Kuusalu visioonipäevade ideed valdkondade kaupa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.

Kommunaalmajandus
Haridus- ja noorsootöö
Sotsiaaltöö ja heaolu
Kultuur ja vaba aeg
Ettevõtlus, v.a. turism
Turism
Looduskeskkond
Vallajuhtimine ja kodanikeliikumine
Maakasutus ja ruumi planeerimine

1. Kommunaalmajandus
Prioriteedid:
• Võimalikult odavad küttelahendused, veemajandus ja kanalisatsioon (3)
• Puhas keskkond läbi korralike biopuhastite (2)
• Puhas joogivesi igasse majapidamisse (4)
• Võrdne kohtlemine hajaasutuse ja korterelamute elanikele (5)
Arengudilemmad:
• Kas ja kuhu on vaja tsentraalseid süsteeme?
• Iga majapidamine on ühendatud tsentraalse süsteemiga
• Keskustele lähevad suured rahad vallalt. Seda peaks katma põhiliselt tarbijad. Hajaasustus
lahendab need probleemid põhiliselt ise. (2)
Uued teenused, objektid
• Kas hajaasustuste majapidamistel on oodata ühtseid kommunaalteenuseid (informatsioon
alevikes!). Aga külade hajaasustuse talumajades.
• Vallalt võiks tulla know-how, kuidas ökonoomsemalt majandada (soojus jm).
Vajadused:
Kuusalu aleviku vesi ja kanalisatsioon (4)
Vald edukalt internetiseerida
Avalik WC (3)
Odavam keskküte (2)
Paremini hooldatud alevisisesed teed (3)
Ühistransport kiiremaks
Vilets bussiliiklus (1)
Kuusalu, Kiiu, Kolga alevike vesi ja
kanalisatsioon (Kolga hajaasustuse
pereasumid?) (1)
Kolga kooli kütmine ebaefektiivne ja kallis
(3)
Külades puudub kanalisatsioon –
uusasumites, Suurpea linnakus,

Lahendused:
Ühtekuuluvuse toetuseks 70 milj krooni
edukalt realiseerida
Ehitada
Peamagistraalid soojustada
Koostöö ühistute ja elanikega
Suurbussid alevist välja
Buss võiks sõita lisaks keskusele ka
keskväljakule (kergliiklusteed)
Planeerimine ja rahastamine kiiremaks
Lokaalne küte koolile (maaküte)
Mõistlik planeerimine + järelvalve

Salmistul+alevikud (2)
Leesi bussipeatus surnuaia väravasse/platsile
(1)
Parkla Kuusalu rahvamajale + kirikule
Arusaadava ja realiseeritava lahenduse
loomine - üldplaneering
Lokaalsed aasta ringi kasutatavad tuletõrje
veevõtukohad (1)
Talvine teehooldus elanikkonna keskne (3)
Kiiu-Kuusalu vaheline püsiühendus (1)
Valla hoonete küttesüsteemid osaliselt vanad
(energikadu) (2)
Uute energisüsteemide kasutuselevõtt,
energiasäästu propageerimine
Rannaalade Taristu arendamata (2)

Läbirääkimised ÜTK-ga
Projekt
Tihe- ja hajaasustuse aladel on erinevad
lahendused
Kasutada süsteemset lähenemist üldiselt
kirikule
Talvel vaja kustutusvett
Moodustada võrgustik
Vald toetab
Pikaaegne teehooldusleping, mis võimaldab
teenusepakkujal ka investeeringuid teha
Õhukandel Kiiu-Rihumäe-Kuusalu
Küttesüsteemide renoveerimine
Päike tuul, tuum

