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1. Sissejuhatus/ Kokkuvõte
Arengukava koostamise põhjuseks on edendada Kodasoo küla arengut ja fikseerida küla
ühisnägemus ja teed selle sooritamiseks.
Arengukava koostamist alustati aprillis 2002.
• Arengukava vajadus ja eesmärk: luua oma külast hea, turvaline ja atraktiivne
elukeskkond.
• Vajadus arengukava tegemiseks: leida uusi ja värskeid võimalusi külaelu
edendamiseks.
Arengukava koostati külaelanike ühiste jõududega. Küsitlutes osalesid kõik külaelanikud.
Arengukava koostamiseks viidi läbi üks üldkoosolek. Arengukava puudutavaid aruteluid
viidi läbi viis, milles osalesid külakogu ja aktiivsemad külaelanikud.

Arengukava koostamise põhjuseks on edendada Kodasoo küla arengut ja fikseerida küla
ühisnägemus ja teed selle sooritamiseks.

Arengukava koostamist alustati aprillis 2002.

Töövormid: 1 üldkoosolek, kus otsustati hakata koostama arengukava, 6 koosolekut
külakogu liikmetega, kus osalesid ka aktiivsemad külaelanikud, SWOT analüüs,
küsitlused külaelanikele, kokkuvõte.

2. Küla hetkeolukord ja üldine kirjeldus
2.1.Küla lühike ajalooline taust
Esimesed andmed Kodasoo küla kohta pärinevad XV sajandist. Sakslane Hermann
Zoege, kelle suguvõsale on kuulunud palju Eestimaa mõisasid, oli Kodasoo mõisa
omanikuks paarsada aastat. 1694 müüs Otto Zoege mõisa oma võõrasema vennale. Too
aga ei olnud kuigi edukas valitseja ja nii renditi mõis välja paarikümneks aastaks. Mõis
püsis siiski suguvõsas. Põhjasõda käis ka Kodasoost üle-ellu jäi vaid viis inimest.
1716 a. oli külas juba üksteist inimest. Mõis käis kaua käest kätte, kuni omanikuks sai
Steal von Holsten, kes tegeles agaralt ehitamisega. Vähem, kui saja aasta pärast ostis
mõisa krahv Rehbinder. 1868 a. osteti vabaks esimesed talud Kodasoos mõis mail. 1920
mõis sundvõõrandati, sama aasta sügisel avati Kodasoo mõisa algkool. 1975 suleti
Kodasoo 8-klassiline kool. Kodasoo mõis on praeguseks müüdud korduvalt eraomanikule.
Hetkeolukord
Meie külas valiti uus külavanem ja külakogu aprillis 2002. Sellest ajast alates on elu
Kodasoo külas elavnenud. Me oleme alustanud nullist ja juba praeguseks jõudnud päris
kaugele. Meie külas on toimunud kõige tähtsam. Me oleme äraganud! Me oleme kiiresti
arenev küla ja avatud uutele võimalustele.
2.2.Küla paiknemise kirjeldus
Kodasoo küla on linnalähiküla ja asub 30 km Tallinnast. Kuusalu alev paikneb 10 km ja
Kiiu küla 7 km kaugusel. Kodasoo küla asub praktiliselt Peterburi maantee ääres. Seoses
sellega on juurdepääs igale poole hea. Oleme Kuusalu valla kõige läänepoolsem küla.
2.3.Küla elanikkond:
• Asustus on suhteliselt tihe. Külas elab kokku 82 inimest. Suviti ja nädalavahetustel on
inimesi veelgi enam.
• Vanuseline jaotus: lapsi- 16, vanuses 30-40- 26, vanuses 50-60- 23, pensionäre- 17. •
Rahvuslik jaotus: üks ukrainlane, kaks soomlast ja ülejäänud eestlased. •
Sooline jaotus: mehi-39 ja naisi 43.
2.4.Küla looduslike olude kirjeldus
Meie külast voolab läbi Kodasoo oja, mis algab Jägala jõest ja suubub Kaberneemes
merre. Mõisa parki jääb kolm tiiki. Eratiike on kaks.
Küla piirneb põhja poolt Rummu rabaga.
Lõuna pool on metsad.
Maastik on meil suhteliselt tasane, Kodasoo üldpindala on 261 hektarit.
Põllu ja metsamaad on erastatud ja küla kasutuses on 4,8 ha suurune Mängumaa, mis on

