KÜLAVANEMATE KOOSOLEK
Võsul 08.mail 2014 kell 16 vallamaja saalis II korrusel
Osavõtjate leht lisatud protokollile.
Koosolekul osalevad lisaks külavanematele vallavanem Annes Naan, teedespetsialist Peep Tõnisson
ja valla nõunik Urmas Osila.
Vallavanem Annes Naan avab koosoleku kell 16:00.
Annes Naan – tänase koosoleku peamiseks teemaks on suvine teede hooldus kohalikel maanteedel.
Kõigepealt vallas poole aasta jooksul toimunust.
Käima on lükatud Võsu sadama projekt, sadam peaks järgmiseks kevadeks olemas olema.
Teine suurem projekt on Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee, mille planeering on uuesti
kooskõlastusringil.
Veemajandusprojekt on samuti aega võtnud, aga ettevõttel on nüüd uus juht ja veemajandusprojekti
elluviimine käib täie hooga.
Üks probleem on Võsu kool ja selle direktor. Olin paar päeva vallavanemana ametis olnud, kui
kooli direktor esitas lahkumisavalduse. Korraldasime konkursi uue direktori leidmiseks. Esimene
valik ei õnnestunud, 2,5 kuud oli eelmine direktor ametis. 15.05 lõpeb uus kooli direktori konkurss.
Suvisest teede hooldusest. Olete kohapeal teede olukorraga kõige paremini kursis. Soovime teie
mured ära kuulata, et saaksime asjadega edasi minna.
Teede greiderdamist ehk siis hooldust oleme võimalusel planeerinud halvemate teelõikude puhul
teha nii, et enne vedada kate peale ja siis greiderdada. Greiderdamise osas on meil teedespetsialisti
Peep Tõnissoniga kokkulepe, et teede greiderdamist teeme vaid kooskõlastatult külavanematega.
Greiderdamisega seoses on pidevalt üleval teema, et teedel pole peal materjali ja greider lükkab
selle viimasegi ära. Üldjuhul üritab greider ikkagi seda materjali teede äärest tee peale tagasi tuua.
Greiderdamise puhul peaksime kohalikust kogukonnast saama signaali. Kogukond peaks ise leidma
õige hetke, kus tuleks greiderdada.
Kruusaga katmise puhul on teede rahad, mis me igal aastal riigilt saame, täpselt nii suured, et kui
tahaksime kõik valla teed katta 6cm paksuse kruusakihiga, läheks aega 50 aastat. Saame 2% teedest
igal aastal ära teha.
Me paneme igal aastal omalt poolt teede hoolduseks raha juurde. Selle aasta eelarves on pool
summast omalt poolt juurde lisatud. Selle aasta eelis oli ka see, et juba lumetõrje raha kulus poole
vähem võrreldes eelmiste aastatega. Meil on seega võimalik sel aastal veidi rohkem teid remontida.
Teede puhul oleme kokku leppinud kruusaga katta eelkõige need teed, kus sõidab kooliõpilaste
buss, Kotka mägi-Uusküla, Võhma-Eru tee, pluss Eru lõik, mis läheb Tallinn-Võsu maanteelt Eru
külasse sisse. Plaanis on veel Vihula-Haili tee, Karepa ranna parkla lõik ja sadama lõik, Vihula
mõisa läbiv teelõik, mis kuulub vallale. Võsu peatänav on hakanud lagunema, tahame ka siin
pindamise ära teha.
Peale loetletud tööde on veel meil reservi.
Korjuse külavanem Kaido Kiviorg soovib teada milline on valla nägemus seoses Korjuse küla
teega.
Annes Naan – kõigepealt tegime greiderdamise ära ja leppisime kohe ka kokku, et sinna tuleb veel
täidet peale vedada.

Kaido Kiviorg –jutt käib 700-800 m teelõigust Kotka-Võsu teelt Korjuse külla. Tee on 80tel
rajatud, turba peale on veetud liiv. 3 aastat tagasi oli seal ka veel kruus peal. Paari aasta jooksul on
greiderdamise tagajärjel kruus teelt ära lükatud. Liivapall ei pea metsaveo koormusele aga vastu.
Vihmase perioodiga on oht sinna kinni jääda.
Vallavanem rääkis sellest, millised on meie rahalised võimalused. Mina näen võimalusena pöörata
tee lõhkumine lõhkuja vastu. Selle firma, kelleks on HD Fest Forest Estonia AS, kes selle metsaveo
tellis, esindajaga on suuline kokkulepe, et nemad on nõus tee paranduse kompenseerima või selle
teostama. Ettepanek on panna ka tee otsa koormuspiirangu märk, näiteks „Vallavalitsuse loal“.
Mõte on selles, et kui metsa väljavedu on vallavalitsusega kooskõlastatud, siis on ka teada, kes
vastutab, ja kui midagi juhtub, on võimalik kompensatsiooni saada.
