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Ettevõtluse edendaja 2020 konkursivõit tuli
Jõelähtme valla ettevõttele Merkuur OÜ

Lk 3
Lammutatakse
neli Jägala-Joa
tööliselamut

SIGNE VALDMANN

M

ajandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi läbi viidud
konkursi „Tunnusta ettevõtluse
edendajat 2020“ üheks võitjaks
valiti Jõelähtme valla ettevõtte
Merkuur OÜ projekt „Mobiilsed töötoad”.
Žürii esimehe, Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi sõnul oli kõigi
lõppvooru jõudnud projektide
tase erakordselt kõrge. Merkuur OÜ eristus teistest aga ka
uuenduslikkuse poolest rahvusvahelisel tasandil. „Merkuuri
puhul näeme väga suurt potentsiaali, et lahendust saaks
kasutada ka mujal maailmas,
näiteks Aafrikas, kuhu ettevõte
ka laieneda püüab,” lisas Lubi.
Merkuuri meeskond on välja arendanud mobiilsed töökojad ehk liikuvad tehnoloogia
õppeklassid, milles korraldatakse teaduse, tehnoloogia ja inseneeria töötubasid. Mobiilne
tehnoloogiaklass sõidab sinna,
kus on noored, et üheskoos
avastada põnevat tehnoloogiamaailma.
Moodsa tehnika ja tarvilike
tööriistadega varustatud ringi
liikuvates õppeklassides saab
iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem panna proovile oma insenerioskused, katsetada erinevaid töövõtteid ja -vahendeid
ning valmistada põnevaid tooteid. Töö käigus arendatakse
noorte tehnoloogilist kirjaoskust, ettevõtlikkust ja karjääriteadlikkust.

Lk 3 Uued
välitrenažöörid
Loo ja Kostivere
staadionil

Jõelähtme Püha Neitsi Maarja
koguduse kirikuõpetaja Margus
Kirja.

Lk 4 Lasteaedade ja
koolide
lõpupidudest
Merkuuri mobiilne töötuba Õpilaste teadusfestivalil ERM-is.

Konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020“ toimus
sel aastal juba 14. korda ning on
ühtlasi Eesti-siseseks eelvooruks Euroopa Ettevõtlusauhindade konkursile.
Konkursi eesmärk on välja
selgitada, tunnustada ja üldsusele tutvustada Eesti parimaid
ettevõtlust edendavaid algatusi.
Auhinnad antakse üle oktoobris toimuval Ettevõtluse
auhindade galal. Euroopa finaal
toimub tänavu novembris Berliinis. •

Neeme kooli õpilased tehnoloogiaringis meisterdamas. Tüdrukud
masinaid ei pelga ja on sama agarad meisterdama kui poisid.

Fotod Merkuur OÜ

Merkuur OÜ

Kommentaar

Loodud 2017. aastal Ihasalu külas Jõelähtme vallas
Meeskond: Kaasasutaja, projektijuht ja tehnoloogitatundide õpetaja
Lauri Soosalu; kaasasutaja ja noortevaldkonna eestvedaja Liis Proos;
metallivaldkonna töötubade arendaja Mart Müllerbeck; meister Marek
Soosaar
Korraldatud töötoad: Merkuuri mobiilsed töökojad on jõudnud kõikidesse Eesti maakondadesse ja töötubasid on korraldatud koostöös Eesti
Teadusagentuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Masinatööstuse Liidu, Laste Vabariigi,
erinevate noortekeskuste, koolide, laagrite, malevate ja ettevõtetega.
Tunnustused: „Mobiilsete töötubade“ idee võitis Ajujahi 10. hooaja
(2016/2017) parima sotsiaalse ettevõtluse eriauhinna; Eesti Teadusagentuuri poolt riikliku parima uue algatuse II preemia teaduse ja tehnoloogia
populariseerimisel; Eesti Masinatööstuse Liidu 2017. aasta teo tiitel,
Jõelähtme Haridustegu 2017 laureaat
Loe rohkem: Jõelähtme vallaleht mai/2017, märts/2018
Koduleht: www.merkuur.eu

Liis Proos
Merkuur OÜ

Metallitöökoda koos tarvilike tööriistadega, näiteks on seal metallisaag,
puurpink, CNC-pink, sikemasin, jpm erinevaid elektrilisi tööriistu.

2017. aasta aprillis avasime
esimest korda liikuva tehnoloogia õppeklassi (mobiilse
töökoja) väikeses mereäärses
Neeme koolis ja tänaseks oleme
kolmeliikmelise meeskonnaga
jõudnud üle Eesti 7000 nooreni
ning korraldanud rohkem kui
üle 700 tehnoloogia ainetunni,
töötoa või ürituse. Oleme teinud
koostööd lasteaeda, koolide,
kutse- ja ülikoolidega ning
mitmete kodanikualgatuste,
ettevõtete, eriala ühenduste,
kohalike omavalitsuste ja riiklike
asutustestega.
Me oleme välja arendanud
kaks mobiilset töökoda ja üle
40 erineva õppelahendusi, et
viia noorteni võimalus tegeleda
käed-külge puidu- ja metallitööga, elektroonika, bioonika ning
mitmete teiste insenertehniliste
ülesannetega.
Täna oleme Eestis ainulaadsed sellega, et meie õpetaja,
Lauri Soosalu on ainus õpetaja, kes õpetab Eesti koolides
tehnoloogiaõpetust iseehitatud
liikuvas õppeklassis.
Mobiilsetes õppeklassides
tehnoloogiatunnid toimuvad näiteks Neeme koolis, Kõmsi koolis,
Võsu koolis, Kohila mõisakoolis,
Vihasoo koolis, Paldiski põhikoolis, Juuru koolis ja veel paljudes
teisteski koolides.
See on olnud inspireeriv
teekond koos Eesti noorte ja
noorsootöö ning haridusvaldkonna eestvedajatega. Suur tänu
koostöö eest!
Aitäh meie toetajatele, kes on aidanud kaasa sellele, et mobiilsed
töökojad vuravad mööda Eestit!.

Lk 5 Saha küla
piimapukk –
maamärk
keset küla
Lk 6 Ruu küla
võitlus paekivikaevanduse
vastu
Lk 7 Vallas
kehtestati
uus reoveekäitlemise
eeskiri
Lk 8 Ajalugu –
Põhja-Harjumaa
vana
taluasustus
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Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses
inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus

Volikogu veerg
VÄINO HAAB
volikogu esimees

1

4. mail toimus Jõelähtme vallavolikogu 9.
kooseisu 33. istung
taaskord Skype´i vahendusel, päevakorras oli 17
punkti. Enamus menetluses olnud päevakorrapunkte olid pigem tehnilist laadi: kasutusõiguse
seadmine, detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine.
Nüüd, kus eriolukord on lõppenud, peatun pigem sotsiaalvaldkonna teemadel. Kehtestatud piirangud leevenevad sammsammult ja tuleb jälgida, et iga abivajaja saaks tuge ning eriolukord üheskoos lahendatud.
Esimese päevakorrapunktina vaatas volikogu üle toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumide alaliste kulude piirmäärad.
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest, toetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku
või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.
Käesoleval aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või
perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Perekonna iga
alaealise liikme toimetulekupiir on 180 eurot kuus. Perekonna
teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot
Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18 m
iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna kohta. Eluruumi normpinnana võetakse arvesse eluruumi üldpind,
kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.
Eelmisel (2019) aastal esitati vallavalitsusele 113 toimetulekutoetuse taotlust ning toetust maksti kogusummas 14 104,92
eurot. Käesoleval aasta 1. kvartali jooksul on toimetulekutoetuse taotlusi esitatud 29 ning toetust on makstud 5952,07 eurot.
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eisena toon välja päevakorrapunkti, mis käsitles lasteaia
lapsevanema poolt kaetava osalustasu arvestamise erisusi eriolukorra järgselt. Eriolukorra lõppemisel on oluline järk-järguline naasmine tavaellu. Valla kolmes lasteaias plaanitakse avada kõik rühmad, kuid jätkuvalt soovitab vallavalitsus
lapsevanematel lapsed võimalusel kodus hoida. Lapse kodus
hoidmise toetamiseks pikendatakse maikuu lõpuni lasteaia osalustasude maksmisel erikorda. Alates 01.06.2020 rakendatakse
osalustasusid vastavalt kehtivale määrusele. Osalustasu maksmisest vabastatakse lapsevanemad, kelle lapsed ei viibi lasteaias
perioodil 01.07.2020–31.07.2020.
Neeme piirkonna arenguks taotleb volikogu Eesti Vabariigilt Jõelähtme vallas Neeme külas asuva Koertekooli kinnisasja
otsustuskorras tasuta võõrandamist Jõelähtme vallale
hoonestusõiguse alusel lasteaed Neeme Mudila pidamiseks.
Antud maaüksuse osas kehtestatud detailplaneeringuga on
vald loonud eeldused ja tingimused, et kinnistut kasutatakse ainult sotsiaalmaana ja seda avaliku teenusena lastehoiu ning lastele hariduse omandamiseks vajaliku hoonestuse rajamise ning
pidamise eesmärgil. Jõelähtme vallal oleks nii täna kui ka tulevikus võimalik kinnistul korraldada avalike teenustena koolieast
nooremate laste hoiu ja alushariduse omandamise teenuseid
soodsamatel tingimustel, kui nendega ei kaasneks kulude katmine, mis on seotud kinnistu hoonestusõiguse tasuga. Käesoleva lepingu omamise eest on riigile tasutav iga-aastane hoonestusõiguse tasu summas 9382,23 eurot. Koormava hoonestusõiguse lepingu lõpetamine ja kinnistu võimalik tasuta omandamine võimaldaks vallal aga seni hoonestusõiguse tasuks kulunud summad suunata edaspidi kinnistul nii olemasolevate, kui
ka tulevikus rajatavate haridusasutuste ülalpidamisse. Lisaks
omab Neeme küla suurt arengupotentsiaali ja perspektiivis tekib
kindlasti vajadus ehitada tulevikus Neeme külla uus kaasaegne
ja suurem koolimaja koos vajaliku spordihoonega.
Järgmine volikogu istung toimub 18. juunil kell 15.15.

T

oimetulekutoetuse arvestamise aluseks on
üksi elava inimese või
perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval
kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.
Toimetulekutoetuse suurus
sõltub järgnevatest asjaoludest:
üksi elava isiku või
perekonna
sissetuleku
suurusest (üldjuhul lähtutakse
eelmise kuu sissetulekust,
teatud juhtudel võetakse
arvesse viimase kuue kuu
sissetulek);
jooksval kuul tasumisele
kuuluvate eluasemekulude suurusest (eluasemekulud kuuluvad toimetulekutoetuse vahen-

ditest katmisele sotsiaalselt
põhjendatud normi ning kohalike omavalitsuste kehtestatud
piirmäärade raames);
toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestab iga-aastaselt Riigikogu. 2020. aastal on
toimetulekupiir üksi elavale
inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot
kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna
teise ja iga järgmise täisealise
liikme toimetulekupiir on
120 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on
õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine:
toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluasemekulud - sissetulekud.
Taotlus saata aadressile kantselei@joelahtme.ee.
Täpsem info kõigi tingimuste, vajalike
lisadokumentide jms kohta
on leitav valla kodulehelt
https://joelahtme.kovtp.ee/et/toimetulekutoetus,
küsimustele vastab Anne Jegorova tel. 528 6497
või e-post: anne.jegorova@joelahtme.ee.

kohalik
omavalitsus
riigieelarvelistest
vahenditest. •

Sotsiaalteenuste osutamine
Jõelähtme valla päevakeskuses

P

äevakeskuses on maikuu
möödunud toimekalt.
Tore on see, et tasapisi
hakatakse eriolukorrast tulenevaid piiranguid leevendama.
Kuid siiski peaksime valvel olema ja ennast hoidma, järgima
hügieeni- ja muid avalikus kohas liikumise nõudeid. See kõik
on vajalik, et hoida end ja enda
kaaskondlasi.
Hetkel on selge sõnum, et
päevakeskus jääb kuni uue
hooaja alguseni kogunemisteks

ja ürituste korraldamiseks
suletuks, samuti ei toimu ringija huvitegevusi. Küll aga jätkatakse sotsiaalteenuste osutamisega, seda muidugi järgides
kõiki ohutusnõudeid.

Hetkel pakutavad teenused:

• Päevakeskus kui pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” baasteenuse osutaja

jätkab projektiga teenusel
olevate inimeste igapäevast
toetamist ja suunamist seda
nii telefoni kui ka silmast-silma suhtluse teel.
• Alates juunist toimub päevakeskuses iga kuu teisel kolmapäeval kell 10.00–12.00
Jõelähtme valla sotsiaaltööspetsialisti Hannes Vetiku
vastuvõtt.
• Koduhooldustöötaja, hooldustöötajad ja tugiisik toetavad enda kliente igapäevaselt

mõlemale osapoolele sobilikul viisil.
• Erinevates sotsiaalküsimustes ja asjaajamisel abistab
igapäevaselt päevakeskuses
kohapeal Liis Koppel.
• Võimalus on kasutada arvutit arvete maksmiseks ja asjaajamiseks. •
LIIS KOPPEL

juhataja- tegevusjuhendaja kt
liis.koppel@joelahtme.ee
520 4763

Läheneb huvi- ja sporditegevuse toetuse taotluse
tähtaeg

H

uvi- ja sporditegevuse
toetuse taotluse esitamiseks tuleb täita vormikohane taotlus, mis on leitav
Jõelähtme valla kodulehelt ning
lisada juurde maksmist tõendavad dokumendid või nende
koopiad. Taotlus tuleb saata
Jõelähtme Vallavalitsusele, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa või
digitaalselt allkirjastatult kantseleisse e-maili teel kantselei@
joelahtme.ee.
Taotluse esitamise tähtaeg
on 15. juuni 2020 perioodil jaa-

nuar kuni juuni tehtud kulutuste eest.
Kui on juba teada, et valitud huviring mais ja juunis ei
toimu, saab taotluse varakult
teele panna.
Laagri osalustasude kulu
esitades tuleb veenduda, et laager kindlasti toimub.
Lisainfo ja taotluse vorm
leitav Jõelähtme valla koduleheküljel joelahtme.ee/toetused.
Küsimuste korral kirjutage
liisi.vesselov@joelahtme.ee või
helistage 5389 4255. •

Eriolukorraaegset vajaduspõhist toiduabi jagatakse
kuni 25. juunini

J

õelähtme Vallavalitsus
on alates 26. märtsist jaganud toidupakke peredele, kes sattusid eriolukorra
tõttu majanduslikesse raskustesse (kaotasid töö või töötasu
vähenes tugevalt, samuti lasterikkad pered).
Vallavalitsus jätkab vajaduspõhise toiduabi jagamisega
kuni käesoleva aasta 25. juunini.