2. Haridus- ja noorsootöö
Vajadused:
Lasteaiakohad kõikidele soovijatele (4)

Lahendused:
Lapsehoiuteenuse toetus
Lasteaedade ehitamine (1)
Erivajadusega lasteaiarühmad
Lasteaedade juurde moodustada:
Hariduse kvaliteet konkurentsivõimeliseks (2)
• Õpikeskkonna kvaliteet
• Pedagoogide motiveeritus ja
professionaalsus
• Ühistöö kooli ja kodu vahel
• „kõik“ saavad kõrgkooli
Huviharidus mitmekesisemaks (1)
Toetus ka uutele ideedele ja tegijatele (1)
Koolivõrkude korrastamine (1)
• Korralik gümnaasium + Kiiu algkool
• Vajadustele vastav lokaalne alg- ja
põhihariduse realis.
Noorsootöö sisuline ja vormiline arendamine Valla noorsootöötaja
Eelduste loomine elukestvaks õppeks
Valla hariduskomisjon
Vajadus parem kodukasvatuse järele
Vanemate ja lapse vastutuse suurendamine
Kiiu noortekeskuse loomine eraldi ruumidesse Kiiu lasteaia juurde eraldi ruumid
(1)
Kolga noortekeskus keldrist välja
Tervisliku kliimaga
Hariduse mitmekesistamine (4)
Kutseharidus valda
Arendada Vihasoos erivajadusega laste õpe
Kooliväliste tegevuste avardamine (1)
• Suuremate klasside/rühmade puhul
Märgataks iga last
rakendada nn abiõpetajat
• Igasse lasteaeda-kooli täiuslik
tugisüsteem (1)
Koolivõrkude ühtne ning jaotatud
Kursus kõikidele siin vallas tegutsevatele

koordineerimine (1)
Sotsiaalse sidususe suurendamine (1)
Laste vähesus

õpetajatele (nagu tänane päev) võib olla on
need pädevad hariduselu koordin.
Ühistegevuste keskused (1)
Laste tegemise toetamine (proffide
koolitamine) (1)
Koolivõrgu säilitamine (2)

3. Sotsiaaltöö ja heaolu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eakate kodu laiendamine (6)
Rohkem toetust ja tähelepanu lastega peredele (5)
Sotsiaalmaja ehitamine (4)
Puuetega inimeste kaasamine kogukonda (5)
Sotsiaaltöötajate suurem huvi võimalike abivajajate vastu (6)
Eakate tugiteenused koju kätte, mitte hooldekodusse (2)
Lapsehoiuteenus igasse külasse, nt külamajadesse (4)
Pensionäridele pakkuda huvitegevust (2, on!)
Probleemsetele peredele nõustamisabi (3, on!)
Psühholoogi nõustamisteenus tasuta (on!) ja kättesaadav, sh koju kätte (2)
Juriidiline nõustamine tasuta (1)
Noortele ja eakatele ühised tegevused ja koolitused (2)
Paljutahuline nõustamine (logopeed, eripedagoogid, pedagoogiline nõustamine, vanemate
nõustamine, vajadusel kriisiabi)

Vajadused:
• Teenused mõelda läbi sihtrühmade
• Kuhu lähevad nn eluheidikud?
• Eakate kodu vallas/eakate koduhooldus?
(2)
• Tervishoid (esmamed) (2)
• Vajadus koordineeritud teabelevi järele
• Kolga piirkonda nn pereõde
Ümarlaud: KOV, T.Diakoonia haigla, kirik
Sotsiaalsidususe loomine
Kuusalu ajaloolise pastoraadikompleksi
kujunemine koh. Kogukonna vaimse tervise
keskuseks (3)
• Eakate kodu: valla jaoks omas vallas (5)
• Üksikute eakate puudega toimetuleku
probleemid
• Probleemsed pered
• Lastehoiuteenus õhtuti puudub
Lokaalse sotsiaalteenuse võimaldamine
Tagajärgede leevendamise asemel põhjustega
tegelemine

Lahendused:
• Sihtrühmade väljaselgitamine
• Ühtselt koordineeriva keskuse loomine (1)
• Tervisekeskuses võiks töötada tervishoiusots.töötaja (1)
• Esmaravivahendite müük
väikepoodides/toidupoodides
• Pereõde 5 päeva nädalas Kolga piirkonnas
(esmaspäev eakad, T,K lasteaed, N koolis,
R külarahvas)
Teenuste delegeerimine
Ühistegevus: talgud, ühendused (seltsid)
Vihasoo LA baasil (5)
Vald koostöös eraettevõtetega loob
kuusalusse eakate kodu (mets, kirik,
kalmistu, kauplus, med. olemas) (6)
• Tugiisikud
• Teenuse loomine
Kuusalukeskselt valla keskseks
Koolitus ja inimeste õpetamine
•