küla omandis olev munitsipaalmaa, mille taotlesime Kuusalu vallavalitsuselt Kodasoo
külale. Külamaal paikneb külaplats ja terviserada. Kodasoo mõis, mis on küll erastatud,
kuid seisab tühjalt ja ootab paremaid aegu.
Meie külas elavad mitmed looduskaitse all olevad loomad: nahkhiired, haruldased
kärnkonnad, lindudest valged toonekured, kakulised.
2.5.Küla majanduslike olude kirjeldus
Kodasoos asub 1980 aastast OÜ Mesako, mis tegeleb metallitöödega ja annab tööd
kuuele Kodasoo ja naaberkükade elanikule. Suviti on ka hooajatöölisi.
Meie külas on veel mesindustalu Palutalu, mis töötab aast 1990. Palutalu toodab aastas
kolm tonni mett. Palutalus töötab kaks inimest.
Enamus külaelanikke tegeleb enda tarbeks põllupidamisega. Kodasoo külavahetee on
saanud musta katte, tänu sellele on tee tolmuvaba. Talvine teehooldus aga ei ole kiita,
kuna lud lükatakse liiga harva ja liivapuisturit pole vaatamata talvistele väga libedatele
teeoludele kunagi nähtud.
Majapidamistes olevad sahtkaevud on suviti kuivad, vee kvaliteet on erinev, kuid üldiselt
rahuldav. 8 korteriga maja varustab veega pumbakaev, milles on küll piisavalt vett kuival
ajal, kuid hoolimata filtritest on vesi liiga suure rauasisaldusega. Külas ei ole ühist
kanalisatsiooni, settekaevud vajaksid väljavahetamist.
Teenuste kättesaadavus on külas halb, tänu logisevale bussiühendusele Kuusalu, Kiiu
ning Tallinnaga. Käivad ka marsruuttaksod, kuid ka nende olukord ei ole kiita.
Kodasoo küla kolm kooliealist last õpivad 10 km kaugusel Kuusalu Keskkoolis, kolm last
käivad Kuusalu lasteaias, üks Tallinnas. Mitmel lasteaiaealisel lapsel ei ole Kuusalu
lasteaias kohta, seega on üks laps sunnitud käima Tallinnas eralasteaias. Kuusalu lapsi
teenindab õpi lasliin, mida finantseerib Kuusalu Vallavalitsus.
Külas kauplust ja sidejaoskonda enam ei ole. Suleti ka aastakümneid lahti olnud
raamatukogu, mida kasutati ka kooskäimise kohana ja koosolekute pidamiseks.
Avalike teenuste kättesaadavus (Kauplus, raamatukogu, avalik internetipunkt)
kättesaadavus on piiratud. Sideteenuseid on siiski olemas, post käib iga päev ja postkastid
on olemas.
Vald on meie külla paigutanud pakendi ja paberikonteinerid. Igas majapidamises on ka
olmeprügi jaok mõeldud prügikonteinerid. Vallavalitsus paigutas meie külla valgustuse.
Koolilastele koolibussi ootamiseks ja kaks tänavavalgustusposti ka külavahele.
Kevadeti on meie külas koristuspäev, mil koristame küla tehnikaromudest,
autokummidest, ohtlikest jäätmetest ja muust mittevajalikust. Külaelenikud sorteerivad
prügi ja hoiavad endi majapidamised puhtana. Ka vallapoolne surve heakorra suhtes on
tõusnud, mis eeldab ka inimeste valvsust. Telefonid on kõigil soovijatel, mobiiltelefonid
igaühel. Internetiühendus on olemas enamuses majapidamistes.
Külarahvaga kohtumiseks on meil külamaa, mida kasutatakse aktiivselt. Külamaal oleme
me aastaringi, talviti käime ka kodudes.
Omavahelised suhted on soojad, info levib kiiresti ja koostöö on hea. Informatsiooni
ülesriputamiseks on ka külas kuulutustetahvel, mis asetseb keset küla. Noorematele on
informatsiooni kättetoimetamine lihtne interneti kaudu. Kuid külavanem käib ka igas
peres, kui on vaja jagada tähtsamat ja konfidensiaalsemat informatsiooni otse
külaelanikule.
Haridustase on meie inimestel erinev: vanemad inimesed on põhikooli haridusega,

töötanud peamiselt põllumajandussektoris, ülejäänud on kesk või kesk-eriharidusega.
Kõrgharidusega inimesi on meil 15.
2.7.Küla kohta muu üldine teave.
Kodasoo küla ei tühjene, inimesi kolib järjest juurde, mis johtub ka küla heast
Tallinnalähedasest asukohast. Ehitustegevus on vaikselt kasvanud, vanu maju
renoveeritakse ja uusi elamuid tekib juurde. Aastaks 2008 on Kodasoos jures neli uut
maja, kus elavad noored lastega pered. Paaris majapidamises on küll inimesed
nädalavahetustel, kuid plaanivad siia püsivalt elama tulla.

2.8.Külaelanike meelsus on hea, koostöövalmidus samuti. Inimesed on enamjaolt
optimistlikud ja heasoovlikud.
• Meie külal on külakogu, mis käib koos regulaarselt
• Meil on loodud MTÜ Kodasoo Küla Selts
Ühiselt oleme läbi viinud koristustalguid, istutanud puid, ehitanud, korraldanud külamaal
pidusid ja koosolekuid, spordipäevi, perepäevi, võistlusi jne. Korraldamisega tegelevad
aktiivsemad külainimesed. Koostöö vallavalitsusega on aastatega paranened.
• Kodasoo külas tegutseb ka motoklubi, mis tegeleb motospordiga. Korraldatakse
noortele motopäevi ja narkoennetustööd.

