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• Koosoleku  juhataja ja protokollija valimine 

• Külavanema info 

• Hääletamise korra tutvustamine 

• Kandidaatide ettekanded, küsimused ja vastused 

• Külavanema valimine 

• Kandikogu valimine 

 

1. Koosolekul osaleb  

a. Koosoleku juhatajaks valitakse Eduard Vainu 

b. Koosoleku protokollijaks valitakse Mari Vihuri 

2. Jaanitule plats. Kuna see aasta enam sadama juures ei saa, oleme lahendusena 

tahtnud taastada platsi neeme tipus. RMK on nõus kui keskkonnaamet on nõus. 

Keskkonnaamet ei osanud telefonivestluses tuua argumente, miks ei tohiks 

taastada vana platsi neeme tipus. Küsimus on selles, kas saame piisavalt ruttu loa, 

muidu oleks alternatiivne lahendus plats Põllu tn või Võrkneeme esine. Maa seest 

leiti kaabel, mis jookseb neeme lõppu, tuleb hinnata selle seisukorda. Seal on 

kavas taastada ka kiik. Eino Kiviberg on õnneks tallele pannud vana kiigevõlli.  

3. Busside ebaseaduslik liikumine küla lõpus. Kui näete bussi parkimas, peaksite 

helistama 112 ja ütlema bussi numbri. Kui tuleb palju kaebusi, rakendatakse 

lõpuks patrull. Ehkki kaevata pole ilus, kutsume üles peale kaebama! Kui 

olemasolevas bussiparklas tehakse midagi valesti, käib trahvi alla. Parkla tulu 

eelmine aasta oli 87 eurot, nüüd 120 eurot. Olemas on trahvikviitungid. Hakkame 

sel aastal kasutama. Peame leidma noored, kes kontrolliks nädalavahetuseti, 

jätaksid autodele trahvikviitungeid. Parkla asub eramaal, seal on 

eraparkimistingimused, maaomaniku õigus, ei pea ühegi asutusega kooskõlastama. 

Trahv on 20 eurot. Ehk on see liiga väike summa, 40 oleks normaalne. Kui 20 ei 

mõju, tõstame, aga alustame sellest, et liiga ahnet muljet ei jätaks. Parkimistasu on 

3-5 eurot tund, võib juhtuda, et mingist ajast pikemalt tuleb trahv odavam välja. 

Sõiduautod peaksid parkima Põllu tn või mujale, bussijaama parkla on ainult 

bussidele. 

4. Külas jooksevad lahtised koerad, kes hirmutavad inimesi ja teisi loomi. 

Külavanem on rääkinud vallaga, nemad kirjutaksid 4-kohalise trahvi. Meil pole 

aega oodata, kuni midagi juhtub. Ametlik trahv on 1000-9000 eur, kui keegi saab 

viga, võib kannatanu nõuda koera eutaneerimist. 

5. Loomade vaktsineerimine 26.05. Info tuleb fb gruppi ja listi.  

6. Bussid poe ees. 7 aastat tagasi lepiti kokku, et Lainela saab erandi, sest neil on 

busside manööverdamise ruumi. Sama erand tehti muuseumile tingimusel, et 

bussid pargivad nende hoovil. Muuseumil on üks küla suurimaid krunte. Muuseum 

nõudis, et vald rajaks parkimiskoha, vald nõudis sama muuseumilt. See on valla 

maa, võiks vastu võtta otsuse. Vajame küla mandaati. Peaks üles panema busside 

parkimise keelu märgi. Ka seda ei saa toetada, et bussid paneksid rahva maha, 



sõidaksid minema ja hiljem tuleksid uuesti peale võtma. See tekitaks 

pendeldamist, veel rohkem liiklust. Tuleks panna märk, et ei tohi parkida poe ette, 

vaid muuseumi ette. Kui küla nõus, võtame selle ette. See, et kõik majutatakse 

omal krundil, oli eelduseks, et transpordiamet lubas teha muuseumile erandi. Kui 

ei täida nõudeid, võtame selle privileegi ära. Ettepanek vastu võtta otsus, et 

muuseum peab bussid oma maale panema. Bussid saaksid parkida murule 

muuseumi ees. Sigrid Kristenbrun on vastu, sest siis oleksid bussid tal veel rohkem 

aia taga, inimesed filmivad teda üle aia. Poe ees on valla maa. Sinna saaks panna 

märgi „parkimise keeld bussidele“. See on tehtav. 