Eluheidikutele oma elukeskkonna loomine
(hea!!!) (4)
Vabastada unikaalsed hooned eluheidikutest
(4)
Lastekaitsetöötaja 1000 lapse peale (2)
Suurperedele rohkem tähelepanu
Pensionäridele bussisoodustus
Hambaravi noortele
Sotsiaalhoolekandekeskus (2)
Rohkem tähelepanu sotsiaalteenuste vajajatele
Riskirühmade (isa+lapsed või ema+lapsed)
märkamine

Moodulelamute rajooni rajamine
Keskväljak 2
Lastekaitsetöötaja ametikoht
Lisasoodustused, rahaline toetus
Koostöö bussijaamadega
Soodustus 19+…27a
Vallal kasutuna seisvad objektid korda
Keskus kuhu pöördud

4. Kultuur ja vaba aeg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merekultuuri taastamine-tutvustamine-tähtsustamine (120 km merepiiri) (1)
Koostöö Lahemaa RPga (1)
Pärandkultuuri uurimine-jäädvustamine (2)
Vaba aja sisustamiseks külade tõmbekeskused – huvialadega tegelemiseks (1)
Rahvamajade ja külakeskuste jätkuv arendamine (5)
Kultuurivaldkonna arengukava (põhjalik!)
Toetada noorte isetegevust väljaspool kooli (ühekordsed projektid vahendite ostmiseks).
Ja mitte ainult noorte vaid kõigi huvigruppide (1)
Projektid – rahastada üritusi
Vald peab jääma toetama kultuuri! (ka sporti) (2)
Vald aidaku luua võimalusi kultuuri-spordiga tegelemiseks – rajatised jms (2)
Kultuuritegijate koolitamine – suunamine (valda kultuurijuht!)
Dr. G.Vilbaste nimeline loodusmaja
Välja töötada ühtne valla kultuuri rahastamise skeem (3)
Vajalik ühine kokkulepe – keda toetada, mis ulatuses ja mis tingimustel (kõiki ja kõike ei
suuda vald toetada) (2)
Vald peab toetama seltsi- ja külamaju, et üleval pidada nt seltsimaja, kes palkaks ka juhi
(2)
Koostöö – infovahetus (1)

Vajadused:
Looduskeskkonna kaitse (kultuur laiemas
mõistes) (2)
Sotsiaalne suhtlust arendav keskkond

Identiteedi säilitamine
Sportimisvõimalused maastikul (2)

Lahendused:
Looduskeskkond on ka elukeskkond
Koostöökeskused:
• Spordisaalid (Kolga)
• Rahvamajad, külamajad
• Koolimajad
• Raamatukogud
• Muuseumid
• jne
Ühistegevus
Suusarajad ja matkarajad (prof.hooldus)
spordi- ja mänguväljakud

Rahva tervise stimuleerimine

Tervisespordi võistluste sari (jooks, suusk,
ujumine jne)
Erna retkega seotud kultuuriüritused – rokkkontsert
Teenuste hajutamine
Keha ja vaimu koostööd arendav

Küladesse tegevused
Mitmekesisus ja eri vanuserühmi arvestav
pakkumine
Kultuuri ja vaba-aja tegevuse koordineerimine Valda tööle spetsialist
(5)
Külade ja talude vaheline koostöö (1)
Eri tasemel võrgustikud koostöös
Kuusalu RM soojustamine (2)
Kuusalu raamatukogu laiendamine (4)
Tervisekeskuse II korrus arvelt
(rekonstrueerimine)
Kolga raamatukogu kaasajastamine
Võimalik Kolga lasteaia juurde ruumide
leidmine
Viinistu raamatukogu viimine küla keskele
Viinistu rahvamajja!
Raamatukogu teenuste vajadus väikestes
Raamatukogubuss
külades (1)
Kolga tervisespordi arendamine (1)
Tingimuste parandamine – loomine (1)
Kogu valla tervisespordi arendamine,
õuevõimlad, terviserajad
Kuusalu lastebassein on liiga madal
Leida rahalisi võimalusi basseini
ümberehitamiseks
Kuusalu spordikeskuse juurdeehitus: (1)
1. spordikeskuse arengukava koostamine ja
1. jõusaali ja aeroobika saali ühendamine vastuvõtmine
jõusaaliks
2. ehitusprojekti tellimine, kinnitamine jne
2. II korrusele aeroobikasaali ehitamine 3. europrojekti kirjutamine projekteerimise
3. kohviku kaasajastamine – eraldi ruum finantseerimiseks
4. võitluskunsti saali ehitamine
4. juurdeehituse finantseerimine
5. lisa riietusruumide ehitamine (2
Eurotoetused
meestele, 2 naistele)
Erinevad fondid
6. majutuspaiga ehitamine (60 kohta)
7. kõikide lasteaedade ruumilise
Tulemus, kui juurdeehitus on valminud:
ärakasutamine vabaressursi (3)
1. saab korraldada suuri spordivõistlusi,
8. terviseraja taastamine alevi metsa (1)
spordilaagreid jm üritusi
9. mõista hukka avalik kultuuritus
2. saab pealtvaatajaid, võistlejaid ja
(ropendamine, labane käitumine,
ametiisikuid toitlustada
joomine avalikes kohtades,
3. saab sportlasi, taidlejaid jne majutada
kaaskodanike solvamine) (1)
4. paranevad vallaelanike
sportimisvõimalused
5. Kuusalu vallavalitsus ja kohalikud
ettevõtjad saavad olulisemalt rohkem
tulu teenida