Kui toiduabi vajadus on
eriolukorra lõppemise tõttu ära
langenud või langemas, siis palume sellest teavitada valla sotsiaalnõunikku Kristiina Välbat,
saates e-kirja kristiina.valba@
joelahtme.ee.
Jätkuva abivajaduse korral
palume võtta ühendust sotsiaalosakonnaga https://joelahtme.kovtp.ee/ametnikekontaktid. •

MINI LASTELAAGER ehk neli tundi toimetamist 2020
27.–31.07.2020, Kaberneemes
Hea lapsevanem!
Sellel aastal toimub Kaberneeme vana
koolimaja saalis Mini lastelaager ehk neli
tundi toimetamist
Laager kestab viis päeva. Laagripäev kestab 10.00–
14.00. Juhendatud tegevus 10.00–13.00, seejärel 30
minutit lõunaooteks ja 13.30–14.00 vaba tegevus ja mäng.
Laagri osalustasu 40 eurot, Jõelähtme valla sissekirjutusega lastele 35 eurot.
Sellel aastal laagris Merkuuri mobiilsed töötoad, kus tutvustame osalejatele
erinevaid töövõtteid, töövahendeid ning pakutakse käed-külge viisil võimalust
valmistada erinevaid põnevaid tooteid.
Laagrisse ootame 6–12-aastaseid lapsi.
Juhendaja: Maiki Liivas. Laagri korraldaja: MTÜ Kaberneeme külaselts
Täpsem info ja registreerimine aaslajana@gmail.com või 517 5894 Jana Aasla
Laagri toimumist toetab Jõelähtme Vallavalitsus
NB! Laager toimub juhul, kui riigis kehtestatud reeglid seda lubavad.
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Jägala-Joa tööliselamute
lammutamisest
Jõelähtme vallavalitsuse tellimusel lammutati Jägala-Joa küla
Kubja tee 8 endine
tööliselamu. Käesoleval aastal läheb lammutamisele veel kolm
naabruses asuvat tööliselamut.

Jalakükipink võimaldab treenida järgmisi lihasrühmi: reied, puusad,
tuharad. Sobib kasutajale pikkusega alates 140 cm.
Foto Jüri Paavel

PRIIT PÕLDMA
abivallavanem

Loo ja Kostivere staadionile
saabusid esimesed
välitrenažöörid

O

tsus hoonete lammutamiseks tehti mitmete
uuringute ja hoonete
hindamise tulemusel, mis näitasid hoonete halba seisukorda.
Kubja tee 8 tööliselamu ehitusaastaks on märgitud 1916.
Hoolimata välisest räämas olekust omas hoone ajaloolist
väärtust ja oli näide sajanditagusest kultuurist töölisasulas.
Hoone lammutamisel peeti pikalt läbirääkimisi Muinsuskaitseametiga ja hoone hilisemaks
kirjeldamiseks valmis ajalooline
õiend.
Maju jäädvustas ja kaardistas ka vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus, kahjuks ei
pidanud vabaõhumuuseum võimalikuks mõne hoone ümberteisaldamist säilitamise, restaureerimise ja eksponeerimise
eesmärgil vabaõhumuuseumi
territooriumile. Hooned filmis

T
Jägala-Joa tööliselamu.

ülesse ka Eesti Rahva Muuseum
ja filmi säilitatakse sealses arhiivis.
Lammutusprojekti koostas
OÜ Purustaja, lammutuse viis
läbi OÜ Eldostar. Hoone lammutamise kogumaksumuseks
kujunes 12 060 eurot, millest
KredEx-i toetus moodustas 70%

Foto: Signe Valdmann

ehk 8442,00 eurot. Toetus eraldati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 01.11.2018.a määruse nr 57 „Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse andmise tingimused ja kord”
alusel.
Tänavu on KredEx-i toetuse abil plaanis lammutada veel

kolm naabruses asuvat tööliselamut.
Ajalooliseks näiteks jääb
alles kõige paremas seisukorras
olev Kubja tee 1 tööliselamu, samuti kasutuses olev kunagine
puupapivabriku töölistele ehitatud ja 1999. aastal erastatud Jägala-Joa 32 tööliselamu. •

Jututaja pakub
emotsionaalset tuge ja seltsi
Algatus Helista eakale
lähedasele! kutsub
üles endast märku
andma eakatel ja eakatest, kes vajavad tuge ja seltsi.
KATRE LIIV
Jututaja OÜ

K

odanikuühendused
MTÜ Jututaja ja
Peaasi.ee kutsuvad
endast teada andma eakatel ja
eakatest, kes vajavad praegusel
kriisiajal emotsionaalset tuge ja
seltsi. Ühendused soovivad nii
pakkuda leevendust eakate sotsiaalsele isoleeritusele ning tuge vaimsele tervisele.
Kui tavapäraselt pakub
MTÜ Jututaja kodudes ja hooldekodudes elavatele üksildaste-

le eakatele noori peamiselt
keskkooliealisi seltsilisi ehk jututajaid, kellega koos aega veeta, üksteiselt õppida, siis kriisiajal on vahetud kohtumised
asendunud telefonivestlustega.
Uuringudki näitavad, et parim ravim üksilduse vastu on
suhtlemine ning inimesed soovivad märksa enam suhelda
sõprade ja lähedastega, kui nad
seda teevad. Erinevatel põhjustel ei ole see alati aga võimalik
või suhtlus vajalikul määral tähenduslik. Kriisiaeg võib selle
puuduse varasemast enamgi
esile tuua.
Seepärast ootab Jututaja endast märku andma eakatel või
eakatest, kes soovivad, et neil
oleks keegi, kellega aegajalt igapäevastel teemadel vestelda ja
üksiolekut ning kriisist tulene-

vat negatiivsust unustada. „Mõnusad ja tähendusrikkad vestlused annavad inimesele turvatunde – tunde, et ta on kellelegi vajalik. Vestlused aitavad hoida mõtted eriolukorraga kaasnevalt peamiselt negatiivselt
uudisvoolt eemal ja turgutada
mõlema kõneosalise emotsionaalset tervist,” täpsustas MTÜ
Jututaja asutaja ja juhatuse liige
Katre Liiv.
Vanusest sõltumata on
vaimse tervise eest hoolitsemine oluline kogu aeg. Keerulistes
olukordades, nagu praegune
kriisiolukordki on, võivad erinevad vaimse tervise häired
võimenduda või ka esmakordselt ilmneda.
“Lisaks heale unele, füüsilisele aktiivsusele ja regulaarsele
toitumisele on positiivne suht-

INFO
Algatusega Helista eakale lähedasele! saab tutvuda Jututaja
kodulehel: www.jututaja.ee/helista-eakale-lahedasele. Algatus
sai hoo sisse märtsi keskpaigas
ning seda veavad eest MTÜ
Jututaja ja Peaasi.ee.

lemine meie vaimse tervise peamiseks alustalaks,” ütles Peaasi.
ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.
Telefoniseltsilist soovivad
eakad saavad endast teada anda
helistades telefonil 5683 0646
või e-posti aadressil jututaja@
jututaja.ee.
Tuge ja nõuandeid vaimse
tervise teemadel jagavad Peaasi.
ee nõustajad: https://peaasi.ee/
kysi-noustajalt/ •

eisipäeval, 19. mail
jõudsid Loo ja Kostivere staadionile pärale
Soome firma David City Line
praeguse nimega Omnigym välijõutrenažöörid.
Jõelähtme Spordiklubi juhataja Jüri Paaveli sõnul on Loo
Kooli staadionile saabunud
treeningmasinad – rinnaltsurumispink ja jalakükipink esimesed seadmed välijõulinnaku
väljaarendamisel ning jõumasinate valik täieneb tulevikus
kindlasti veel. Seadmed soetati
Jõelähtme Spordiklubi eelarvest.
Kostivere kooli staadionile
paigaldati aga jalakükipink ning
kerepink. „Huvi välitrenažööride vastu on olnud suur, oleme
neid juba ammu soovinud soetada,“ rääkis Kostivere kooli huvijuht Ranele Raudsoo.
Ta kirjutas noorte sportimistingimuste mitmekesistamiseks vallavalitsusele ettepaneku välitrenažööride soetamiseks ning saadi rahastus, 10 000
eurot, millest jagus kahe treeningseadme ostmiseks.
“Riigipoolse huvihariduseja huvitegevuse täiendava toetusega on eesmärk parandada
7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust
kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri,
spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondades. 2020. aasta toetusega la-

INFO
Välijõusaali seadmed on
arendatud selliselt, et igas
vanuses kasutaja saaks treenida
olenemata tema treenituse
tasemest. Omnigym välijõusaali
sarjal on patenteeritud raskuse
lisamise mehhanism, mis on
välitrenazööridel ainulaadne.
Biomehaaniliselt väljatöötatud
jõusaali seadmed on turvalised
ja võimaldavad efektiivset treeningut. Raskuseid on võimalik
muuta 5 kg kaupa.

hendatakse Jõelähtme valla
noorsootöös ühe kitsaskohana
noorte sportimisvõimaluste
mitmekesistamist ja erinevate
spordialade propageerimist.
Kostivere Kool on ka varasematel aastatel toetusega noorte
huvitegevuse võimalusi täiendanud, nii näiteks algatati Kostivere Kooli LoTe huviring,” selgitas Jõelähtme valla noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi
Vesselov.
Kostivere kooli staadionile
hakatakse peagi ehitama ka tasakaalurada, rahastus selleks on
juba olemas ning rada peaks
valmima veel selle aasta sügisel.
Lähitulevikus valmib Kostivere
kooli staadionile ka rulapark, ka
selleks on kokkulepped juba
tehtud ning rahastus olemas.
Välitreeningseadmed on
mõeldud kasutamiseks kogu
kogukonnale ning igalt kasutajalt oodatakse heaperemehelikku käitumist!
Teadlikku ning turvalist
treenimist kõigile! •

Loo staadionile paigaldatud rinnaltsurumispink. Rinnaltsurumispink on
suurepärane viis põhilihaste ning rinna- ja õlalihaste treenimiseks. Sobib
kasutajale pikkusega alates 140 cm. 		
Foto Jüri Paavel
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Jõelähtme valla
koolide lõpuaktustest

S

el aastal toimuvad koolide lõpuaktused teisiti.
Riigis valitsenud eriolukord on küll lõppenud, ent veel
kehtivad mitmed piirangud
ning suuremad kogunemised
on endiselt keelatud, et vältida
uut viiruspuhangut.
Lõpetajatele – Loo kooli
9. ja 12. klass, Kostivere kooli
9. klass ja Neeme kooli 6. klass,
toimuvad pidulikud lõpuaktused vaid väga kitsale ringile.
Mittelõpetajatele tavapäraseid
koolilõpuaktuseid ei toimu.
Kostivere Koolis toimub
1.–8. klassi lõpuaktus 8. juunil
kell 11.00 Kostivere Kooli
Facebooki lehel live-ülekandena, mida kõik huvilised saavad
üle interneti jälgida.
Klassijuhatajad lepivad õpilastega kokku tunnistuste kättesaamise osas. 9. klassi lõpuaktus toimub 17. juunil kell 14.00
kooli saalis, kuhu on palutud
vaid lõpetajad ning nende
ema-isa-õed-vennad.
Neeme Koolis toimub lõpetajate pidulik aktus 5. juunil
kell 14.00. Neeme kooli 6. klassi lõpetavad kolm õpilast, aktusele on oodatud lõpetajate va-

nemad ning õed-vennad. Ilusa
ilma korral toimub aktus koolimaja terrassil. Mittelõpetajatele sel aastal koolilõpuaktust ei
toimu, tunnistused saadetakse
koju postiga.
Loo Koolis toimub mittelõpuklassidele videoaktus 8. juunil kell 12.00. Õpilastele saadetakse videoaktuse link Stuudiumi kaudu, mis on kättesaadav
vaid aktuse toimumise päeval.
Kiituskirjad jagatakse kätte
1. septembril, tunnistusi sel aasta füüsiliselt ei jagata, kel on
soov või vajadus tunnistus kätte saada, siis pöörduda kassijuhataja poole.
Lõpuklasside aktused toimuvad: 9A klass 17. juunil kell
12.00; 9B klass 18. juunil kell
12.00 ja 12. klass 19. juunil kell
14.00.
Aktusele on oodatud vaid
koolilõpetajad ja iga lõpetaja
kohta kuni kolm külalist.
Jõelähtme muusika- ja
kunstikoolis sel kevadel lõpuaktuseid ei toimu.
Koolilõpetajatele antakse
tunnistused pidulikult üle uue
kooliaasta avaaktusel septembris. •

Eriolukorra ajal puhastati ja desinfitseeriti kõik lasteaia mänguasjad.

Foto Pille Trumm

Lasteaedade töökorraldusest
LOO LASTEAED PÄÄSUPESA
KUULUTAB VÄLJA KONKURSI

ÕPETAJA AMETIKOHALE (1,0)
TÖÖLE ASUMISE AEG: 01.09.2020

KANDIDEERIMISEKS ESITA SOOVIAVALDUS, CV
JA HARIDUST TÕENDAVAD DOKUMENDID
HILJEMALT 22. JUUNIKS 2020
E-POSTIAADRESSILE:
katrin.paldermaa@loolasteaed.ee

Info: 512 4107

PRILLIRAAMID

Eriolukorra väljakuulutamisest alates
muudeti väga palju ka
lasteaedade töökorraldust. Lasteaedasid
ei suletud, küll aga vähendati töösolevate
rühmade arvu ning
riskirühma (60+,
kroonilisi haigusi põdevad inimesed ja lapseootel personal) kuuluvad töötajad saadeti
kaugtööle. Lasteaedade ruume koristati
ja desinfitseeriti igal
õhtul.
SIGNE VALDMANN

kuni
50%

PARIMAD
PROGRESSEERUVAD
KLAASID  -100€  SOODSAMAD
Prillitellijatele nägemise kontroll
IGA PÄEV JA TASUTA!
Püsiklientidele ja pensionäridele
LISASOODUSTUS!