7. Kabelimäe uus parkla Laane tee ääres. Praegusest võiks tulevikus kujundada 

roheala. Kirikusse tulevad pulmalised võivad panna muru peale, see on kiriku maa. 

Juba ilma kirikulisteta on plats täis. Pidasime seda lihtsaks ja kiireks tööks, 

hankisime kõik vahendid, esitasime vallale menetluseks, aga vald menetleb justkui 

suurprojekti. Me pole teinud uuringut, palju kohti vaja on. Loomulikult mida 

rohkem, seda parem, aga alustame 8-st. 10 oleks optimaalne. Seal pargivad praegu 

peamiselt matkajad, sest RMK on selle märkinud kaardil parklaks. Oleme mitu 

korda nendega rääkinud, aga nad ei taha Käsmusse rohkem panustada. RMK 

kohtadest ongi Käsmu kõige külastatavam – 40 tuhat aasta, II kohal Viru raba – 33 

tuhat. RMK tahab külastajaid hajutada ja suunab kodulehel inimesi muudesse 

huvitavatesse paikadesse. Perekonnad Hääl ja Pruuli korraldasid RMK-le 

survekoosoleku, aga see ei viinud kuhugi. Mida rohkem parklaruumi, seda rohkem 

pargitakse. Käsmu järve lõunaosas on probleemiks järelevalve, mida peaks tegema 

keskkonnaamet. Nädalavahetusel on raske patrulli kohale saada, ehkki Käsmu 

sadamasse tuli kohe.  

8. Põllu tn parkla. Algul võiks katta kruusaga, hiljem valla abiga kõvakate ja 

haljastus. Elin Küttim: „Kui kuulen probleemidest küla muudes parklates, tean, 

mis Põllu tn toimuma hakkab. Parkla elumajade keskel on tervisele ohtlik, see 

tekitab liiklust ja heitgaase. Laiendage küla alguse parklat!“ Reet Hääl: „Viige! 

Tehke! – Need oleme ju meie ise, kes viime, meie teeme! Meie oleme küla 

inimesed. See ala on parklana kasutuses juba ammu, sildid aastaid väljas, ainult 

vahel kasvab taimestik sildi ette. Autod ei jää tulemata. Meie mõte oli teha plats 

viisakaks. Kui ei tohi, jätame selliseks koledaks.“ EK oli pakkunud vallale 

variante, lubati mõelda, aga nüüd on vallavalitsuses töötajad vahetunud. 

„Kabelimäel tehtu andis hea idee, panen ka kivid ette. Vaatame, mis siis juhtub.“ 

Valla pädevuses on pakkuda asendusmaad, mitte külavanemal. Hääletus: Kas 

küla nõus, et valla maale tulevikus planeerida parkla? 27 poolt, 1 vastu, 

erapooletuid 2. Otsus sellega edasi liikuda, kohendada plats sõiduautode parklaks, 

sinna ei tule bussid.  

9. Vallavanem Anti Puusepp. Maadevahetusprotsess jäi EK-ga soiku, see tuleks 

taaselustada. Isiklikult Põllu tn plats parklana ei meeldi. Reklaam on küll väljas, et 

see on parkla, aga eriti tihti sinna ei pargita, kui pole reguleerijat. Kas kogukond 

tahab suvi otsa reguleerida? Põllu tn sissesõit on ebameeldiv, suur kivi nurga pealt, 

puhas elamukvartal. Seal pargivad välismaalased, kes on harjunud teistest lugu 

pidama. Kabelimägi on loomulikum koht. Kui see täis saab, siis Laane tn lõpp 

oleks mõistlik. Jalgpalliplatsil on kõva pinnas, suvi otsa sõidetav. Vald peab 

arvestama ka suuremat pilti. Kanalisatsiooni rajamiseks on tulevikus vaja leida 

vahendeid. Põllu tn krundi saaks selleks maha müüa. 3000 m2 plats, sellest saaks 

2-2,5 krunti. Kui kogukond siiski tahab sinna parklat, on see arutelu koht. Kas 

saaks kiriku esise parkla lahendada kiiremini, tulevikus mõelda Põllu tn-le? Ilmselt 

jah. Kabelimäe platsile pole vaja detailplaneeringut. Andre Sepp: 



„Parkimiskorraldus on kov teema. Küla on võtnud initsiatiivi, sest see on kellelgi 

tegemata töö.“ Jalgpalliplatsil peaks ainult sissesõitu sättima parkimiseks, muru 

niitma. Kabelimäele rajada võimalikult palju parkimiskohti, kolmnurgale ka. 

