumbrile
57 870 003 (number on kirjas väraval asuval sildil).

Kõikide jäätmeliikide jaoks on jäätmepunkti territooriumil eraldi kogumismahutid või konteinerid. Kõik
kogumisvahendid on varustatud siltidega, mille peal on kirjas, millist liiki jäätmed millisesse mahutisse või
konteinerisse sobivad. Jäätmekonteinerite ja -mahutite sihipärase kasutamise üle peavad valvet videokaamerad.
Metsanurmes paiknevad paberi ja kartongi mahuti, pakendimahuti ja klaasikonteiner (pudelid, purgid). NB!
Mitte ehitusklaas!
Puhaste, taaskasutusse sobilike riiete konteinerid Saku Selveri kõrval ja Kiisal, turuplatsil.
Pääsküla jäätmejaam
Alates 2017. aasta 1. jaanuarist saavad Saku valla elanikud viia oma liigiti kogutud jäätmed Tallinnasse
Pääsküla jäätmejaama . Pääsküla jäätmejaama saavad jäätmeid viia ainult Saku valla elanikud. Enne jäätmete
üleandmist tuleb esitada operaatorile oma ID-kaart. Aadress: Raba tn 40, Nõmme linnaosa, Tallinn (Pääsküla
endise prügila kõrval) Suletud neljapäeviti ja riigipühadel.
d) Turvalisus
 Seoses külakeskuse juures toimunud vargustega (prügikonteiner, Saku õpilasmaleva poolt istutatud
kuused, ehitusmaterjal) paigaldab MTÜ Metsanurme koostöös Saku valla ja piirkonnapolitseiga
Rehemetsa teele 2 turvakaamerat, a) suunaga külaplatsile ja välilavale, b) avalike prügikonteinerite
juurde. Prügikonteinerite reostajatest teatakse edaspidi keskkonnaametnikule. Tõsine probleem on
eelkõige pakendikonteineriga, kuhu loobitakse ehitusjäätmeid, ohtlikke jäätmeid jm pakendikogumiskasti sobimatuid jäätmeid. Mõlemad kaamerad filmivad ka Rehemetsa teel liikuvaid autosid (koos
numbrituvastusega). Videosalvestustele luuakse ühendus politseiserveriga. Rehemetsa tee on eratee,
avaliku kasutusega kuni prügikonteineriteni.
 10. mail kell 18.00 toimub Metsanurme külamajas Saku valla naabrivalve sektorite esindajate,
Naabrivalve esindaja ja piirkonnapolitseinik Mikk Pihu kohtumine. Huvilistel (naabrivalve sektori
loomise sooviga) võimalik osaleda. Algatatakse Rehemetsa tee Naabrivalve sektori loomine.
NB!! Saku vallamaja uus aadress on Teaduse 13, Saku alevik
2. MTÜ Metsanurme tegevused aastal 2017
 Küla arengukava 2017-2021 kiideti heaks Metsanurme külakoosolekul 23. aprillil 2017.
 RMK rahastamisel telliti ning paigaldati matkarajale DC (kuivkäimla).
 MTÜ Metsanurme on alates 2016. aastast MTÜ Eesti Maaturism liige. Liikmelisus tagab valdkonna
informatsiooni ja teavituse, teenuste reklaami Maaturismi kodulehel, trükistes ja turismimessidel.
Novembris 2017 omistati Metsanurme matkapakettidele ökoturismi kvaliteedimärgis EHE (Ehtne ja
Huvitav Eesti).
 11. veebruaril oli ETV eetris saade „Maahommik“ lõiguga Metsanurmest, külakeskusest ja külaseltsi
eestvedajatest; 21. augustil filmiti Metsanurmes lõiku ETV saatesse Prillitoos, osalesid külaelanikud ja
Saku õpilasmaleva noored.