Maardu, Keemikute 2, Maxima XX
E–R 10–19, L 10–16 tel 637 1688

L

astevanematel paluti võimalusel lapsed kodus
hoida. Kel aga siiski oli
põhjendatud kohavajadus, paluti sellest direktorile teada anda
ning need lapsed võeti aeda vastu.
Kuni 18. maini kehtis ka erikord, et lapsevanem andis lapse
lasteaeda üle ja võttis vastu ukselt ehk lapsevanemad lasteaia
majja ei sisenenud.
Kostivere ja Loo lasteaias
käis eriolukorra ajal lapsi kohal
vaid loetud arv. Kostivere lasteaia direktori Kaili Raamatu sõnul käis eriolukorra alguses
kolm last, viimasel nädalal aga
kümme.
Neeme lasteaias käis aprillikuus üks laps kahel päeval, mais
eriolukorra viimasel nädalal aga

kaheksa last. Loo lasteaias käis
märtsi ja aprillikuu jooksul kuni 12 last, mai alguses eriolukorra viimastel nädalatel aga juba 20 last.

Paberitöö ja desinfitseerimine

Personal käis tööl graafiku alusel, kodus töötajatele jagati erinevaid ülesandeid: distantsõppe korraldamine, vanematega
suhtlemine, paberitöö nagu
koolivalmiduskaardid, aasta
kokkuvõtted jne.
Lasteaiad kasutasid rahulikumat aega ära ka selleks, et
sorteerida ja korrastada lasteaia
abiruume ja kappe sinna aegade jooksul kogunenud asjadest.
Puhastati ja desinfitseeriti kõik
mänguasjad.

Uute laste vastuvõtmisest
Uusi lapsi hakatakse Loo ja
Kostivere lasteaeda vastu võtma
augustist, Neeme lasteaeda võetakse uusi lapsi vastu jooksvalt.
Suvel algab Loo lasteaias remont,
mille käigus saab lasteaed juurde
kolm uut rühmaruumi.
Loo lasteaia järjekorras on
hetkel 78 last, ehituse perioodiks
on tekkinud täiendavate ruumide
vajadus ja seetõttu avatakse
1. septembrist Loo Keskkooli
ruumides kaks uut sõimerühma.
Sinna võetakse 32 sõimelast
ja neile lapsevanematele, kelle
lapsed sinna koha saavad, antakse sellest teada 1. juuniks.

Ka lasteaedade tegevus kolis nii palju kui võimalik digimaailma – vanematega suheldi
ja (suheldakse jätkuvalt) läbi
Eliisi keskkonna. Sedakaudu jagati infot, õppematerjale ning
ka häid ideid ja soovitusi, mida
kõike vahvat võivad lapsevanemad oma lastega kodus koos teha või neile õpetada.
Loo ja Kostivere lasteaiarühmadel on olemas ka suletud
Facebooki grupid, läbi mille saavad õpetajad ja vanemad igapäevaselt suhelda. Näiteks postitavad vanemad sinna laste töid
ja õpetajad julgustavad ning innustavad kaasa.
Neeme lasteaia Rannapõnnide ja Rõõmupallide rühma
lastele aga koostati laste arengut
ning rühma eesmärke ja eripära arvestades tegevusmapid,
mille lapsevanemad said lasteaia eest kätte. Samuti kutsuti
peresid üles osalema põnevates
fotojahtides, millest valmib hiljem näitus.

Lasteaia lõpetajaid 68

Nüüdseks on tavapärane elukorraldus lasteaedades suures
osas taastunud ja kõik rühmad
on tavapäraselt avatud. Küll aga
kehtib endiselt isikukaitsenõuetest kinnipidamine, rühmadevaheline distantsihoidmine
ning samuti ei toimu ringitegevusi.
Lasteaiad planeerivad tagasihoidlikke lõpupidusid, mis arvestaksid kõiki kehtivaid nõu-

Kollektiivpuhkus
Jõelähtme vallavalitsus on otsustanud lühendada erakorraliselt
lasteaedade kollektiivpuhkuse
perioodi käesoleval aastal 28
päevalt 14 päevale.
Sellest tulenevalt muutub perioodil 01.–31.07.2020
kohatasu maksmise korda suvise
kollektiivpuhkuse ajal, mis on
seni igal aastal kestnud 28 päeva.
Tavapäraselt on lapsevanemad
olnud sellel perioodil kohatasu
maksmisest vabastatud.
Kollektiivpuhkuse ajal
kehtivad kohatasude maksmisel
järgmised erisused:
• Juulikuus on kohatasu
maksmisest vabastatud
lapsevanemad, kelle lapsed
ei viibi lasteaias perioodil
01.07.2020–31.07.2020.
• Laste eest, kes kasutavad
juulikuus lasteaia lahtioleku
perioodil lasteaiakohta,
arvestatakse nimetatud
perioodi eest osalustasu
olenemata lasteaias viibitud
päevade arvust.
Alates 01.08.2020 rakendatakse osalustasusid vastavalt
kehtivale tavapärasele korrale.

deid, ent siiski oleksid lõpetajate ja nende pereliikmete jaoks
meeldejäävaks sündmuseks.
Jõelähtme valla lasteaedade
lõpupeod toimuvad 29. mail
ning lasteaiatee jätavad seljataha 68 last – Neemes kolm lõpetajat, Lool 36 ja Kostiveres 29
lõpetajat. Lool ja Kostiveres toimuvad lõpupeod ilma vanemateta, kuna muidu pole võimalik
tagada 2+2 nõuet. •
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Saha küla piimapukk – silmailu ja maamärk
Paljudele seostub Saha küla esmalt Saha
kabeliga ja eks see
olegi selle pisikese
küla silmatorkavamaid muinsusobjekte.
Aga küllap on Saha
külast läbirändajale
silma jäänud ka üks
piimapukk, mis
nüüdsel ajal
kohe eriti pilku köidab ja uudishimu tekitab – mis lugu selle
piimapukiga
õieti on?

Omaaegne piimapukk kui
tänapäevane
Facebook
TIIA VÄLK

Piimapukk 1975. aastal Parasmäe külas.

SIGNE VALDMANN

P

iimapukk on selle sama
koha peal olnud vähemalt nii kaua, kui põline Saha küla elanik, Valgesoo
talu viienda põlvkonna esindaja Alar Sepp mäletab. „Siis ta
oli muidugi väiksem ja tagasihoidlikum, selline klassikaline
kandiline, laudadest ja prussidest tehtud. Olen ka ise mingil
ajal lehmi pidanud ja sinna pukile piima viinud,” meenutab
mees.
Omal ajal oli see piimapukk
tihedas kasutuses ja sinna viisid
piima paljud külaelanikud. Piimapuki kasutusaeg Saha külas
sai ümber 90ndate teises pooles, kui lehmapidamine ja piima
meiereisse saatmine vaikselt
hääbus.

Koht ühispostkastidele

2005. aastal võtsid külamehed
eesotsas Alar Sepaga ette ja tegid vana väsinud piimapuki
asemele palkidest uue. Uuendusena kinnitati massiivse piimapuki tagumisele küljele ka
külaelanike postkastid.
Vallavalitsuse toetusel osteti postkastid ning toona sai
neid sinna ritta pea paarkümmend. Piimapuki peal aga sei-

Tänavu mais püsti pandud piimapukk. Piimanõu on kive ja segu täis valatud, et pikanäpumeestel ei tekiks
kiusatust seda kaasa haarata.		
Foto erakogu

sis vanade aegade meenutuseks 40 l piimanõu, mis ühel
hetkel kahjuks metallivaraste
saagiks langes.
Tänavu maikuu alguses otsustati 15 aastat kestnud ja lõpuks ilmastikule alla vandunud
piimapukki taaskord uuendada.
„Ega tal konkreetset otstarvet
ju enam polegi, rohkem silmailu ja maamärk – tore sümbol
küla keskel,“ mõtiskleb Alar
Sepp.

Umbes kümme töötundi

Suured palgid, millest uus piimapukk tehtud on, tulid endise
külavanema Tarmo Õunapi
hoovist, kes oli ka üks piimapuki uuendamise eestvedajatest.
„Need kaks kuuske olid sauna-

le liiga külje all ja samuti väga
lähedal elektriliinidele, võtsime
need maha ja andsime uue elu,“
kõneleb Alar Sepp.
Piimapukk tehti esmalt Tarmo Õunapi hoovi peal valmis,
siis võeti uuesti lahti ja pandi
juba õige koha peal püsti. „Ülespanemine oli juba lõbus tegemine, seal oli neid abilisi rohkem,“ räägib Sepp.
Piimapuki püstitamiseks
vajalikud materjalid (õli, kinnitustarvikud) osteti MTÜ Saha
küla seltsi vahenditest. „Kulu oli
alla 100 euro,“ sõnab mees. Piimapukk on ehitatud ühes tükis
ning paigutatud paekividele,
seega vajadusel saab seda tõsta
ja liigutada kuhu vaja. Koos
kuuskede langetamise, saagi-

mise ja piimapuki kokkupanemisega kulus projektile umbes
kümme töötundi.
Puki peal troonib aga taas
vanade aegade mälestuseks
40-liitrine piimanõu, sedapuhku küll segu ja kive täis valatud, et kellelgi ei tekiks kiusatust seda kaasa võtta.
Piimapuki tagumisel küljel
paiknevad aga endiselt külaelanike postkastid, nüüd on neid
muidugi oluliselt vähem kui
2005. aastal. „Eks paljud inimesed on postkastid omale väravasse paigutanud,“ arvab Alar
Sepp.
1. mais seisuga 2020 elab
Saha külas registreeritud elanikke 152 (76 naist ja 76 meest).
•

1950ndatel ja 1960ndatel aastatel olid eramajapidamiste tarvis loodud
piimakogumispunktid. Veel 1950ndatel viisid lehmapidajad oma piima
kogumispunktidesse ise. Vanaema ajast mäletan lugu, kus enne Maardu
mõisa Kalinini kolhoosi tööle minekut tuli lehmad ära lüpsta ja vahel võeti piim kaasa, et see hiljem kogumispunkti viia. Piima sisse pandi selleks
ajaks aga konn ujuma, kes täitis piimasegaja ülesannet, et see hapuks ei
läheks.
Ajas tagasi minnes meenub kuuldud lugudest, et taludes olid oma
jääkeldrid, kus säilitati viimast jääd piimajahutuseks. Piimajahutuse
kohaks kasutati ka allikaid, üks selline koht oli näiteks Maardu külas
mõisa viiva tee ääres. Vandjala külas oli oma piimaühisus – graafiku
alusel korjati piimanõud hobusevankrile ja piim müüdi maha Kadrioru
turul. Külapeal räägiti ka, et Loodesalu maja pidi olema Kaurila kaevuvee
rahaga ehitatud. Tähendas see seda, et enne piima linna turule müügiks
viimist segati rammusamat piima usinasti kaevuveega. Vanades lehtedes
on lugusid, kus piimalahjendajad olid nimeliselt häbiposti pandud (sh
Vandjala piimaühisus), sest turgudel tehti ka piima rasvasuse proove.
Piimapukkide tähtis roll
Piimapukid hakkasid need Eesti maastikku ilmuma 1960ndate lõpus ja
1970ndate algul, kus maainimesed üht-kaht lehma pidasid. Eralehmade piima kogusid maal piimaringe sõitvad piimaautod. Külainimeste
omavahelisel suhtlusel oli piimapukkidel tähtis roll – tänapäeva mõistes
meenutavad selleaegset Facebooki: külarahvas sai seal kokku, piimaautot oodates arutati kõik külauudisedki läbi.
Uue Eesti alguses hakati projektikirjutamiste abil nii mõneski kohas
sellist nostalgiat taastama ja tee äärde tekkisid uuesti piimapukid. Aga
nii nagu hääbus väikelehmapidamine, nii kadusid 90ndatel teede äärest
pikapeale ka piimapukid.
Jõelähtme ja Kuusalu vallas oli piimavedu suuresti seotud 1.
autobaasiga, kellel oli Kehras ka piimaautode filiaal. Igal autol oli oma
piimaring. Auto sõitis puki juurde ja puki otsast valati piimamannergud
tühjaks. Olevat olnud väga korralike piimatoojaid ja ka lohakamaid, kellel
olid nõud tihti pesemata. Piim tuli igal toojal ise kogumistünni valada.
Selleks, et autojuht seda teeks, koguti talle piimatoojate poolt kokku
lisatasu.
Isa pajatas mõned lood, et kavalamad pered proovisid enne piima
piimapukile toomist ikka mandi ehk koore pealt ära koorida ja vett asemele segada. Aga piima kokkuostuhind sõltus suuresti igal perel sellest,
mida näitas rasvasuse protsent piimaautoga kaasas olnud laborandi
võetud piimaproovis. Ja kui piim piimaauto tünnis kippus tilgastuma ehk
hakkas hapuks minema, lisati sinna ampull nuuskpiiritust ja kõik oli jälle
korras.