10. Kanalisatsioon. Eve Kask: „Kui planeerida kanalisatsioon, mida see nõuab 

eraisikutelt?“ See ilmselt tähendaks, et Käsmu, Võru, Vergi kanalisatsiooni hinda 

alandataks, et inimestel tekiks huvi. Vallal on õigus kontrollida, kas kogumiskaevu 

omanikud on lasknud ära vedada sama palju kui on sisse voolanud. Kui palju on 

meil imbväljakuid? Täna on kanalisatsioon Võsul väga kallis, liitumine paljude 

jaoks liiga kulukas. Käsmu lahe keskkond on oluline. Mis sobib präänikuks, mis 

piitsaks? Kanalisatsioon on vajalik, sest septiku tühjendamine iga 2 kuu tagant 

maksab 120 eur. Kanalisatsioon tuleks lõppkokkuvõttes odavam. Kui vald kogus 

kanalisatsiooni jaoks allkirju, oli huvi Käsmus ja Võsul napilt üle 60%, ehk leige. 

Kanalisatsiooni oleks pidanud rajama juba ammu. Pakkumine oli Käsmus 3 

miljonit eur, vanasti sama kroonides. Nüüd hind juba 4 miljonit. EL enam ei 

rahasta üvk-sid. KIK küll, aga peab olema 2000 klienti. KIK-i rahalised vahendid 

on küll väiksemad, aga olemas. Summad tulevad saastetasudest, kaevandustest. 

Käsmu pole „seksikas“, sest siin on vähe valijaid. Teoreetiliselt peaksid kõik üvk-

teenused olema tulupõhised. Vanasti sai justkui tasuta raha Saksa maksumaksjalt, 

nüüd kui keegi liitub, peab ise maksma. Lainela ei saa end ilma kanalisatsioonita 

edasi arendada (näiteks luua spaa), pruulikoda ei saa sadama juurde teha, tööd 

andvat pesukoda ei saa teha. Küla arendamist pärsib pööraselt kanalisatsiooni 

puudumine. Aivar Maurer on teinud tõsist tööd, et üles leida kliendid. Mõnele oli 

üllatus, et ta on üldse kommunikatsioonidega ühendatud. Nüüd on tasumine ¾ 

ligidal. Kui pole legaalseid kliente, ei teeni raha. Projekti kanalisatsiooni jaoks 

kohe tarvis pole, ainult eelprojekti toetuse küsimiseks. Käsmu tuleks ühendada 

Võsu puhastusjaamaga. Vallal on plaan teemaga edasi liikuda. Sel aastal ehitatakse 

Võsu peamagistraal. Rannaklubi eest leiti tundmatu toru, tuleb vanad torud välja 

vahetada. Projekt on olemas, et sel aastal ehitada ja ühendada biopuhastiga. Võsu 

poolt tulebki teha esimene samm, et Käsmut oleks üldse võimalik ühendada. Kui 

saaks peamagistraali valmis, küllap tekiks tänavakooperatiive. KIK-i rahasid tuleb 

edasi taotleda. Tahaks saada valmis varem kui 6-7 a pärast. Kuna meil nii suur 

investeerimisvõlg ees, läheks investeerimistoetus meile nagu hundikurku, jääks 

ikka väheseks. Oleme eesti piirialal, pole kedagi, kes tahaks meid “alla neelata”. 

Heiti Hääl: „Palju vallal Käsmus vara müüa oleks?“ Vastus: Käsmu sadama maa, 

Põllu tn 2 korralikku kinnistut. Vald ise ei suudaks sadamat niikuinii ehitada. Mis 

on kanalisatsiooni lõppresümee? Mida kohalikud saaksid teha? Korraldada uus 

küsitlus, kes valmis liituma. Kõik peaksid alla kirjutama. 90+% peaks olema 

valmis liituma. Küsitlus peaks toimuma nii, et käiakse talust tallu vms, selle 

asemel, et saata kirju, mis kuskile kaovad. Paljud, eriti vanurid, ei saanud 

paberimajandusest aru, pole meiliaadresse, pole nii nutiteadlikud. AP: „Olen 

endale püstitanud ülesande kanalisatsiooni küsimus korda teha. Võsu tuleb enne 

teha, sest seal on vähem teha. Väljakutsed vallas on suured, Haljala kool, Võsu 

kool-lasteaed, üvk on kolm suurimat investeerimise teemat. Kui Käsmus on 

midagi müüa, siis seda ei võta praegu vallavalitsuses isegi jutuks. Kõigepealt tuleb 