 2017. aastal koostati üks projektitoetuse taotlus Kohalikule Omaalgatuse Programmile külakeskuse
toolide ostuks. Projekti kogumaksumuseks oli 2224€, millest KOP toetus 2000€ ja Saku valla
kaasfinantseering 200€. Külakeskusesse osteti 50 tooli, seni kasutusel olnud pingid jäävad kasutusse
väliüritustel.
 2017. aastal lõpetati leping turvafirmaga G4S ja sõlmiti valveteenuse leping OÜga Hansavalve,
põhjuseks kulude oluline kokkuhoid.
 Augustis 2017 anti seoses MTÜ Metsanurme 20. sünnipäevaga välja Metsanurme küla ajaleht.
Paberkandjal said lehe postkasti kõik kohalikud elanikud, leht on elektrooniliselt kättesaadav:
http://metsanurme.eu/upload/editor/files/Metsanurme_juubelileht.pdf
 Aastal 2017 pakuti tasulisi teenuseid (ruumide rent, peokorraldus, tellitud matkad, seminarid jne) kokku
81 korral. Külakeskuses käis aasta jooksul 3100 külalist. Tasulistest teenustest saadav tulu suunati
investeeringutesse ja küla ühistesse sündmustesse.

3. MTÜ plaanid ja sündmused 2018/2019
Sündmuste kava jaotatud ja nähtav ka kodulehel www.metsanurme.eu + Facebooki lehel MTÜ
Metsanurme
Arengukavast lähtuvalt: http://metsanurme.eu/upload/editor/files/Arengukava_2017-2021%281%29.pdf
 Küsitud Regio hinnapakkumine küla kaardi valmistamiseks ja paigaldamiseks Kasemetsa tee otsa
ja jalgrattahoidiku paigaldamiseks külakeskuse juurde. Taotlus rahastamiseks esitamisel Kohaliku
Omaalgatuse Programmi (2. mai- tulemused juunikuus, siis ka paigaldamine)
 Turvalisusest oli eelpool juba juttu, ärgitame moodustama ka naabrivalve piirkondi – oma initsiatiiv
on kõige olulisem
 Kergliiklustee jätkuvalgustus – vastus vallast: eraldi rahastusvõimalusi selleks praegu ei ole.
Järgmine tegevus selles valdkonnas on 20 aastat ja vanema tänavavalgustussüsteemi renoveerimine
(energiasäästlikumaks ja tõhusamaks) - selleks riiklik toetusmeede.
 Teede olukorrast – info vallast, et kruusateede kevadhooldus algab alates 30. aprillist. Kuidas olete
rahul möödunud talihooldusega?
Kasemetsa tee ilma musta katteta osa (kuulub vallale) „ootab“ ÜVK-d kuid on problemaatiline: 90kraadised kurvid, vajaks kõnniteed, üksikud kohad võivad tõstatada sundvõõrandamise vajaduse.
2018. aastal üldhooldus, võimalus selle lõigu ääres elavatel (sissekirjutusega?) inimestel koos
vallaga teemat arutada. NB! Musta kattega osa Kasemetsa teest on riigitee, seega probleemide korral
võtta ühendust OTSE Maanteeametiga tel 1510
 Metsanurme külamaja juurde kogukonnaköögi ja kohvik-müügipunkti loomine:
- Ehituseskiis on valminud (tutvustati koosolekul)
- Projekteerimistingimuste väljastamine vallalt peaks toimuma maikuu jooksul
- Seejärel taotleme:
a) Ehitusluba
b) Projekteerime
c) Koostame äriplaani (koostamine käib)
d) Augustis 2018 esitame taotluse Leader-toetuse saamiseks. Võimalus esitada turismi
meetmesse, võimalik toetusprotsent 60% (40 % omafinantseering)
e) Vastused 2018. aasta lõpus
f) Positiivse otsuse korral 2019. aastal ehitamine
g) Töökohtade loomine
Metsanurme sündmuste info 2018