Jõelähtme valla teede pindamisest 2020. aastal
Mai keskel edukalt
lõppenud riigihanke
tulemusena selgus, et
pindamistöid hakkab
sel aastal meie valla
kruusateedel tegema
suurte kogemustega
teehooldusfirma OÜ
ÜLE.
ART KUUM
Jõelähtme abivallavanem

V

Foto on illustreeriv.

aatamata sellele, et oleme igal aastal arvestatava osa oma kruusateedest ära pinnanud, on tööpõld endiselt väga lai. Valiku tegemine, millised teed sel aastal
ära teha ja millised peavad oma
aega veel ootama, ei ole kunagi
lihtne.
Sõelale jäid seekord: Kuuse tee ja Mõisa tee Jägala külas, Prii tee ja Ihasalu põik
Ihasalu külas, Toominga tee

Haljavas ning Oja tee Saha
külas.
Valiku tegemisel oleme lähtunud eelkõige tee kasutajate
arvust ja sellest, kui palju üks
või teine kruusatee oma tolmu,
müra ja aukudega olemasolevat
elukeskkonda häirib. Meie kõigi soov on, et kruusateede asemel oleksid augu- ja tolmuvabad ning siledad teed.
Asfaltkatet oleks külateedel
ehk pisut palju soovida, kuid
pindamine on hea lahendus,
mis elimineerib suhteliselt
soodsalt kruusateedega kaasnevad probleemid ning muudab
tee praktiliselt remondivabaks
järgnevateks viieks kuni kümneks aastaks. See parandab
meie elukeskkonda ja aitab
edaspidi kokku hoida tee ekspluatatsioonikuludelt.
Eespool nimetatud teedel
läheb töö niipea lahti kui ilmastikuolud seda lubavad. Pinda-

mine on oma olemuselt tee katmine asfaldifreesi puru või killustikuga, kus materjali kihid
on omavahel bituumeniga seotud ja hiljem kinni rullitud.
Pindamist nimetatakse ka
külmaks asfaldiks, sest lõpptulemus jääb asfaldile suhteliselt
sarnane, kuid erinevalt päris asfaldist, mis laotatakse maha
kuumutatult, ei vaja pindamine
materjali kuumutamist. Seetõttu peab pindamistööde tegemiseks olema ööpäevane keskmine õhutemperatuur vähemalt
10 soojakraadi.
Kes pindamisele minevaid
teid kasutavad, peaksid olema
teetööde ajal tähelepanelikud ja
liiklema vastavalt ajutistele
märkidele, mis jäävad tööpiirkonnas üles nii kauaks, kui tee
pinnal olev lahtine kivipuru on
korralikult kinni sõidetud. Vedel bituumen on nakkuv ning
võib jääda rehvide külge ja

muuta nende sõiduomadusi või
määrida autot.
Rataste alt õhku paiskuvad
kivid võivad olla ohtlikud kaasliiklejatele ja kahjustada teie autot. Seepärast peab värskelt
pinnatud teedel sõites väga korrektselt jälgima lubatud sõidukiirust ja vajadusel sõitma veelgi aeglasemalt.
Vältima peaks sõitmist sellisele alale, kus bituumen leemendab. Kui värske pindamise
või palava suveilma tagajärjel
on teele tekkinud pikisuunalised pigised jäljed, siis peaks
turvalisuse huvides vältima
sõitmist nendes jälgedes, vaid
jätma need jäljed oma auto rataste vahele.
Loodame, et need väikesed
ebamugavused, mis pindamistöödega kaasnevad, saavad üles
kaalutud suurema sõidumugavusega järgnevatel aastatel.
Turvalist liiklemist! •
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Ruu küla on endiselt vastu
paekivikaevandusele
16 aasta eest alanud
vägikaikavedu ühelt
poolt Ruu küla elanike
ja teisalt külla paekivikaevandust soovivate
huvigruppide vahel ei
näi vaibuvat. Võitlus
võttis dramaatilise
pöörde käesoleva aasta aprillis-mais, kui
ametkonnad üksteise
järel teatasid, et kaitseala moodustamine
piirkonda ei ole
õigustatud.
ANDRES TOHVER
Harju Elu

O

ktoobris 2018 tegid
Ruu külavanem Kylle
Loik, Jägala külavanem Kaido Leola, MTÜ Ruu
Küla Heakorra Selts esindaja
Jaan Tepp ja MTÜ Jägala Külaselts esindaja Liis Truubon
ühise pöördumise keskkonnaameti maapõuebüroo poole.
Erinevad kaevandusfirmad
olid esitanud 12 avaldust geoloogiliste uuringute teostamiseks 550 hektari suurusel maaalal Jõelähtme valla aladel.
“Geoloogiliste uuringute korraldajaks on eraettevõtjad ja
seda isiklikest ärihuvidest lähtuvalt, tuues majandusliku kasu eesmärgil ohvriks elukeskkonna,” rõhutasid pöördujad.
“Jõelähtme valla territooriumil on juba mitmeid kaevandusi ja maardlaid, samuti ei näe
uute asukohtadega kaevanduste teket ette valla üldplaneering
ega arengukava ega ei soosi ka
kohalik kogukond,” jätkasid
pöördujad.
Oma väidete kinnituseks
esitasid nad 1309 allkirja.

Vald soovib kaitseala

Jõelähtme vallavalitsus korraldas 28. mail 2019 kaevanduse
infopäeva, kus kuulati ära nii
Ruu külla paekivikarjääri sooviva Väo Paas OÜ kui Ida-Virumaal tegutseva Enefit Kaevandused AS-i eksperdid.
Enefiti esindaja Andres Vainola, kes on ise Jõelähtme valla
mees, rääkis, et ehitusmaterjalina saab kasutada ka miljoneid
tonne Ida-Virumaa põlevkivitööstuse aherainet, mis on samuti lubjakivi ehk paekivi. See
sobib täiteaineks nii maantee
kui raudtee alla.
29. novembril 2019 väljastati keskkonnaameti korraldusega siiski Väo Paasile maavara kaevandamise luba Jägala
lubjakivimaardlas, mida tuntakse ka kui Ojaveere kinnistut. See tähendab, et Ruu küla
aladel.
Piirkonna kaitsmiseks valmistas Jõelähtme vallavalitsus
ette eelnõu “Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine”. Eel-

Kaevandusfirmad soovivad piirkonda luua arvukalt karjääre. 				

nõu saadeti 13. aprillil 2020
tutvumiseks asjaga seotud osapooltele, ühtlasi viidati, et eelnõu ja selle lisad pannakse avalikule väljapanekule ja aruteludele pärast riigis kehtiva eriolukorra lõppu.
Esialgsest tagasisidest oli
näha, et Ruu kaitseala loomise
vastu on kõige ägedamalt Väo
Paas, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Saaks kopa maasse lüüa

Väo Paasi esindav advokaadibüroo Ellex Raidla rõhus keskkonnaameti 29. novembri 2019
otsusele. “Õiguspärane ei ole
kohalikku kaitseala luua riigi
poolt välja antud kaevandamisloa kohase kaevandamistegevuse takistamiseks,” teatasid
vandeadvokaadid Martin Triipan ja Rauno Klemm.
“Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kinnitamise eelnõu on vastuolus Eesti vabariigi huvidega
ning on koostatud üksnes soovist takistada lubjakivi kaevandamist Ruu karjääris,” vastas
Eesti Mäetööstuse Ettevõtete
Liidu juhataja Rein Voog.
“Eesti Ehitusmaterjalide
Tootjate Liit leiab, et kohaliku
tähtsusega kaitseala ei tohiks
moodustada, sest antud alal
asuvad riigi seisukohalt olulised
lubjakivivarud,” teatas liidu tegevdirektor Enno Rebane.
“Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil
kaitse alla võtmine ei ole riigi
huvides, kuna riigi huvi on pealinna ja lähiümbruse lubjakiviga varustamine,” rõhutas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar. Tema sõnul on kinnistul ehituslubjakivi
aktiivset tarbevaru üle 3 miljoni kuupmeetri ja aktiivset reservvaru ligi 6,4 miljonit kuupmeetrit.

“Kuna seoses ehitustegevusega (Rail Balticu ehitus, Tallinn-Narva maantee Kostivere
ja Loksa eritasandiliste ristmike ehitus, Tallinna väikese ringtee ehitus, 2+2 riigiteed) on
nõudlus kvaliteetsete ehitusmaavarade järele oluliselt tõusnud, siis on Harju maakonnas
kvaliteetse ehituslubjakivi varu
seis muutunud kriitiliseks,” täpsustas asekantsler.

Rohelised ametkonnad

Kohalike elanike nördimuseks
ei poolda kaitseala loomist ka
riigimetsa majandamise keskus, keskkonnaministeerium ja
maa-amet, kellelt loodeti tuge
võitluses paekivikaevandusega.
“Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmine ei ole nimetatud
kaitse-eesmärkide tagamiseks
ilmtingimata vajalik ega põhjendatud. Väärtusliku maastiku
kaitsmine ja selle puhkemajanduslik kasutus on võimalik ka
ilma kaitseala moodustamata,”

Foto: erakogu

teatas RMK Ida-Harjumaa
metsaülem Andrus Kevvai.
Kevvai nägemusega ühtis
keskkonnaministeerium. “Metsanduslike piirangute seadmisel peavad need olema põhjendatud ning aitama täita kavandatava kaitseala kaitse-eesmärki. Antud juhul ei selgu, kuidas
kavandatud metsa majandamise piirangud kaitseala eesmärki
saavutada aitavad,” kahtles
keskkonnaminister Rene Kokk.
Maa-amet rõhutas, et üheks
riigivara valitsemise eesmärgiks
on ka tulu saamine. “Tulu saamise üheks viisiks on ka näiteks
riigimaa kaevandamise kasutada andmine,” teatas maa-ameti
peadirektor Tambet Tiits.
Külaelanikele teeb meelehärmi, et ametkonnad ei taha
arvestada Andres Tõnissoni juba 2016. aastal kirjutatud tööga
“Kohaliku tähtsusega Ruu
maastikukaitseala. Vajadus ja
põhjendus”, mis on jätkuks tema 2014. aastal antud eksperthinnangule.

Ruu kaitseala loomisel on tuge otsitud seigast, et piirkonnas kasvab
karukell.
Foto: erakogu

Mis me jätame lastele?

“Me peame ikkagi vaatama selle peale, mis me jätame lastele,”
arvab Ruu külas elav Ülari Tiits,
kelle krundist jääb tulevane
kaevandusala kõigest 21 meetri kaugusele.
“Kui minu maja seintesse
tekivad praod, kes need kahjud
kinni maksab? Mulle öeldakse,
et arendaja maksab. Ma olen nii
kaua ilmas elanud, et ma tean,
et üksikisik versus arendaja on
lootusetu juhtum,” laiutab Tiits
käsi.
“Jõelähtme vald on meid seni 100 protsenti toetanud. Müts
maha meie valla ees. Praegu on
probleem selles, et riik tahab
vallast üle sõita. Raha on ju kõige olulisem,” kurdab Kylle Loik.
Esialgu läheks Ruu külast
kaevanduse alla 40 hektarit riigi maad. Seda Väo Paas ära osta ei saa, ta saab sellele taotleda
üksnes kasutusluba. Ülari Tiitsi sõnul on Väo Paas ostu teel
omandanud aga mitu varasemalt eravalduses olnud Ruu

kinnistut, mis on märgiks, et tegelikult soovitakse kaevandada
palju suuremal alal, kui praegu
ametlikult välja öeldakse.
“Siis seda küla enam ei ole,
absoluutselt mitte. Ju siis tuleb
siit ära kolida ja kogu lugu,” arvab Ruu endine külavanem
Meeli Meri.
“Me ei taha, et meile tuldaks
siia kolmekümneks või viiekümneks aastaks lõhkama, millega elukeskkond täielikult, jäägitult muutub,” ütleb Tiits.
Meri sõnul oleks Ruu paekivi peamine tarbija Rail Balticu
projekt. “Ja nüüd ei himusta
Rail Baltic üksnes meie küla
maid, vaid himustab ka Peterburi maantee lõunaküljel Jägala küla alasid.” Jägala külas nimelt soovib kaevandada
TREV-2 Grupp.
Kaevandusfirmade soovitud
karjäärid augustaksid kohalike
arvates piirkonna täielikult ära.
“Jõelähtme valda ei jääkski
enam loodusmaastikke,” kardab
Meri. •

Meeli Meri ja Kylle Loiki sõnul on Ruu küla Põhja-Eestis üks vanimaid. Esmakordselt mainiti seda juba Taani Hindamisraamatus.

Foto: Andres Tohver
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Veelgi enam eraisikuid saavad KIK-ist toetust
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Alates 8. maist saavad da saab kontrollida KIK-i kodu- teada, et seda lähima viie aasta algab 1132 eurost, samas kanalisatsioonitrassi rajamist toetab
lehel olevast otsingumootorist. jooksul ei rajata.
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riik kinnistu kohta kuni 3792
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või
hoonestusõiguse
Milleks
toetust
ei
anta?
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ehitatud elamutega kinnistule Kui kaua saab toetust?
kogumisaladel.

S

amuti pikeneb taotluste
esitamise tähtaeg üle
2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

Kes saab toetust taotleda?

Isikud, kelle majapidamine asub
keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle
kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Se-

Reoveekogumisaladel elamu
ühendamiseks ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal ka
elamule omapuhasti rajamiseks
või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida
piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on

vee- ja kanalisatsioonitorustiku,
omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Kui suur on toetus?

Toetuse suurus lähtub sarnaste
ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest.
Toetatavad tegevused on
näiteks kogumismahutite rajamine, milleks toetatav summa

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei
tohi olla hiljem kui 31. august
2023. Seega on kõige hilisem
aeg taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et
vooru eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023.

Kuidas taotleda?

Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIK-i kodu-

lehel avaldatud taotlusvormil,
mida on võimalik saata KIK-i eposti (info@kik.ee) või posti teel
(Narva mnt 7a, 6. korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates juunikuust täita KIK-i Tallinna kontoris, kuid palume sel
juhul eelnevalt ette helistada telefonil 6 274 171.
Taotlemisel tuleb KIK-ile
koos taotlusvormiga esitada
vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi
kui -kanalisatsiooniga.
Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele
lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise
kohta 5 aasta perspektiivis. Samuti tuleb esitada volikiri, kui
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Info
Jõelähtme vallas toetatavad asumid: Kostivere alevik ja Neeme
küla.
Kuidas teha kindlaks, kellel
on võimalik toetust taotleda?
Seda saavad kõik huvilised kontrollida Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel olevast
otsingumootorist

toetust taotletakse volituse abil.
Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast
positiivse otsuse saamist.

Kust leiab lisainfot?

