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         Käsmus 15.09.2019 

Osalejad: Liina Altroff, Virge Ong, Eduard Vainu, Taavi Sinimäe 

Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe valimine 
2. Käsmu suvise liikluse korraldamise arutelu 
3. Bussiparkla ehitus 
4. Muuli ümbruse korrastamine 
5. Rahvamaja väikese saali ja köögi remont 
6. Mänguväljaku ehituse alustamine 
7. Muu info 

Hääletati ja otsustati: 

1. Juhatuse esinaiseks valiti Mari-Liis Vohli 

Arutati: 

2. Suvine liiklus Käsmus muutub iga aastaga järjest intensiivsemaks, lisaks 
ekskursioonibussidele oli sel suvel külas liikvel palju matkabusse, mis tihti takistasid 
liiklemist, parkimist ja jäid öömajale neile selleks mitte ettenähtud kohtadesse. 
Autoliiklus on muutunud intensiivsemaks, kuid Põllu tänava parklat kasutatakse 
parkimiseks liiga vähe. Küla vahel eiratakse süstemaatiliselt kiirusepiirangut.  

Otsutati: 

Võtta arutlusele  küla üldkoosolekul küla muutmine paremakäe liiklusega külaks, et sel viisil 
ohjeldada kihutamist ja suunata inimesi kasutama muid liiklusvahendeid peale auto. 

Paluda vallalt abi Põllu tänava parkla hooldamiseks, so kord kuus alates maist-septembrini 
niitmisega, vastavalt vajadusele. 

Tähistada Põllu tänavale suunav parkla silt täiendavalt auto ja karavanide(matkabusside) 
parkla märgiga. Parklamärk Põllu tänava parkla juures teha paremini nähtavaks. 

Paigaldada kooskõlastatult Maanteeametiga karavanidele sissesõidu keelumärk Ranna tee 
algusesse ja parkimise keelumärk külalõpu parklasse. 

Keelata busside sissesõit Laane teele, Lille tänavale ja busside liiklus peale Merekooli tänavat 
Neeme teel „va valdaja loal“(sõnastus täpsustada Maanteeametiga). Võib juurde lisada ka 
näiteks hooajal juunist augustini. 

 

Arutati: 



3. Bussiparkla ehituseks on olemas ehitusluba ning vallapoolne finantseering ja 
erafinatseering. Ehituse alustamise aeg on kooskõlastamisel. Maanteeamet annab oma 
nõusoleku külas bussiliikluse piiramiseks juhul kui bussiparkla on valmis ja bussidele 
on reaalne parkimiskoht olemas. Plaanis on piirata bussiliiklust Neeme teel peale 
Merekooli tänavat.  
Muuli ümbruse korrastamisel tuuakse muuli kõrval ja vees asuvad betoonplaadid 
bussijaama ehitusele pinnatäiteks.  

Arutati: 

4. Muuli ümbruse korrastamine toimub samaaegselt bussiparkla rajamisega. 
Eemaldatakse betonplaadid muuli kõrvalt ja veest, eemaldatakse relsid. Kooritakse 
pinnas kruusakividest. Käsmu sadama süvendamisest tekkiv liiv tuuakse muuli 
ümbruse ranna-ala kujundamiseks. 

Arutati: 

5. Rahvamaja remont algab novembris ja lõpeb veebruariks kuna plaanis on pidada 
Haljala valla Vabariigi aastapäeva pidu seekord Käsmu rahvamajas. 
Jõulupeo korraldamise võimalikkust tuleb hinnata kohapeal. Põhimõtteliselt on 
ehitustsoon võimalik eraldada ja suures saalis jõulupidu pidada. 
Kaaluda võimalust teha KOP-ile taotlus köögisisustuse ostmiseks. 

Arutati: 

6. Mänguväljakule on väljastatud ehitusluba. Olemas on kaasfinatseerija. Külaselts 
taotleb Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks ette nähtud toetust alla 
3-aastastele lastele mõeldud liumäe ostmiseks. Ülejäänud seadmetele on rahastus 
olemas.  

Otsutati: täpsustada valla ehitusnõunikult mänguväljaku seadmete paigalduse kohta. Kas 
kasutusloa saamiseks avalikule mänguväljakule on vajalik tootjapoolne paigaldus või 
võivad seda teha ka kohalikud ehitajad.  

Alustada mänguväljakule seadmete paigaldusega kevadel 2020. 

Arutati: 

7.1  Käsmu küla on „Maal elamise päeva“ nimekirjas Käsmu poe ja Suvelõpu peoga 28.09. 

7.2 Halja valla Vabariigi aastapäeva pidu peetakse seekord Käsmu rahvamajas. 

7.3 Kevadel taotleda luba RMK-lt neeme tipus asuva kuivkäimla ümbruse korrastamiseks 
ja võsa eemaldamiseks „Teeme ära“ kevadtalgute korras. Käimla paremini nähtavaks 
muutmiseks paigaldada täiendavaid suunaviite alates parklast kuni käimlani. 

 

Protokolli koostas: Mari-Liis Vohli 