Tee omanik on vald, kes võiks täna pöörduda ametlikult selle firma poole. Lepitakse tähtaegades ja
mahtudes kokku ja tehakse tee korda.
Tundub, et greiderdamisega ei ole me hakanud mitte ainult teid hööveldama, vaid näiteks eelmisel
aastal toimus minu meelest selle aparaadiga ka teeäärse võsa nö likvideerimine. Kui mujal tehakse
seda niidukiga, siis meie külas sõideti greideriga niimoodi läbi, et olid juurikad püsti ja vallid tee
ääres. Pilt on tänase päevani nukker.
Peep Tõnisson – tee puhul toimub ka kulumine. Greider võtab äärtest, lükkab keskele ja siis püüab
selle tee peale laiali laotada. Häda on selles, et autod kulutavad teed.
Kaido Kiviorg märgib, et Korjuse teelõigule üldjuhul greiderdamine ei sobi. On hea, kui edaspidi
külaga eelnevalt kokku lepitakse. Praegusel juhul on metsa väljavedu lõppenud.
Annes Naan lubab teha valla poolt firmale HD Fest Forest Estonia AS, ametliku pöördumise, et
kokku leppida tee endisesse seisu viimise osas ja tõenäoliselt annab seal midagi ka parandada.
Peep Tõnisson – märgi mõte on ka hea, 6-7 tonni piirang. Selle saame ka sinna paigaldada.
Kaido Kiviorg toob välja veel ühe Korjuse küla teega seotud probleemi – tee kõrval on Käsmu oja,
tee äär on oja järsul kaldal. Laiem tee ahvatleb teineteisest mööda sõitma. Lähedal on see moment,
et ühel hetkel on üks ojas.
Palmse külavanem Mati Piirsalu märgib, et sel kevadel hakati greiderdama siis, kui teed olid liiga
kuivad. Augud täideti küll kruusaga ära, kuid autod sõitsid täite juba mõne korraga aukudest välja.
Takistas ka jalgrattaga sõitmist. Pärast seda oli pikalt kuiv ja põhjatuuled, tolmusambad olid selle
greiderdamise tulemusena suured.
Mati Piirsalu teeb ettepaneku edaspidi enne kaaluda, millal seda tööd teha, vastasel juhul on see
mahavisatud raha.
Vihula ja Haili külavanem Jaan Kruus teeb ettepaneku peale lume minekut kohe teed üle vaadata.
Kruusateele ei soovita üldse greiderit peale lasta. Ainult augud täita.
Peep Tõnisson – peale lume minekut tellime greideri kohale, aga tuleb arvestada ka sellega, et teed
kuivavad erinevalt ja greideri aeg maksab.
Mati Piirsalu – Palmse külas Tubli maja juures hakkab truup lagunema.
Mati Piirsalu teeb ettepaneku hakata mõtlema peale Käsmu-Võsu kergtee ka Võsupere-Palmse
kergliiklustee projekteerimise peale, ühelt poolt suunaga Viitnale ja teine ots Koljakule.
Annes Naan – maakonnaplaneeringusse sai Palmse-Viitna kergtee sisse panna.

Metsanurga külavanem Aleksei Kelli – Metsanurga külas ei ole teeäärte hooldus küll otseselt valla
rida, kuid teeääred on kuivanud puid täis. Võib juhtuda nii, et mõlemalt poolt teed on puud maha
kukkunud, nii et isegi operatiivsõidukid ei saa hädaolukorras kohale tulla. Kui Maanteeamet, kes
seda teed haldab, midagi ette ei võta, ja kui siiski midagi juhtub, siis ma näen, et see on ka riigi
vastutus. Ehk saab vald pöörduda ja juhtida tähelepanu.
Annes Naan – oleme sel teemal kaitseala valitsejaga põgusalt rääkinud, see on maanteeameti tee,
mis asub kaitsealal. Kohalik omavalitsus saab pöörduda kui näeb, et see on ohtlik ja tahaksime, et
oleks korda tehtud. Tõenäoliselt tuleks meil maanteeameti poole pöörduda.
Mati Piirsalu soovitab esmalt olukorra kaardistada.
Annes Naan – valla teede lahtilõikamisest oleme rääkinud. Teatud kohtades takistavad puud tee
kuivamist. Kui jälle kõik paljaks teha, hakkavad teed tolmama. Teede äärte puhastamisega oleme
juba alustanud, näiteks Palmses. Teede avamise osas peame ka kaitseala valitsejaga kokku leppima.
Vihula-Haili tee puhul anti luba.
Karepa ja Tidriku külavanem Jaan Känna – teede äärte puhastamisel on veel üks probleem, osa teid
on eravalduses.