Täpsed tingimused, juhised ja
korduma kippuvad küsimused
leiab KIK-i kodulehelt kik.ee/et/
toetatav-tegevus/eraisikutevee-ja-kanalisatsioonitaristurajamine. Lisainfot jagab KIK-i
projektikoordinaator Kadri
Haamer (kadri.haamer@kik.ee,
6 274 183). Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium. •

Jõelähtme vallas kehtestati uus reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Selle aasta 11. maist
jõustus Jõelähtme
vallas uus reovee
kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri. Eeskirjas on
kirjeldatud reovee
kogumismahuti ja
omapuhasti paigaldamise, ümberehitamise, asendamise,
kasutuselevõtmise ja
likvideerimise ning
purgimisteenuse
korda.
TEET SIBRITS
keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja

E

eskiri on leitav Jõelähtme vallavalitsuse koduleheküljelt.
Igas kodumajapidamises tekib elutegevuse käigus olmereovett (wc-loputusveed, erinevad pesuveed jms), mille koostis on selline, et seda ei ole võimalik ilma puhastamata keskkonda lasta.
Meie vallas asub enamus individuaalseid majapidamisi hajaasustusega piirkondades, kus
ühiskanalisatsioon puudub ja
kuhu selle rajamine ei ole majanduslikult põhjendatud. Nendes piirkondades puudub ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus ja majapidamised peavad

tekkiva reovee käitlemisega kohapeal ise hakkama saama. Võimalusi selleks on sisuliselt kaks
– kas koguda reovesi kogumismahutisse ja sealt see purgimisteenuse korras välja viia või kui
kinnistu hüdro-geoloogilised
omadused seda võimaldavad,
siis reovesi individuaalses reoveepuhastis (omapuhastis) puhastada.

Kuni 50 inimese reovesi

Üldjuhul tuleb kinnistul tekkiva reovee käitlemine lahendada
selle kinnistu tarbeks rajatava
reovee kohtkäitlussüsteemiga,
kui aga keskkonnakaalutlustel
või majanduslikust aspektist

lähtudes on otstarbekam ühe
reovee kohtkäitlussüsteemiga
lahendada mitme kinnistu reovee käitlemine, siis on ka sellised lahendused lubatavad.
Siinkohal on oluline meeles
pidada, et sõltumata sellest, kas
omapuhastiga soovitakse puhastada ühe või mitme kinnistu reovett, tohib sellega puhastada vähema kui 50 inimese
reovett. Ehk siis reovee kohtkäitlemisel on lubatud kasutada omapuhasteid, mis on kavandatud kuni 50 inimese reovee puhastamiseks.
Reovee kohtkäitlemisel tuleb tagada, et see ei satuks ümbritsevasse keskkonda puhasta-

mata kujul. Sobimatu või valesse asukohta rajatud reovee
kohtkäitlussüsteem võib kujutada olulist ohtu põhjaveele ja
joogiveehaaretele, mistõttu tuleb kinnistu võimalik reovee
kohtkäitlussüsteem lasta välja
selgitada asjakohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooniga
spetsialisti poolt.

Hoolduspäeviku pidamise
kohustus

Reovee kohtkäitlussüsteemi kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik. Eeskiri
näeb ette, et omapuhastite
omanikud peavad pidama kir-

Võõrliigid aias? Hoia neid aias!
Võõrliigid on Eestis
need liigid, kes ilma
inimese abita siia ei
jõuaks.
EIKE VUNK
Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist

I

nvasiivseteks võõrliikideks
nimetatakse neid, kes inimese tahtsi või tahtmatult
siia sattumise järel hakkavad
looduses vohama ja probleeme
põhjustama.
Sageli võtavad looduses vohavad võõrliigid üle kohalike
liikide elupaiku ja mõjuvad nii
looduse mitmekesisusele negatiivselt. Invasiivsetest võõrliikidest on koostatud nimekirjad ja
neid meil kasvatada ei tohi, ka
mitte oma aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud liikide nimekirja on kantud
13 taimeliiki, Euroopa Liidu
omas on neid 36.
Kõikide keelatud liikidega
saab tutvuda Keskkonnaameti

kodulehel, alljärgnevalt tutvustame mõningaid:
Karuputke võõrliigid –
kindlasti kõige tuntumad, riik
on nende tõrjega tegelenud juba üle 10 aasta.
Riiklik tõrjetöö jätkub ja väga on oodatud maaomanike enda tehtav tõrje. Riiklikust tõrjest ja selle tulemustest saab pikemalt lugeda Eesti Looduse
2019. aasta märtsinumbrist.
Järjekindla tõrje tulemusel hakkab karuputk meie maastikupildist taanduma.
Pargitatrad – tuntud ka kui
konnatatar või kirburohi. Need
Ida-Aasiast pärit liigid on jätkuvalt väga populaarsed. Kuna
neist on äärmiselt raske vabaneda, põhjustavad nad maaomanikele järjest rohkem probleeme.
Kuigi peamiselt kasvatatakse neid aedades, satub neid
kahjuks järjest rohkem loodusesse ja seal muudavad nad elupaiku tundmatuseni.
Verev lemmmalts – kuulub

maailmas kümne kõige invasiivsema taimeliigi hulka ja on
plahvatuslikult levima hakanud
ka Eestis. Imekaunite õitega
taim kahjustab looduslikku
mitmekesisust tõsiselt. Inimesele on liik ohutu ja seda on
lihtne rohida. Tõrjetegevus
peab aga olema järjekindel, et
vältida uute seemnete valmimist.
Ameerika kevadvõhk –
kasvab niisketes kasvukohtades
ja on suur ning dekoratiivne
liik. Soomes ja Rootsis veekogude kallastel põhjustab juba
suuri probleeme, kasvades tihedate ja väga vastupidavate massidena. Eestis on mõistlik sellist
olukorda ennetada ja koduaedades liiki kindlasti mitte kasvatada.
Keelatud võõrliikide tõrje
kohustus lasub maaomanikul,
seetõttu tuleb igal maaomanikul ja rohenäpul endal olla tähelepanelik ning informeeritud.
Riik on võtnud enda kanda karuputke võõrliikide ja vähemal

Ameerika kevadvõhk.
Foto: wikimedia.org

määral ka vereva lemmmaltsa
tõrje. Uusi võõrliike tuleb aga
igal aastal meile juurde ja riigi
vahendid nendega tegelemiseks
on piiratud.
Lisaks keelatud liikidele on
veel hulk liike, mis on samuti
invasiivsed, kuid pole nimekirjadesse lisatud (nt lupiin, astelpaju, kurdlehine kibuvits). Ka
need liigid vajavad tähelepanu,
et ei leviks omasoodu.

jalikus vormis omapuhasti
hoolduspäevikut ja mida peab
säilitama viie aasta jooksul.
Ka purgimisteenuse tellimisel on kohustuslik nõuda purgimisteenuse osutajalt töö tegemise kohta arvet äraveetud reovee koguse ja kuupäeva kohta
ning säilitada seda vähemalt
kaks aastat kui tõendusmaterjali reovee kohtkäitlussüsteemi
nõuetekohasest kasutamisest ja
hooldusest.
Hooligem meid ümbritsevast keskkonnast ja kandkem
eeskirja täitmisega hoolt selle
eest, et ka tulevased põlved
saaksid nautida meie valla puhast looduskeskkonda. •

Aiapidaja meelespea:
Kui võõrad taimed püsiksid
ainult meie aedades, poleks
meil nendega probleeme. Üldjuhul jõuavad aga võõrliigid
loodusesse ja seda kahel viisil:
taimed kasvavad aiast välja
omal jõul või levitavad neid
tahtlikult või tahtmatult maaomanikud ise.
Viies aiajäätmeid rohimise,
harvendamise või välja kaevamise järel näiteks võsa vahele
või metsa alla, võivad võõrliigid
seal kasvama hakata ja kahjustada nii meie loodust. Aiajäätmeid tuleb kompostida oma
aias, muust loodusest eraldatult.
Võõraste taimedega võid
endale aeda tuua ka hoopis
teistsuguseid nuhtluseid – taimehaiguseid ja kahjureid. Tuntuim kahjur on praegu lusitaania ehk hispaania teetigu, mis
on iga aiapidaja õudusunenägu.
Eesti loodus on meie ühine
rikkus. Aita seda hoida, ära lase võõrliikidel seda rikkuda. •

• mõtle hoolega, mida oma
aeda tood ja istutad! Eriti
salakavalad on veeliigid,
kuna neid ei ole võimalik
veekogudest täielikult
eemaldada;
• ära too oma aeda keelatud
võõrliike;
• tõrju keelatud võõrliigid
oma aiast ise ja ära vii neid
aiast välja, muidu võid neid
hoopiski levitada;
• igasuguste võõrliikide loodusesse laskmine ja viimine
on rangelt keelatud, sest
ohustab meie oma loodus;
• mis kasvab Sinu aias, hoia
oma aias;
• mis vohab hästi Sinu peenras ja lämmatab teisi liike,
on suur nuhtlus ka väljaspool aeda. Selliste võõrliikide levikut tuleb erilise
hoolega piirata;
• ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi on
prügi. Komposti see oma
aias või käitu vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele ja
võimalustele;
• kui vajad võõrliigi tõrjeks
nõu või soovid invasiivse
võõrliigi kasvukohast teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee.
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1943. aastal, 10. jaanuaril ilmus ajalehes Eesti Sõna (nr 6) lugu, mis tutvustas vana taluasustust Põhja-Eesti Tallinnamaa aladel.
Loo otsis ja kohendas Tiia Välk.

Vana taluasustus

T

alud on Eestimaa tüübilisimad maa-asulad.
Neid on ka arvult teistest maa-asulatest kõige enam
– 1939. aasta loendusel oli Eestis 139 984 talundit 625 460 inimesega. Nad moodustavad vanima asulatüübi teiste maa-asulatüüpide seas ja on kooskõlas
Eestimaa asustusruumi looduslike tingimustega. Taluasulad
oma põllumajanduslike hoonete, põldude, niitude ja aedadega on meile seevõrra tuntud ja
hingelähedased, et ilma nendeta oma nn. „maad” vaevalt oskaksime ette kujutadagi.
Need eestlaste tüüpilised
kodud aga on üksteisest ka mõnevõrra erinevad.
Me tunneme ja eraldame
juba kaugelt vanu taluõuesid
nende vanatüübiliste hoonete,
eriti aga sageli neis veel esinevate rehielamute kasvavate
puude ja muude taluõue välisilme tundemärkide põhjal teise
äärmusse kuuluvate taluõuede
alatüübi esindajaist, mida seni
tavaliselt nimetati asundustaludeks.
Nende meie kahe talutüübi
äärmuste– vana- ja asundustalude vahel – on veel rida teisi,
nagu riigirendi- paigamaa- jt
talusid ehk talundeid. Siiski
moodustavad vanad ostutalud
ühes renditaludega ostutalumaadel ligemale poole meie talundite üldarvust, kuna aga
asundus- ja teiste talutüüpide
esindajad kokku veidi üle poole talundite üldarvust enda alla
võtavad.
Vanad nn ostutalud (nn põlistalud) omavad vastavalt asustusruumi looduslikele ja muudele tingimustele meil eri kohtades eri ilme. Nii on Põhja- ja
Lääne-Eesti vanad talud ilmselt
erinevad Kesk-, Kagu- ja Lõuna-Eesti vanadest taludest.

Rohkelt paekivi

Põhja- ja Lääne-Eestis tavaliselt
leiame vanu talusid rühmitatuina tihedaisse sumbküladesse
või üksikult vanade õlgkatuseliste rehielamutena. Vanatüübiliste aitade ja muude LõunaEesti elaniku silmis veidi aegunud tehisvormidega, on Kesk-,
Ida- ja Kagu-Eestis vanad taluõued enamikus uuendatud ja
nende üldine jõukus laseb neid
eraldada asundustaludest.
Põhja- ja Lääne Eesti omakorda jaguneb oma üksikuis
osades, rääkimata Eesti muudest aladest, vähemateks asustus valdkondadeks üldtuntud
vahelduvus ruumis ja samuti ka
ajas on meil ühelt poolt mõnevõrra selgitatav asustusruumi
üksikute alade looduslike ja
muude erinevustega.
Nii on Eesti põhjaranniku
lavalagedele liiga õhukese pinnakatte esinemise või viimase

Põhja-Harjumaal.

KIRJUTANUD MAG. SC. NAT. KARL PÄRNA

Rebala küla, Suigu talu rehemaja 1960.

peaaegu puudumise tõttu omane loopealsete levik ka enamvähem üldine põldude väike viljakus, millest omakorda oluliselt
oleneb talude vähene sissetulek
ja kehvus.
Paekivi kerge kättesaadavuse tõttu on siin enam kui mujal
kasutatud paasi ehitusmaterjaliks taluhoonete ehitamisel. See
omalt poolt on põhjustanud
siinsete hoonete vastupanevuse ja vanade taluasulate ehitustüüpide säilimise. Seepärast
olekski vahest kohane vanade
taluasulate iseloomustavaks
näiteks valida mõni Eesti põhjaranniku loopealsete ala näiteks põhjaranniku läänepoolne
osa, mida nimetatakse Eesti
maastikulise liigestuse põhjal
ka Tallinnamaaks.
Tallinnamaa on oma asustuselt mitmesuguseid äärmusi
sisaldav Eesti paigastik. Keskel
suur Tallinn, põhjapoolsel rannal ja saartel merekalurite asustus, idapoolsel ja Tallinnale lähemail suvitamiseks sobivail
aladel suvitusasustus, jne.
Aga paljudest nendest kiiresti arenenud linnade lähedusest ja mõjust hoolimata võtab
kõige enam Tallinnamaa pinnast oma ülekaaluka esinemise
alla “vana taluasustus“ ja kohati küllaltki originaalsel kujul.
Vanad taluõued esinevad siin
kas rühmiti koos, moodustades
tihedaid sumbkülasid või üksiktaludena. Külade suurus kui ka
üksiktalude tekkimine ja asukoha valik näib olulisel määral
olevat mõjutatud asustusruumi
omapärasustest. Seejuures on
vanem ja algupärasem vanade
taluõuede esinemine tihedate
sumbküladena.
Tänapäeval levivad vanade
talu- , asulate aladel suuremad
või vähemad sumbkülad vahel-

dumisi hajataludega, kusjuures
tihedasti üksteise juures asuvaist vanadest taluõuedest
koosnevad õuede rühmad, vanade külade tuumad, esinevad
nagu üksikute pesadena hajatalude vahel.
Praeguste vanadest taluõuedest koosnevate suuremate
sumbkülade peamine levikuala
on Tallinnamaal kui ka mujal
Eesti põhjarannikul iseloomustavast paekaldast enamasti sisemaa pool.
Otse mererannal esineb
neid harva, sest paekalda esine
mererand on enamikus kaetud
põllul harimiseks kõlbmata pinnakattega, nagu liivaluidetega,
rannaklibuga, tihedate rändrahnudega või muu põlluharimiseks ebasoodsa ainesega.