5. Ettevõtlus, v.a. turism
Vajadused:
Looduskaitselise piirangud
Ülevaade ja vähene koostöö ettevõtete vahel
(1)
Erialaste spetsialistide puudumine
Tehnopargid
Pank
Väikeettevõtlusega alustamise nõustamine,
koolituste korraldamine (1)

Ülevaade ettevõtlusest
Ettevõtete kaitsmine bürokr. Riigiametnike
poolt
Kõrge lisandväärtusega ja innovatiivsete
töökohtade meelitamine valda (3)
Arengukava väljatöötamisse kaasata
ettevõtjaid
Teenused
Noorte ettevõtlikkuse innustamine
Andmebaasi loomine vallas elavate ja
külastavate inimeste võimaluste ja hoiakute
kohta (1)

Lahendused:
Ettevõtluse teabepäevad (1)
Valla ettevõtete ühisturundus. Olemasolevate
ettevõtete infobaasi loomine. (1)
Alustavatele ettevõtetele soodustingimuste
loomine
„Stardipakett“
Valla tugi tehnoparkide loomisel
Ülevaade ja kättesaadavus olemasolevatest
maadest ja hoonetest
• Arendusnõunik mitme valla peale.
• Majandusõpe
• Ettevõtlusõpe koolidesse
• Atraktiivse KK loomine ettevõtluseks
• Ettevõtlikud inimesed AU-sisse
• Toetuste leidmine väikeettevõtetele
• Ettevõtluse nõuniku ametikoht (1)
Registri loomine ja valla kodulehel
avaldamine
Reaalne ka inimlik suhtlemine
Normid inimlikud, suhtumine heatahtlik
Otsida nutikaid lahendusi ja pakkuda
lahendusi
Müügitöö
Kohalik omavalitsus delegeeriks julgemalt
oma kohustusi ettevõtjatele (Pastoraadi näide)
(3)
Luua tingimusi praktikaks ettevõtja juures
koostöös töötukassaga
Noortekeskus
Registri kastamine

6. Turism
Vajadused:
Turism on ära
Looduse- ja kultuuriressursid kasutusse
Keskkonna saastemaks Lahemaal ja
Pedassaarel
Turism valla prioriteediks (1)
• Lahemaa RP aladel turismi

Lahendused:
Koolitada ettevõtjaid, õpetada äri tegema
Täna ei ole töötavaid ärimudeleid, koostöö
võrgustik
Analoogiline Leedus NIDA poolsaarega
Lahemaa pärsib äritegevust ning looduse ja

•

doteerimine (1)
Heakord nn eksponaatide juures (3)

1.
2.
3.
4.