valmis saada Haljala kool selle aasta lõpuks. Siis kaob risk, et siit raha sinna 

kanditakse. Tuleb selgelt sõnastada: müüme eesmärgiga, et investeerida 

taristusse.“ 

11. Valgustus. Kas valgustuse paigaldamisega seoses ei saaks kanalisatsiooni teha? 

Valgustuseks oli KIK-i toetus ja omaosalus. Hanke hind läks 2x suuremaks. Iga 

kord, kui KIK oli nõus juurde panema, oli hange jälle kallinenud. Vald on 



praeguseks sellest projektist loobunud. See läks hinnaralli nahka. Niikuinii oleks 

tulnud ainult postvalgustite vahetus, poleks tulnud uut kaablit, poleks tekitanud 

lisavalgustust. Ainult Võsupere sai paar uut posti. Mänguväljakule ja poe ette küll 

suudame paar posti paigaldada. Ka teised külad loobusid, seepärast meile pakutigi 

vabanenud vahendeid juurde. See oli säästuprojekt, automaatselt juhitav, LED jne. 

Valla pole raha, sest Haljalas on kooli ehitus pooleli, see ka kallineb üle miljoni. 

Aga valikut pole, sest vana kool on lammutatud. 

12. Põllu tn lõpuni pindamine. See on jupiti eraomand ja seepärast pole saanud seda 

lõpuni teha. Uus vallavanem pole oma 3-kuuse ametiaja jooksul veel selle küsimusega 

kokku puutunud. Hundisoo tn jätk on arengukavas sees. Põhimõtteliselt peaks 

vangerdama maadega, mille omanikeks on Puusepp ja Luitsalu. Teha tee sirgeks, mitte 

sinka-vonka. Loodetavasti saab vald peatselt tööle uue heakorraspetsialisti, kes 

hakkaks üle vaatama olukorda kogu vallas, kõik külad täis selliseid teeprobleeme. 

Tuleb lahendada valukohad, kas hea või halvaga. Mõistlik on anda oma maa vallale 

rendile, et saaks tee valmis. Vallal on olemas ka teehoiu kava, millega jõudumööda 

tegeletakse. Käsmus on küsimärk üvk, kanalisatsioon peaks enne selgeks saama, kui 

tänavaid parandama hakata. Põhja tn on ka saanud ehitustööde käigus rikutud.  

13. Võsu arstipunkt. Perearst ehitab endale maja selle arvestusega, et sinna tuleb ka 

vastuvõtt. Vald üritas osta postkontori maja, aga erainvestor pakkus üle. 

Rannaklubi läheb müüki ainult üle vallavanema laiba. Seda on mitu korda üritatud 

osta.  

14. Hääletus: Kas kõigepealt kabelimäe parkla, siis viidata võimalusele parkida 

jalgpalliväljakul? Ühehäälselt poolt.  

15. Külavanema mandaat on lõppemas. Vaja valida uus külavanem või õigemini 

pikendada Eduard Vainu mandaati. Algul esitati kaks kandidaati, aga Martin 

Laulik võttis oma kandidatuuri tagasi, sest talt ei oldud enne luba küsitud. EV 

valiti ühehäälselt tagasi 3-aastase mandaadiga. EV: „Tundus algselt lihtsam kui 

välja kukkus. Õppisime abi küsima ja üksteist leidma. Asja eesmärk on Käsmut 

edasi vedada. Palju on neid, kes annavad sõõmu värsket õhku ja aitavad siis, kui 

lained üle pea kokku löövad“. 

16. Kandikogu valimine. Sel on teatud juriidiline pädevus, seetõttu võiks kattuda 

külaseltsiga. Juhatus võiks olla võimalikult sarnane. Mari-Liis Vohli aitab taustalt, 

aga enam ei soovi kogusse kuuluda. Kandidaadid tutvustasid end. Kandikogu 

vastu võetud ühehäälselt.  

a. Kandikogu liikmed: 

i. Eduard Vainu – kandivanem 

ii. Reet Hääl 

iii. Andre Sepp 

iv. Virge Ong 

v. Aleksander Tiidemann 

17. Üle aia kasvavate taimedega tuleb tegeleda, sest sinna jäävad kinni autod „ja muud 

jama“. Need tekitavad palju mõttetut tüli. Probleeme on ka lumekoristuse ajal. 

18. Koosolek kuulutatakse lõppenuks. 

 