Säilinud rehielamud

Neemedel, eriti aga neemede
tippudel annab ennast tunda ka
maa puudus, kuna siia on koondunud merekalurite asustus,
kui soodsaimale kohtadele avamerele pääsmiseks. Samuti pole vana taluasustus tänapäeval
harilik suhteliselt paremal põllumaade aladel, kuna seal levisid mõisapõllud, mis hiljem planeeriti asundustaludeks.
Sageli esinevad vanad taluasulad põldude, karja- või heinamaade vahel, kuid mitte liiga
vesisel ega soisel kohal. Rohkem leidub neid kõrgemail ja
kuivemail aladel ja kindlasti jõgede ja ojade kaldail, kust vee
saamine on hõlpsam.
Siinsele vanadele taluõuedele on iseloomulik tavaliselt
veel säilinud talu endine peahoone e. rehielamu, mis aegadel, mil siin veel polnud tarvitusel rehepeksumasinaid, oli
väga oluliseks hooneks talumajapidamisel.

Eesti Vabaõhumuuseum SA

Peale rehe ja inimeste eluruumide, mis olid kõigi selliste
vanade talude peahoonetele
tähtsad ja alati esinevad osad,
võisid rehielamud sisaldada
veel teisigi ruume, nagu lauda
või talli rehealuse otsas või muu
talupidamiseks tähtsa ruumi
ühise katuse all peahoonega.
Selliste, siinseile vanadele
taluasulaile omaste peahoonete seinad nende kõrvalruumide,
eriti rehealust osas, olid ehitatud siinseil paerikkail aladel
enamasti paekivist.
Samuti olid enamasti paekivist ka loomade majutamiseks
kasutatavate kõrvalruumide,
nagu lautade ja tallide seinad.
Selline ehitusmaterjal lisaks sobiva paekivi võrdlemisi kergelt
kättesaadavus ja tarvitusele võtmine ehitusmaterjalina vanades
taluõuedes on Eestis eriti tüüpiline kirjeldataval Tallinnamaal.
Sellest olenevalt on säilinud
siin ka Eesti vanu taluasulaid
aegade vältel välja kujunenud ja
oludele vastavaid harmoonilisi
taluehitusi, külatüüpe ja teisigi
talumajapidamisega seoses olnud tehisvorme, kuna kivist
hooned on võrreldes puuehitustega pikema eaga.
Ka külad, kus palju kivihooneid, hoiavad kaua oma esialgset kuju alal ja seda eriti aladel,
kus talude vähesed sissetulekud
ei võimalda kergesti õue ega
hoonete ümberrajamist talukrundi kasutamiseks sobivamasse kohta, välja vanast sumbkülast. On ju paekivist majade
ühest kohast teise viimine palju suurem töö kui see oleks
puuhoonete puhul.
Ka ei hävita inimasulate
suurim vaenlane, tuli, kiviasulaid täielikult ja seetõttu ehitatakse pärast põlemist endisile

varemeile jälle uus hoone või
isegi küla.

Peamiselt taluasulad

Siinsete sumbkülade kui ka vanade taluõuede põhiplaani on
olulisel määral aidanud säilitada ka kivitarad, mis iseloomustavad kogu siinseid paeküllaseid alasid. Peale otseselt asustusruumi looduslikest omapärasustest tingitud asjaoludele,
on siinsete vanade taluasulate
kujunemisel talunikel tulnud
pidada pikka ja visa võitlust kohalike suurmaaomanikega, kelledele kuulus maa 13. sajandi
algusest ja kanda aastasadu orjaajale üldomaseid, tänapäeva
inimestele vaevalt kujuteldavaid koormiseid.
Kui praegu vanade taluõuede arv talundite koguarvust veidi alla poole moodustab, rääkimata kaluri- ja suvitusasulaist
või linnadest ja alevikest, mis
Tallinnamaal lõviosa etendavad, koosnes 13. sajandi algul
maa Taani valitsuse alla langemise ajal Tallinnamaa maaasustus vaid taluasulaist.
Aastail 1219–1220, mil toimus siinse ala eestlaste ristimine taanlaste poolt, loetlesid ristijad preestrid siinsel alal kokku 45 küla 553 adramaaga.
Neist oli ida pool Tallinna 34
küla 450 adramaaga ja lääne
pool Tallinna 11 küla 103 adramaaga. Suurim küla oli Valkla
46 ja väikseim Kersse, praeguse Saha lähedal, 2 adramaaga.

Laastavad sõjad

Kuna üht adramaad võiks ligikaudu vastavaks pidada ühele
talule, on tõenäoline, et sel ajal
oli kaardil kujutatud Tallinnamaa piirides vähimalt 553 talu.
Mõisade rajamisel kaotati aegajalt mitmed külad või asunda-

ti nad mujale. Nii saavad aja
jooksul paremate põllumaadega alad mõisamaadeks, mis juuresoleval kaardil on tähistatud
uuetüübiliste taluasulate aladena.
Palju kahju ja hävitust tõid
ka elanikkonnasse laastavat
mõju avaldanud sõjad. Ka aeg
pärast Põhjasõda oli taluasustuse kujunemiseks ebasoodus.
Pärisorjuses olnud talupoegi on
Tallinnamaal sagedased 1 viljaikaldused ja põllumaade üldine
kehvus sageli sundinud tarvitama 1 majakatuseid talviti loomade söödaks, nii et uudse lõikuse 5 õlgedest jälle uusi katuseid tuli valmistada.
Püsiva osa hooneist moodustasid kivist ja palkidest ehitatud majade seinad ja muldpõrand, kuna muu osa tuli sagedamini uuendamisele. Varemail
aegadel on tõenäoliselt küll ka
siinseil aladel taluehituste seinad olnud enamasti puust, kuna siis ka metsa küllaldasemalt
oli saada. Hiljem on kivid puu
asendanud.
Nii on siinne vana taluasustus võitluses karmi loodusega ja
egoistlike inimestega kohaliku
ajaloo välte kaotanud suure osa
oma esialgsest maa-alast ja tänapäeval eksisteerivad ta kõrval
veel mitmesugused muud maaasustuse tüübid, nägu uued talud endistel mõisapõldudel, suvitusasulad mererandadel, merekalurite asustus mererannal,
neemedel ja saartel.
Nendele maa-asustuse
komponentidele seltsib veel linna-asulate võrk praegusele Tallinnale omapärase ümbrusega.
Kõigist nendest Tallinnamaa
asulastiku osistest on aga pikim
ajalugu varul taluasulail, eriti
nende rehielamute ja sumbkiilade tüüpidel. •
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JÕELÄHTME
VALLAVALITSUS
TEATAB:
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 23.04.2020 vastu korralduse
nr 309 „Loo alevik Saha tee 8 ja 8a maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine”.
Planeeritava ala suuruseks on ca 0,7 ha, see asub Loo aleviku keskosas. Juurdepääs planeeringu alale on Saha teelt.
Planeeringuala hõlmab järgnevaid kinnistuid:
• Saha tee 8 (katastritunnus: 24504:002:0136),
• Saha tee 8a (katastritunnus: 24504:002:0184)
• osa Toome park kinnistust ca 1400 m2 ulatuses (katastritunnus: 24504:002:0586)
• osa Toome tee kinnistust ca 450 m2 ulatuses (katastritunnus: 24501:001:0062).
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine Saha tee 8 ja 8a kinnistutele elamu – ja
ärihoone kavandamiseks ja tehnovarustuse ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Kavandatav detailplaneering on kehtiva Loo aleviku, Liivamäe
küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 209) kohane.
Jõelähtme Vallavalitsus võttis 07.05.2020 vastu korralduse
nr 350 „Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine”.
Planeeritava ala suuruseks on ca 1 ha, see asub Liivamäe
külas, Saha tee ääres, Loo aleviku piiril. Juurdepääs planeeringu
alale on Saha teelt.
Planeeringuala hõlmab järgnevaid kinnistuid:
• Metsa (katastritunnus: 24504:003:0704),
• osa Ilunurme tee kinnistust (katastritunnus:
24501:001:1539),
• osa Saha tee lõik 3 kinnistust (katastritunnus:
24501:001:1539).
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine Metsa kinnistule äri- ja tootmishoone kavandamiseks ning tehnovarustuse ja keskkonnatingimuste
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Kavandatav detailplaneering on kehtiva Loo aleviku, Liivamäe
küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu kohane.
DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTI JA ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU
• Neeme küla Neeme sadam maaüksuse detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Neeme Rahvamajas (Neeme tee 4, Neeme
küla, Jõelähtme vald) 30.06.2020 kell 19.00.
Materjalidega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD (http://service.
eomap.ee/joelahtmevald/).
DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE AVALIK ARUTELU
• Manniva küla Tammenõlva kinnistu detailplaneeringu eskiisilahenduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
toimub 16.06.2020 kell 15.00 Jõelähtme vallamajas.
Planeeringualaks on Tammenõlva (katastritunnus:
24501:001:0544 ja 24501:001:0543) ja Vahukari (katastritunnus: 24504:004:0260) maaüksused.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Tammenõlva kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks, ranna ehituskeeluvööndi vähen-

JÕELÄHTME
VALLAVALITSUS
TEATAB:

TEADE KAVANDATAVA LOODUSOBJEKTI „KOHALIKU OMAVALITSUSE TASANDIL KAITSTAV RUU LOODUSOBJEKT“ KAITSE
ALLA VÕTMISE OTSUSE EELNÕUGA TUTVUMISE VÕIMALUSTEST
• Jõelähtme Vallavolikogu algatas 11.08.2016 otsusega nr
361 Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil
kaitse alla võtmise menetluse. Jõelähtme Vallavolikogu
27.06.2019 otsusega nr 231 otsustati jätkata 11.08.2016 al-