Avalikud i-punktid (4)
Teenuste võrgustik (1)
Reklaam (1)
Korrastatud rannad ja väikesadamad
(3)
5. Koostöö Lahemaaga ja väikeküladega
(1)
6. Viidad (1)
7. Suunatud turism
8. Turismivõrgustik
9. Eksponeerida muistiseid
10. Rannakaluri muuseum (töötav)
11. Kvaliteetturism (kellele ja kuhu?)
majutus ja vaba aeg (1)
12. Uute vaatamisväärsuste loomine
13. Mahajäetud mõisad (Kolga, Kodasoo)
(2)
14. Jahiturismi arendamine (vallas 3
sekts) (2)
15. Jalgrattamatkad (1)
16. Naiste ressurss AU-sse (1)
17. Luua mehhanism turistilt raha
saamiseks

kultuuri eksponeerimine sellisel kujul vajab
doteerimist, et seda omapära säilitada
Avaliku ruumi tekitamine keskustesse.
Rahastus
Teemaplaneeringu koostamine
Kampaaniad. Üritused. Suhtlemine meediaga.
Viidad, ühtne info valla piiriteedel (kas või
kaart lisainfoga, nt kus saab ööbida, lammast
küpsetada jne) (2)
Infotulbad

Infrastruktuuri välja ehitus (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulma hiie rajamine
…. kuju kiriku parki (3)
Õhukondel Kiiu-Rihumägi-Kuusalu
(2)
Kolgaküla mäe otsa vaatetorn koos ipunktiga (1)
Valla toetus, surve mõisa omanikele
Kiiu mõisa kompleksi arendamine
(park-mõisahoone)
Jalgrattamatkad - Kõrvamaa - toetama
aktiivseid inimesi (1)
Turismi ettevõtjate koostöövõrgustik
Turistide voog ei jäta siia raha!

7. Looduskeskkond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taastada metsavahi ja looduskaitseinspektorite töökohad (4)
Tõhustada riiklikul tasemel tolli- ja maksuameti tööd
Lahemaa jõed puhastada mahalangenud puudest (koprakahjustused) (6)
Ranna-alade kaitse (konventsioonid! Pääs mere äärde ja merele – takistada rannamaastiku
sulgemist eravaldustega) (4)
Lahemaa RP jõgede kalda-kaitsealadele ligipääs igaühe õigusega (võsastunud, üleujutatud
jõetammid jne)
Vanade kraavide puhastamine tagamaks vee äravoolu maade soostumine vältimiseks (5)
Inimene on looduskeskkonna üks osa (2)
Soodustada looduskeskkonna taastajate (lambad) ja säilitajate tegevust (nt anda roheline
tee śoti mägiveiste kasvatajatele) (5)
Rannaalade ja sadamate arengukava, visioon (4)
Lahemaa ja valla ning maaomanike koostöö

Vajadused:
Avalikud rannad (3)
Täiendavad matkarajad (info raskesti leitav)
(1)
Keskkonnahoiu tõhustamine
Puhta vee hoidmine (1)

Lahendused:
KOV finantseerimine ja ettevõtluse areng
Uute loomine ja infotahvlite rajamine

Avalikud prügikastid, Keskkonnaharidus
Läbimõeldud planeerimine ja vajalik
infrastruktuur
Tiheasustusalade looduskeskkonna korrashoid Reaalselt toimiva üldplaneeringu koostamine
ja säilitamine (2)
Loodushoiu koolitus juba lasteaias
• Keskkonnateadlikkus ja –haridus
• Prügimajandus
Lahemaa kaitse-eeskirjade inimsõbralikumaks Valla esindajate aktiivne osalemine lahemaa
muutmine (5)
koostöö kogus
Looduskaitse (2)
Kultuurihoid
Ühisvee ja –kanali puudus tiheasustus aladel Kanali- ja veetrasside rajamine
(võimalik reostus) (1)
Puhkealade (puudus) vähesus (inimesed
Uute puhkekohtade rajamine
trügivad igale poole)
Puudub valmisolek suurreostuseks (nt
Koolitada kohalikke suurreostuse puhuks
merereostus)
Jätkusuutliku elukeskkonna säilitamine
Arendustegevus (ka kaitsetegevuse arendus)
lähtub pikaajalisest eesmärgist
Väärtustada Kuusalu valla looduskeskkonda Meie ühine suur väärtus!
(2)
Looduskaitse on tasakaalust väljas
Ka kohalik elanik on looduse komponent
Mahetootmise käivitamine
Looduskeskkonda saastamata väärtuste
loomine

8. Vallajuhtimine ja kodanikuliikumine
Vajadused:
Taastada kultuuri- ja/või spordiga tegelev
ametikoht (8)
Projektide kirjutamiseks kompetentsi juurde
(3)
Vajadus inimese järele, kes aitaks MTÜdel
projekte kirjutada.
Valla allasutuste majakarpide (hoonete)
haldaja-vastutaja, et vallas oleks üks inimene,
kel oleks ülevaade kõikide valla hoonete
maj.olukorrast.
Kaardistada MTÜd.
Julgustada inimesi väiketootmist jätkama ning
alustama
Uus vallamaja (4)
Vald näoga kodaniku poole (1)
• Avalikud teenused äärealadele

Lahendused:
Kasvõi pool ametikohta
Projektijuhi/arengujuhi ametikoht.