Peep Tõnisson – omaniku maale minna ei saa. Kõige raskem selle juures on see, et räägime küll
valla teedest, aga juriidiliselt ei ole tee alune maa valla oma. Meil ei ole kinnistuid, tegemist on
volikogu otsustega määratud avalike teedega. Oleme proovinud mitme teega edasi minna, aga ei
õnnestu, inimesed ei ole nõus oma teed valla kasutusse andma. RMKga ei ole probleeme. Kuidas
me sügisese greiderdamise kokku leppime? Kas esitate kirjalikult taotlused või teeme nii, et neid
teid, kuhu peale vedada ei suuda, ei greiderda?
Sakussaare külavanem Avo Meikar – kui täidet peale ei vea, pole Sakussaares greiderdamisel
mõtet.
Kaido Kiviorg – Korjuse külast Ilumäe poole on asjakohane greiderdada, Võsu poole tuleva osaga
tuleb teistmoodi käituda.
Annes Naan – pöördume korra veel külavanemate poole sel teemal. Palume vaadata kriitilise
pilguga üle, milline teelõik kindlasti vajab kruusa pealevedu. Tegemist võib olla ka väikese
teelõiguga. Otsus tuleb altpoolt.
Peep Tõnisson - teede katmine hakkab ilmselt peale jaanipäeva.
Toolse külavanem Helgi Saareoks – Toolsel on ka teede ääred kõrged.
Vila ja Kakuvälja külavanem Aimar Viil teeb ettepaneku hakata metsaveo-firmadelt tee kasutamise
eest raha küsima.
Mati Piirsalu teada Kadrina vald kasutab sellist varianti.
Annes Naan lubab seda võimalust lähemalt uurida.
Jaan Känna soovib infot Karepa parkla laiendamise kohta.
Annes Naan – teeme parkla suuremaks, uus käimla tuleb parkla kõrvale, jõe poole, sest teisel pool
on erakinnistu.
Jaan Känna ei soovita käimlat jõe poole teha.
Annes Naan – lähema kahe nädala jooksul tehakse tööd ära.
Jaan Känna märgib, et vald kavandab kohapeal erinevaid tegevusi, hiljem on külavanemal vaid
võimalus fakti konstateerida. Selliseid küsimusi tuleks külavanemaga koos arutada, muidu pole

külavanema ametikohal mingit mõtet. Karepal toimus ka suur kogukonna koosolek, kus tuli välja, et
Karepa raamatukogu tahetakse teise kohta viia ja praegune maja läheb enampakkumisega müüki.
Annes Naan – vallal ei ole kavatsust raamatukogu maja maha müüa. Ütlesin tookord koosolekul, et
võib-olla tuleb seda kuidagi teisiti lahendada.
Nõunik Urmas Osila – seal oli ettepanek mõelda raamatukogu rahvamajaga ühendamise üle.
Raamatukogu kuulub vallale ja rahvamaja kohalikule kogukonnale. Kui Karepa kandis ka midagi
müüki läheb, siis jääb müügist saadav tulu sealsele kogukonnale. Kui ka kinnistu müüa, siis kogu
see raha jääks Karepa Seltsile, et ehitada näiteks rahvamaja juurde raamatukogule uued ruumid. See
on kaalumise koht. Näiteks ka Vihulas on sama probleem, suur ehitusõigus ilusa jõe kaldal. Ilma
kogukonna nõusolekuta selliseid otsuseid ei tehta. See on puhtalt kogukonna enda asi. Need on
mõtlemise kohad.
Jaan Känna – kui maja jääb tühjaks, siis ta laguneb.
Karula küla esindaja Aide Veinjärv – 1.juunil on Karepa Seltsi üldkoosolek, osalege, seal saab seda
teemat kohapeal arutada.
Annes Naan - vald tuleb oma eelarvega välja, sellepärast ei pea me midagi müüma hakkama.
Helgi Saareoks – ka Toolse parklasse tahaks väljakäiku ja prügikasti. Ka see parkla asub RMK
maal, aga seal ei lubanud nad mitte midagi teha.
Annes Naan – Toolsel on nii RMK kui ka Virumaa Muuseumid.
Helgi Saareoks – SA Virumaa Muuseumid soovitusel pandi muuli otsa minev värav kinni, seal taga
on aga kinnistud. Kuidas Virumaa Muuseumid saab värava kinni panna ja sildi, et vaid nende loal,
see ei ole ka õige. Kunagi varem on ka värav kinni olnud, aga kohalikud said võtme.
Annes Naan lubab SA-ga Virumaa Muuseumid sel teemal rääkida. Kui külavanemal oleks võti,
oleks asi korras. Prügikastide ja käimla osas peab rääkima nii RMK kui ka Virumaa
Muuseumidaga.
Rutja külavanem Anne Ojang – Rutjal oleks samuti parklasse käimlat ja prügikasti vaja.
Küsimusi rohkem pole.
Annes Naan teeb ettepaneku korraldada järgmine külavanemate kokkusaamine kolme kuu pärast ja
lõpetab koosoleku kell 17.20.