T E AT E D
damine, majutusasutuse ja äriotstarbeliste ehitiste ning neid
teenindavate rajatiste rajamine. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, tehnovõrkudega varustamine ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks, määratakse servituutide vajadus ja muud
seadustest ning õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kisenduste ulatus. Planeeritava ala suuruseks on ca 23 ha. Detailplaneeringu algatamise taotlus sisaldab ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU
• Kostiranna küla Hindreku maaüksuse detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub 15.06.–14.07.2020 ning avaliku
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub
21.07.2020 kell 15.00 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee
7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald).
Planeeringuala hõlmab ca 24,3 ha ja asub Jõelähtme vallas
Kostiranna külas Koljunuki neeme ja Piganeeme vahel ning hõlmab Hindreku maaüksust, läbi Metsaaia naaberkinnistu kulgevat Hindreku teed ning tee ja 110 kV õhuliini vahele jäävat
maad. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritavast alast
17 krundi moodustamine, millest 12 on elamumaa, üks transpordimaa, üks üldmaa, üks tootmismaa (puurkaev) ning kaks
maatulundusmaa krunti. Planeeringualasse jäävast Haaviku
maaüksusest moodustatakse üks elamumaa ning Metsaaia
maaüksusest üks transpordimaa krunt.
Planeeringulahenduse kohaselt toimub juurdepääs kavandatud kruntidele erateed mööda. Planeeringuala veevarustus tagatakse planeeringualale kavandatud puurkaevu ja pumpla rajamise teel. Muid avalikult kasutatavate infrastruktuuriobjektide
rajamist planeeringuga ei kavandata. Küll aga on läbi planeeringuala kavandatud avalikult kasutatav jalgsi juurdepääs kallasrajale pääsuks, mis lahendatakse planeeringus servituudiga.
Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav
maa-ala hajaasustuses, kus maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud looduslik ala ja mets. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve osaliselt elamumaaks ning vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna
menetletava detailplaneeringuga jätkatakse piirkonnale iseloomulikku hajaasustuse asustusstruktuuri, luues seeläbi unikaalse ja kvaliteetse elukeskkonna. Detailplaneeringuga jätkatakse
Kostiranna küla olemasolevat asustusstruktuuri. Uued hooned
on kavandatud hajaasustuse printsiibil, mis säilitab küla omanäolist miljööd ja looduskeskkonda. Planeeringuga kavandatakse Jõelähtme valda 12 uut majapidamist, luues seeläbi eeldused valla elanike arvu suurenemisele, mis on valla üks arengueesmärkidest.
Materjalidega saab tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuses (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald) E-N 8.00–17.00 ja
R 8.00–14.00, Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee)
ja kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).
KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 14.05.2020 otsusega nr 414 Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu.
Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu
koostamine algatati Jõelähtme Vallavolikogu 11.10.2018 otsusega nr 138 „Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine
ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Ajataguse tee
15 (katastritunnus: 24505:001:3020) maaüksus 844 m2 suugatatud Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse läbiviimist.
Käesolevaks ajaks on valminud Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise otsuse eelnõu. Selle otsuse eelnõuga ning teiste menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku käigus. Avalik väljapanek kestab ajavahemikus 08.–29.06.2020 tööaegadel. Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise otsuse eelnõu ja teiste menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuse kantseleis (Postijaama tee 7, Jõelähtme
küla) ja Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Viljandi mnt
16, Tallinn). Samuti on võimalik Ruu küla lähiümbruse kohaliku
omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise otsuse eelnõuga tutvuda Jõelähtme valla kodulehekülje kaudu (www.joelahtme.ee).
Avaliku väljapaneku kestel (ajavahemikus 08.–29.06.2020)
on võimalik kirjalikult või elektrooniliselt esitada menetlusega
seotud ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid. Esitatud ettepanekutele, küsimustele ja vastuväidetele vastatakse 30 päeva
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ruseks väikeelamumaaks ja Ajataguse teest nähakse ette
moodustada 102 m2 suurune transpordimaa krunt, mis antakse tasuta üle valla omandisse. Väikeelamumaale on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ühe kahekorruselise kuni 8,5
m kõrguse üksikelamu ja ühe ühekorruselise kuni 4,5 m kõrguse abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku 140 m2.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks elamukrundi suuruse osas. Üldplaneeringu
muutmine on põhjendatud, kuna Ajataguse tee 15 maaüksus
on 100% elamumaa ja uut elamumaa krunti ei moodustata.
Olemasoleva tee maa-ala laiendamine moodustatava krundi
võrra võimaldab kohalikul omavalitsusel paremini korraldada
valla teedevõrku ja selle hooldust.
Planeeringuala kontaktvööndis olevad elamumaa maaüksused on enamasti väiksemad kui 3000 m2, vahemikus 940–
2400 m². Kinnistute täisehituseprotsent ei ole samuti ühtlane –
suurematel on see ca 6%, väiksemate kinnistute puhul vahemikus 6,9–25,8%, keskmiselt 15,4%. Kavandatud lahendus ehitisealuse pinnaga 140 m2, täisehitusprotsendiga 16,5% sobitub
olemasolevasse Neeme küla väljakujunenud väikeelamute piirkonda. Kinnistul paikneva sauna asemele elamu rajamine suurendab detailplaneeringu realiseerumisega Jõelähtme valla elanike arvu, mis on valla üks arengueesmärkidest.
Otsusega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel dokumendiregistris (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD
(http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).
DETAILPLANEERINGU OSALISE KEHTETUKS TUNNISTAMISE
EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK
• Jõelähtme valla Loo aleviku Liivakandi tee 2 maaüksuse
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Liivakandi
tee 8 (katastritunnus 24501:001:1624) kinnistu osas.
Jõelähtme Vallavolikogu 27. september 2004 otsusega nr
130 „Jõelähtme valla Loo aleviku Liivakandi tee 2 maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestati Liivakandi tee 2
maaüksuse maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga
planeeritava ala suurus on 3921 m2, planeeringuga jagati maaala kaheks elamukrundiks, määrati ehituslikud tingimused ja
planeeringuala kasutamiseks vajaliku ning seda läbiva avalikult
kasutatava taristu asukohad. Detailplaneeringuga on Liivakandi
tee 8 kinnistu suuruseks määratud 2148 m2, sihtotstarbeks
elamumaa, kavandatavate hoonete arvuks kaks hoonet (üks
elamu ja üks abihoone), ehitisealuseks pinnaks 250 m2 ning
korruselisuseks maksimaalselt kaks korrust (põhikorrus + katusekorrus). Detailplaneering on realiseeritud, on rajatud elamu ja
abihoone. Kinnistul asuvate ehitiste ehitisealune pind ületab
kehtiva detailplaneeringuga määratud ehtisealust pinda ca 165
ruutmeetri ulatuses.
Detailplaneeringu alal asuva Liivakandi tee 8 maaüksuse
maaomanik esitas Jõelähtme vallale taotluse tunnistada Loo
aleviku Liivakandi tee 2 maaüksuse detailplaneering osaliselt
kehtetuks Liivakandi tee 8 maaüksuse osas, sooviga seadustada abihoonet, mis ületab detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna suurust.
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eelnõu
avalik väljapanek toimub 15.06.–14.07.2020.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK VÄLJAPANEK
• Ruu küla, Jõeranna tee 11 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 8.-22.06.2020 Jõelähtme
vallamajas ning projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Jõeranna tee 11 maaüksuse osas on Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2011 otsusega nr 201 kehtestatud Ruu küla Tirisaare
maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse detailplaneeringu järgset krundi hoonestusala kuni
10% ulatuses.
jooksul peale avaliku väljapaneku lõppemist. Ettepanekud
on võimalik esitada paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsusele
(Postijaama tee 7, Jõelähtme küla) või elektrooniliselt, saates
need e-postiaadressile kantselei@joelahtme.ee.
Jõelähtme Vallavalitsus teeb tulenevalt COVID-19 viiruse levikust ettepaneku arutada valminud Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise otsuse eelnõuga
seonduvat ilma avaliku aruteluta, kuna avaliku arutelu korraldamine võib soodustada viiruse levikut. Juhul, kui keegi soovib
siiski ka avaliku arutelu korraldamist, siis palun sellest kirjalikult
või elektrooniliselt teada anda avaliku väljapaneku kestel.
Peale Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil
kaitse alla võtmise otsuse eelnõu avaliku väljapaneku lõppu ja
avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekutele vastamist
ning eeldustel, et keegi ei soovi avaliku arutelu korraldamist ja/
või puudub tarvidus otsuse eelnõu teise avaliku väljapaneku
korraldamiseks, otsustab Jõelähtme Vallavolikogu Ruu küla lähiümbruse kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise.
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Ajavahemikul 17.04.–
17.05.2020 aset leidnud
olulisemad juhtumid

Kõnealusel perioodil on Jõelähtme vallas registreeritud
kümme kuritegu, vägivallategusid pandi toime kolmel korral.
• 17.04 Kostivere alevikus lõi meesterahvas oma abikaasat
ja tütart, millega tekitas kannatanutele füüsilist valu ning
kehavigastusi.
• 05.05 Loo alevikus leidis elukaaslaste vahel aset verbaalne konflikt. Ähvardamise osas alustati kriminaalmenetlust
KarS § 120 lg 1 järgi.
• 06.05 Liivamäe külas lõi meesterahvas teist meest, tekitades sellega kannatanule füüsilist valu.
• Kriminaalses joobeseisundis juhte eemaldati liiklusest
seitse, viiel korral alustati menetlus KarS § 424 lg 1 ja
ühel juhul KarS § 424 lg 2 järgi, kuna isik oli varasemalt
sarnase teo tahtlikult toime pannud:
• 20.04 Loo alevikus Lagedi-Kostivere maantee 6. km-l juhtis meesterahvas mopeedi olles alkoholijoobes.
• 26.04 Uuskülas, Maardu tee 1. km-l juhtis meesterahvas
mootorsõidukit Peugeot olles alkoholijoobes.
• 26.04 Tallinn-Narva mnt 21. km-l juhtis naisterahvas mootorsõidukit Volkswagen olles alkoholijoobes.
• 28.04 Tallinn-Narva mnt 20. km-l juhtis meesterahvas
mootorsõidukit Opel olles alkoholijoobes.
• 01.05 Jõelähtme vallas Põhja ring 0,3-km-l juhtis meesterahvas mootorsõidukit Citroen olles alkoholijoobes.
• 03.05 Jõelähtme külas juhtis meesterahvas mootorsõidukit Volvo olles alkoholijoobes.
• 11.05 Tallinn-Narva mnt 24. km-l juhtis meesterahvas
mootorsõidukit BMW olles alkoholijoobes. Isik oli varasemalt sarnase teo tahtlikult toime pannud.

K O H A L I K U D
Neeme külakoosolek
Neeme külakoosolek ja külavanema valimine
toimub Neeme rahvamajas 30.06.2020
Koosolekust võtavad osa vallavanem Andrus Umboja
ja Jõelähtme valla piirkonnapolitseinik Kersti Kald.
Teemade lisamine ja info sirje.pollu@gmail.com
5666 0055
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Prime
Haljastus

Lähisuhtevägivald infona:
• Lapse osaluseta lähisuhtevägivalla juhtumeid registreeriti
vaadeldaval ajavahemikul Jõelähtme vallas infoteadetena
(st, et pole alustatud süüteomenetlust) kolmel korral ning
lapse osalusega kahel korral.

KODULEHT:
www.torustikud.ee
e-post:
info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 5553 3948

Vee- ja
kanalisatsioonitorustike
sise- ja välistööd

info@korstnakunst.ee

KORSTNAPÜHKIJA

Telefon: 5124347
primehaljastus@gmail.com

ÕPI SEAL,
KUS ISE
SOOVID!

LIVE

otseülekanne
reaalajas

Mais kõik koolitused

INTERNETIS

35-tunnine täienduskoolitus
veoauto- ja bussijuhtidele

16.–24. mai (L,P ja L,P)
18.–21. mai
21.–24. mai
Kõik koolitused on autojuhi töö- ja puhkeaja
ning sõidumeerikute süvaõppega
KOOLITAVAD
Autoserti koolitajad
Lenno Põder
Priit Lilleorg
Vitali Nester

Keskkonnaamet teatab Lundi paisu
veeloa taotluse keskkonnamõju
hindamise (edaspidi KMH) programmi
avaliku arutelu toimumisest.

Lisainfo ja registreerimine
www.autosert.ee
5886 7665
info@autosert.ee

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jätkata Jõelähtme jõel Harju maakonnas Jõelähtme vallas Koogi külas Jägala-Joa tee 33 kinnistul (katastritunnus
24504:008:1470) Lundi paisul senist paisutamist
rekreatsiooni eesmärgil. Taotletav paistutustase on
normtingimustes ca 2,5 m looduslikust tasemest.

Arendaja on Navigor OÜ (registrikood 11912520;
aadress Kose tee 22a, Pirita linnaosa, Tallinn; kontaktisik Reimo Raid, telefon 501 6190, e-post reimo.
raid@calisto.ee ). Otsustaja on Keskkonnaamet
(kontaktisik Kristy Käärid, telefon 674 4809, e-post
kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on
LEMMA OÜ (registrikood 11453673; aadress Värvi
tn 5, 10621 Tallinn; juhtekspert on Piret Toonpere,
telefon 505 9914, e-post info@lemma.ee).

www.korstnakunst.ee

Võtke julgelt ühendust
või küsige maili kaudu
hinnapakkumist.

(kood 95, tagab pädevustunnistuse 5 aastaks)

Keskkonnaamet algatas vee erikasutusloa taotluse
KMH 03.08.2017 kirjaga nr 14-6/17/2672-10, kuna
kavandatav tegevuskoht asub Natura 2000 võrgustiku alal ning tegevus võib avaldada negatiivset
mõju Jägala loodusala ja Jägala jõe hoiuala kaitseeesmärgiks olevatele liikidele ja elupaikadele.

555 38 506

TEOSTAME
HALJASTUS-, AIANDUS- ja
MURUNIITMIS TEENUSEID.

Ise asume Harjumaal, kokkuleppel teostame töid üle Eesti.

Varavastased kuriteod:
• Ajavahemikul 27.04.2020–03.05.2020 varastati JägalaJoa külas Joa puhkeala kinnistu autoparklast sinine välikäimla väärtusega 500 eurot.
Sama perioodi vältel on valla territooriumil alustatud 52
väärteomenetlust.
• Liiklusseaduse rikkumisi menetleti eelpool nimetatud perioodil 60 korral. Tabati 44 kiiruseületajat. Alustati viis
väärteomenetlust tee püsivust ja liiklusohutust ohustava
sõidukiga liiklemise eest. Maardu-Raasiku maanteel 3.
km-l tabati mootorsõidukit juhtinud mees, kelle ühes liitris
väljahingatavas õhus oli alkoholisisaldus üle lubatud piirmäära.
• Kahel korral pandi toime varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu (KarS § 218 lg 1):
• 17.04 varastas meesterahvas Jõelähtme Olerexi tanklast
töökindad väärtusega 25,20 eurot
• 21.04 Ihasalu külas lõi meesterahvas puruks kaubiku akna.
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Lundi paisu KMH programmi avalikul väljapanekul
(13.03-15.04.2020) olnud dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel Uudised, pressiinfo/ keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek).
KMH programmi avalik arutelu toimub 11.06.2020
kell 16.00 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7,
Jõelähtme küla, Jõelähtme vald) volikogu saalis.

www.kaevetood.eu
info@kaevetood.eu 5903 9257
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Lugupeetud tulevane
koostööpartner
Harjukatend OÜ põhiliseks tegevusvaldkonnaks

on freesasfaltist teede ja platside ehitus, tänavakivide
paigaldus, asfalteerimistööd, löökaukude parandus.
pinnase kaeve- ja haljastustööd. Bobcat teenus.
Meie tellijateks on omavalitsused, elamuühistud, ettevõtted ja ka eraisikud. Omame kvaliteetset tehnikat ja
tööjõudu objektide edukaks valmimiseks.
Oleme valmis teinud sadu platse, hoove, parklaid ja teid
Tallinnas ning Harjumaal.

MEIE PÕHILISED TEGEVUSALAD:

·
·
·
·
·

Asfalteerimine ja löökaukude parandustööd
Kaeve- ja pinnase ehitustööd
Freesasfaldist teed ja platsid
Multilift konteinerite rent
Prügivedu
Tasuta konsultatsioon –
võtke ühendust ja küsige pakkumist!
Harjukatend OÜ
Tel: +372 51 01 690
Türi tänav 10d, Tallinn
E-mail: harjukivi@gmail.com

Hauakivide ja hauapiirete
müük ja paigaldus üle Eesti

Изготовление и установка памятников и оградок по всей Эстонии
Kevad on õige aeg
oma lahkunud lähedaste
meenutamiseks ja haudade
hauakive, hauapiirdeid ning ka
korrastamiseks.
restaureerimis- ja hooldustöid
Весна – это подходящее
kalmistul tellida soodsa hinnaga!
время, чтобы вспомнить
В течение мая
о своих ушедших близких
памятник, ограждение, а также реставрацию
и заняться
и уход за могилой на кладбище возможно
благоустройством могил.
заказать по более выгодной цене.