Nõustamine, FIEndus
Ehitada uus või ümber ehitada vana Kolga
mõis? Kolga kool? Kuusalu alevikku?
Külavanematele rohkem õigusi, kohustusi
• Ametnike koolitus/eetika

•

•
•
•
•
•

kättesaadavamaks
Otsuste kiirem vastuvõtmine (praegu
kohati aeglane) (1)

•
•

Elanikkonna aktiivsuse tõstmine (3)
Suur paberiliiklus (metsa raiskamine)
(1)
Valla veebileht aegunud, raske leida
kehtivaid õigusakte
Vajadus naisvallavanema järele
Külavanemate kaasamine
vallajuhtimisse (1)

•
•
•
•
•

Bürokraatia vähendamine
Riigile ettepanekute tegemine seaduste
lihtsustamiseks (üheselt
mõistetavateks)
Ühistegevuse ergutamine,
motiveerimine, tunnustamine
ID-kaardi põhiste rakenduste
suurendamine (nt ujula, ühistransport)
Valla infoportaali arendamine, eteenused
Naisvallavanema kohale tahtjaid ja
soovitajaid on küll
Henn Pärn teab lahendust
külavanemate kaasamiseks
vallajuhtimisse

9. Maakasutus ja ruumiplaneerimine
•
•
•
•
•
•

Maamaksuvabastus (kellele, kui palju?)
Hajaasutuse toetamine – vältida tiheasustust (4)
Soodustada talumajapidamist (kari tooteni välja, O.T.T. liikumine!) (6)
Rannarajooni parem majanduslik kasutamine - puhkealad, väikesadamad (3)
Maaomaniku oma maa korrashoiu kohustus - kontroll (1)
Rannajoonele avalik ligipääs ka eramaadel (3)

Maakasutus, ruumi planeerimine ja lahendused
Vajadused:
Küla platsid (2)
Valla nn ruumide (rahvamajad, külamajad)
otstarbekas ja järjepidev kasutamine (1)
Reservmaa olemasolu e. valla reservfond (1)
Eraldada Kuusalu vallale õhuruumi (1)
Kaootiline planeerimine, üleplaneeringud
Rannaalade ligipääs (1)
Hauaplatsid on täpselt määratlemata
(pealematmine)
Vallal peab olema maad arendamiseks (4)

Lahendused:
Riigilt saada rendile küla platsiks maa
Leida valla ruumidesse entusiastlikud
organiseerimisvõimega inimesed
Kohalike OM koostöö riigiga (riik loovutab
teatud maad vallale)
Parandus seaduses
Planeeritakse ainult valla omandis olevat
maad (vallal pole maad!)
Ametlike juurdepääsuteede määratlemine.
Parklad randadesse
Surnuaiad kaardistada ja digitaliseerida (3)
Korraliku ja sisutiheda üldplaneeringu
koostamine !
Riigimaad vallale!
Võimekamad ja motiveeritumad ametnikud
vallamajja!

Prioriteet paika. Kas arendustegevus või
olemasoleva säilitamine?
Planeerimisprotsess väga aeglane ja kaootiline
Muuta planeerimise seadust (ettepanek
Vaide (käki keeramise) esitaja vastutuse
Riigikogule9
lisamine

Vastuolu lahendamine püsielanike ja
suvitajate vaidluses
Edasises Loksa vallas külad on hajaasustuse
ala
Lahemaa piirangud mõistlikuks (2)
Rannaalale ehitamine
Tiheasustusaladel ette näha puhke- ja
haljasalad, laste mänguväljakud (3)
Tiheasustusalade ÜVK kavad

Suvitaja tahab rahu, kohalik suuri turistide
horde
Üldplaneeringuga külade alad tiheasustusega
alaks
Täna on ökoterror. Ehitustegevus Lahemaal ei
ole lubatud.
Teatud juhul lubab ehitust
Tiheasustusaladel puuduvad puhkealad