Maikuu jooksul saab

PAE 66, TALLINN • Tel 5388 8834, 603 1316
WWW.HAUAKIVID.INFO
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24.05 Loo alevik

82

20.05 Ülgase küla

ANTS LÄTTI

94

27. 05 Neeme küla

82

25.05 Iru küla

23.121926–31.03.2020

93

10.05 Maardu küla

81

10.05 Uusküla

Ants Lätti noorusaeg langes kokku Eesti lähiajaloo ühe rängima perioodiga. Kaks diktaatorit taplesid. Eesti meestel tuli
teha valik (kui see üldse võimalik oli), kelle poolt olla või pageda metsa või Soome.
Pärast punaste väljalöömist loodi Omakaitse ning Antsust
sai Omakaitse liige. 1943. aastal Soome mineku katse ebaõnnestus. Kui Jüri Uluots kutsus Eesti mehi kodumaad kaitsma,
liitus Ants 20. diviisi tagavararügemendiga. Sõda oli lõpukorral, Vene tankid juba Tallinnas. Saksamaale saatmise asemel
otsustas Ants mõne oma sõbraga minna Sinimägedele, kuid
jõuti ainult Keilani, kus ühineti Pitka poistega ja mindi käsirelvadega Vene tankide vastu. See oli viimane Pitka poiste lahing. Antsul õnnestus isatallu tagasi tulla. Sõda oli lõppenud
ja pikk okupatsiooniaeg alanud. 1944. aastal tuli mobilisatsiooni käsk. Järgnes valve Maardu fosforiidivabrikus ja teenistus miilitsas.
1946. aastal õnnestus pääseda õppima Moskva teatriinstituuti, kuhu õppima mineku üheks põhjuseks oli pääseda arreteerimisest Eestis.
1949. aastal püüdis Ants koos kolme õpingukaaslasega
saata vabasse maailma sõnumi küüditamisest Eestis. Sellele
järgnes tema arreteerimine ja pool aastat ülekuulamist ning
peksmist. Spionaažisüüdistusest ja kuulist õnnestus pääseda,
aga jäi riigireetmine ja kümme aastat Gulagi vangilaagrit. Elujõulisest mehest jäi järele surmavari. Imekombel õnnestus tal
saada kontakt oma isaga ning toidupakid kodustelt aitasid tal
ellu jääda. Pärast Stalini surma järgnes amnestia ning 1955.
aastal jõudis Ants taas kodumaale.
Pärast Eesti taasiseseisvumist said Antsust Kaitseliidu liige. Talu taastamisest ei tulnud õieti midagi välja. Endine nn
punaparunlus läks sujuvalt üle kapitalistlikuks suurtootmiseks.
Unistus peretaludest jäigi unistuseks.
Antsu eluaegseks hobiks oli jahipidamine. Minu voodipeatsis rippuv kanavarga nahk tuletab mulle alati meelde Paasi Atsi a´la Ants Lättit. Ants Lätti on näide sellest, et ka pika
okupatsiooniaja sai üle elada vastuollu minemata oma südametunnistusega ning reetmata isamaad.
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15.05 Liivamäe küla

80

14.05 Loo alevik

89

06.05 Loo alevik

80

14.05 Uusküla

88

02.05 Kullamäe küla

80

24.05 Loo alevik

88

27.05 Loo alevik

80

28.05 Koipsi

88

29.05 Nehatu küla

70

28.05 Uusküla

85

29.05 Saviranna küla

70

29.05 Uusküla

84

06.05 Loo alevik

84

29.05 Kostiranna küla

Kaitseliidu Jõelähtme RA rühm
Jüri Kerner

LEIDA RÜÜTEL

LINDA VISSAK

ANTS-PEETER TUST

ENNO LAANSOO

VEERA HÕBEMÄGI

MART JALAKAS

LEONHARD PÄRNASTE
HELVI-BRIGITTE RAUDNAGEL
VALVE STUMBUR
SALME AVIK

VILNIS LOBE

ILME JALAKAS
MATTI PÕLDIS

AARAND ROOS

SILVI TORJUS

EPP KRIVIN

VAIKE HAAB

HEINARD OLEKS			

HELGI SILD

HELDUR SEPP

Kes ei soovi vallalehes
meelespidamist, palume sellest
teada anda telefonidel
605 4887 või 605 4880.

Jõelähtme valla uued kodanikud
13.04.2020

Anna Volkova

16.04.2020

Rülvi ja Ardo Eesmäe

18.04.2020

Sirli ja Mait Rätsep

21.04.2020

Roosi ja Jaak Soosaar

22.04.2020

Tagne Võip ja Mart Kaseväli

08.05.2020

Alina-Florentina ja Taavo Akk

poeg Kaspar
poeg Morten
tütar Susanna
poeg Toni
tütar Salmis

poeg Aaron Daniel

Avaldame sügavat kaastunnet
VELDA TAIMSAAR
MAIE-ELVI KUNGLA
HELMUT VAIN

05.11.1933–30.04.2020
07.01.1935–12.05.2020
20.04.1953–13.05.2020

Su rüppe heidan unele,
mu püha Eestimaa…

HELMUT VAIN
20.04.1953–13.05.2020

Avaldame südamlikku
kaastunnet abikaasa
Liivile, lastele ja teistele
omastele
Jõelähtme vallavalitsus
ja volikogu

Mõni hetk on elus valusam
kui teine, mõni hetk on kohe
väga valus….

Avaldame südamlikku
kaastunnet
Salmele abikaasa

KARLI PAJU
lahkumise puhul.
Loo koolipere

Kallid, Liivi, Liia, Laine ja Henri lastega,
meie sügav kaastunne armsa abikaasa, isa ja vanaisa

HELMUT VAINU
kaotuse puhul.
Jõelähtme Rahvamaja

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl vaid kõrvus kostab veel,
Ei enam naeratust Su suul,
Nüüd tasa leinas nutab tuul....

HELMUT VAINU

Jõelähtme surnuaiapühad
20. juunil
kell 11
kirikaia surnuaiapüha kirikus
20. juunil
kell 12.30
Jõelähtme surnuaiapüha
5. juulil
kell 13
Saha surnuaiapüha

Avaldame kaastunnet abikaasale ja lastele perekondadega
Rita ja Jüri
Avaldame kaastunnet
omastele

MAIE-ELVI KUNGLA
Kauaaegset külaelanikku mälestab
Parasmäe rahvas

REKLAAM

12
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK
• Müüa kandiline puitbrikett kuusk
125€ / 960kg, kask 135€ / 960kg.
Ümmargune puitbrikett kauapõlev
150€ / 1000kg. Premium pellet
6mm ja 8mm 190€ / 960kg.
Veovõimalus Harjumaal.
tel 53359010, 682 7289
www.kutteladu.ee
VIIMSI KÜTTELADU
• MÜÜA ELAMUMAA. Lääne-Harju
vald, Valkse küla, Lepa tn. 2,
katastrinumber: 29501:007:1330
Lisainfo 5147886
• Müüa Vanamõisa külas eramaja,
4 tuba. Krundi suurus 1519 m2. Katastri nr: 72701:002:1675. Olemas
eksperthinnang!
Rohkem infot 56239904

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

JA HÕBEDA
KOKKUOST
KULLA KULLA
JA HÕBEDA
KOKKUOST
Head hinnad!
Rahakätte!
kohe kätte!
Head hinnad!
Raha kohe

Mai Jõelähtme vallaleht
trükiti
25. mail 2020,
eeldatav postkastidesse
jõudmise aeg
28.–29. mai 2020.
Juuni vallaleht läheb
trükki
29. juuni 2020,
eeldatav postkastidesse
jõudmise aeg
2.–3. juuli 2020.

Pärnu mnt 8, Pärnu mnt 8,
Kadaka tee 36 Kadaka tee 36

Tel 7370
600 7715, 699 7370
Tel 600 7715, 699
www.rasmussen.ee
www.rasmussen.ee

Kaastööde tähtaeg
12. juuni 2020.

Kadaka tee 36
Telefon +372 600 7715

Tegelikud postituskuupäevad võivad
toimetusest mitteolevatel põhjustel
muutuda.

www.kullakokkuost.ee

Info ja tellimine
Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

51 36 999
info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

• Müüa Kuivad küttepuud, kütteklots, puitbrikett, pellet, kivisüsi, liiv,
killustik, graniit, must muld, loomaja hobusesõnnik, kompost.
Info tel 5394 3606
• Liiv, killustik, muld, freesasfalt kohaleveoga. Tel 5079362
• Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud pikkusega 30-60 cm.
Kojuvedu. Tel 5227345
marek406@gmail.com
• Müüa Harjumaal 3 meetrist küttepuud sanglepp ehk must lepp kohaletoomisega. Miinimum kogus 15 tihumeetrit. Lisainfo telefoni teel!
+37256487816
• Müüa hobusesõnnikut pakendatult
70 l kottidesse. Hind 5 €. Vedu tasuta.
Tel 5341 1252
• Müüa killustik, liiv, kruus, täitepinnas,
frees-asfalt, haljastusmuld, vundamendi
tagasitäide kuni 20 t korraga, soodsalt
kohaletoomisega! Tellimine telefoni
teel eesti ja vene keeles. Tallinn-Harjumaa. Tomz. Tel 5805 7676,
tomz@hot.ee
• Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu
on tasuta! Tel 5383 9215
• Müüa muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt. Tel 53953788
• Müüa sauna- ja suitsuahjud,
tel 505 4355
• Müüa segalehtpuu al: 42 eur/rm, valgelepp al: 42 eur/rm, sanglepp (must
lepp) al: 46 eur/rm, kask al: 56 eur/rm,
saar al: 58 eur/rm, metsakuiv
al: 50 eur/rm, 30cm lisandub 3 eur/rm.
Kontakt: 56975216
• Voodrilaua(värvitud), põrandalaua,
tuulekasti, terrassi ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 53731117, www.espuit.ee

OST

• Ostame eesti ja vene vanaraha, aumärke, postkaarte, sõjandusesemeid.
Pakkuda võib kõike. Kuulutus ei aegu,
raha kohe. Iga päev kl. 11–21
Ain Tel 55955996
Marko Tel 56507703

• Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid, aparaate ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid ja
seisvaid masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei aegu!
Tel 54575055
• Autode kokkuost Harjumaal. Uuri
omaauto hinda www.auto-hoov.ee
58190200
• Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada!
Tel 53092650
• Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi.
Ostan vene autode/mootorrataste osi.
Tel 5102349
• OÜ Estest PR ostab metsa-ja põllumaad . Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
• Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika) 55678016.

TEENUS
• Fassaadide hooldus ja värvimine.
Terrasside ehitus ja hooldus.
Daniel@fassaadkorda.ee
5696 3580, FASSAADKORDA.EE
DH Service OÜ
• Langetame, hooldame puid ja
freesime kände just Teie piirkonnas.
Leiame koos lahenduse! Meid saab
kätte www.puumehed.com,
tel 56263857
• Vannitubade ja korterite remont
ning viimistlus. Küsige pakkumist:
Tel 5257443
E-post: info@remontjaviimistlus.ee
Koduleht: www.remontjaviimistlus.ee
• Katuste süvapesu ja värvimine,
akende pesu, veerennide puhastus,
fassaadide pesu ja värvimine.
Tel 56388994,
e-post: kpe.kpe@mail.ee
• Saemees.ee pakutavad teenused:
-ohtlike puude raie
-kändude freesimine
-võsalõikus
-trimmerdamine
-muru niitmine
-hekkide lõikamine.
Võtke meiega ühendust:
tel 5286976
e-mail: info@saemees.ee
• Aedade ehitus, väravate-, treppide-,
trepipiirete ning rõdupiirete
valmistamine ning paigaldus.
Silkroad OÜ 53061469
info@alaveremetall.eu
• Puhastame küttesüsteemid ja
muudame kodud ohutuks!
Korstnapuhastaja OÜ, +37256646756,
Vaata lisa www.korstnapuhastaja.ee

• Ehitusmehed teevad järgmisi töid:
puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid, aiad, terrassid, plaatimine,
fassaadi ja katuse survepesu ja värvimine, parketi, looduskivi paigaldus, koristus, ehitusjärgne koristus.
Silvar Tel 58944537
ehitusmehedharjumaal@gmail.com
• Ehitus ning remondi tööd. Fassaadikatuste-vaheseinte-saunade-terrasside
ehitus. Parketi,uste,akende,liistude
paigaldus ja muud siseviimistlus tööd.
Tel 53605083
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
24 h. Vt ka ennustus.ee
• Katuste ja fassaadide pesemine ja
värvimine. Tel 5010834
• Kivikorstnate ehitamine ja remont.
Tel 5188889
• Korstnapitsi ehitus ja remont.
Tel 55579399
• Korstnapühkimine (nõuetekohane
akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont.
Teen töid ka nädalavahetustel.
Tel 53724993,
e-post: korstnapyhkija1@gmail.com
• KORSTNAPÜHKIMISTEENUS
Tel 53330556, www.korstnahooldus.ee
• Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töö puhas ja korralik, tehtud töö kohta
väljastan nõuetekohase akti.
Tel 56890125,
e-post: kuldnoop@gmail.com
• Litsentseeritud korstnapühkija.
Tel 53615567 www.kuldnekorsten.ee
• Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Katuserennide
puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude langetamine, hekkide
ja õunapuude lõikus Tel 5210334
• Ohtlike puude langetamine.
Tel 56632968
• Ohtlike puude langetamine ja puude
hoolduslõikus. www.puulangetus.eu,
tel 58228154
• Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed ja hinnad soodsad.
Küsi hinnapakkumist. Tel 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee
• Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. Töötan kuni
30 km Tallinna piirist. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Tel 56903327
• Teostame ehitus-, viimistlus-ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Pakume oma klientidele kvaliteetset terviklahendust ja usaldusväärset koostööd. Ehitusmehed OÜ, Tel 53431487,
info@ehitusmehed.com
• Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936
• Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150€. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfotel 5656 2191
• Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476,
www.miltongrupp.ee

KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 ja info@kytame.com
RUF PUITBRIKETT –
1000kg

125,00 EUR / alus
ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

195€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

kvaliteetne ja
ostjate lemmik

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT
(auguga) – 1000 kg

PELLET – 960 kg

195,00 EUR / alus
Soodne küte
pelletkatlasse

150,00 EUR / alus
auguga puitbriketi
põlemise aeg 1h pikem
KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

Toimetaja Signe Valdmann,
605 4865, 5843 7860,
signe.valdmann@joelahtme.ee,
Jõelähtme valla teabe ja infoleht.
ajaleht@joelahtme.ee.
Väljaandja on Jõelähtme vallavalitsus.
Tasulise reklaami ja kuulutuste
Omavalitsuse õigusaktidega saab
tellimine 646 2214,
tutvuda valla kantseleis, raamatumyyk@harjuelu.ee.
kogudes ning www.volis.ee ja
Jälgi meid nüüd ka Facebookis:
www.joelahtme.kovtp.ee.
www.facebook.com/joelahtme.
Valla üldinfo kantselei telefonil 5301 2223.
Reklaami sisu ja lugejakirjades toodud seisukohtade eest toimetus ei vastuta.
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada.