2.9.Inimkapital
Inimkapital on mitmekesine. Töövaldkonnad, millega inimesed tegelevad on käsitöö,
ehitus, kaubandus, IT tehnoloogia, turvateenistus, oskustöölised, riigiametnikud,
koduemad jne. Kõik, kes meile kasulikud saavad olla, aitavad alati nõu ja jõuga. Eriti on
aga kasu riigiteenistujatest, kes aitavad küla edendava informatsiooni hankimisel ja
paberite vormistamisel. Vanemad inimesed,kes ei jaksa enam tööga kaasa aidata, aitavad
alati hea nõu, optimismi ja elutarkusega.
3. Küla tulevikupilt 2016
• Kodasoo külas on hea, rahulik ja turvaline elada
• Kodasoo küla on arenev ja arendatav
• Küla maja ja külamaa on välja arenenud kohaks, kus oma küla ja naaberkülade
elanikud saavad meeldivalt ja sportlikult kasulikult aega veeta
• Kodasoo mõisal on tegus omanik ja hooned korrastatud
• Mõisa park on korrastatud, on istutatud uusi puid ja põõsaid
• On taastatud alleed, mis ääristavad küla teid

• Metsas ja rabas on õpperajad

4. Eelisarendatavad valdkonnad tähtsuse järjekorras
ÜHISTEGEVUS, SELTSIELU
Olulisus:
Kodasoo küla kasutuses on 4,8 ha suurune külamaa, mis on küla omandis olev
munitsipaalmaa, mille taotlesime Kuusalu vallavalitsuselt veebruaris 2002. Külamale on
tulevikus plaanis ehitada külamaja. Küla majja saaksid ruumid raamatukogu, avalik
internetipunkt. Külamajast kujuneks külaelanikele kooskäimise koht.
Tulemus:
Küla majas on kooskäimise koht, raamatukogu ja avalik internetipunkt. Viiakse läbi
ühisüritusi, kus osalevad oam küla elanikud, naaberkülade elanikud ja külalised mujalt.

Küla maja on Kodasoo visiitkaardiks lisaks korrastatud külamaale. Küla majas on (küla)
muuseum, näituste koht, küla kroonika eksponeerimise koht. On loodud üks töökoht
raamatukoguhoidjale. Külas arendatatakse klubilist tegevust.
Tegevus:
Ehitusprojekti tellimine
Küla maja ehitamine
Küla maja sisustamine
Haljastuse tegemine
Raamatukogu sisseseadmine külamajja
Külamajas internetipunkti loomineÜhisürituste läbiviimine
Klubitegevuse alustamine
Koostöö ja ühisüritused naaberküladega
Külamuuseumi loomine, eksponaatide kogumine
Küla kroonika eksponeerimine
INFRASTRUKTUUR
Olulisus:
Külaelanikel on aastaringselt puhast ja kvaliteetset joogivett.
Teedeäärde on paigaldatud talude sildid, mis tagavad eelkõige turvalisuse ja täpsuse.
Päästeteenistusel on lihtne leida Kodasoo küla talusid öösel helkivate viitade järgi.

Tulemus:
On rajatud vähemalt üks puurkaev küla keskusesse.
On püstitatud talude viidad iga tee otsa, et leida kiiresti vajalik talu.

Tegevused:
Veeprojekti tellimine. Hinnapakkumise võtmine.
Hinnapakkumise võtmine. Talusiltide tellimine ja paigaldamine.

KULTUUR, SPORT, VABA AEG
Olulisus:
Külamaa on Kodasoo küla süda ja vaba aja veetmise koht külaelenikele ja külalistele.
Inimesed tulevad kodudest välja nautima külamaa vaba õhkkonda ja veetma aega
sportlikult.

Tulemus:
Toimuvad küladevahelised spordivõistlused ja ühisüritused.

Tegevus:
Igaaastane külapäev on kujunenud traditsiooniks ja tuntud üle kogu valla.
Puude ja põõsaste harvendamine ja vajadusel istutamine.
Territooriumi igaastased talgud
Talvel (kui on lund) lumelinna ehitamine
Külakiige ja hoonete ehitamine
Tiigi rajamine
Tee rajamine
HEAKORD
Olulisus:
Külainimesed muutuvad veelgi enam hoolivamaks oma elukeskkonna suhtes ja ümbruse
suhtes ning oskavad hinnata ja austada seda, mis neil on.

Tulemus:
On tõusnud inimeste keskkonnateadlikkus
Majapidamiste ümbrused on korrastatud
Üldkasutatavad alad ja territooriumid on hooldatud
Heakorrastatud ja ilus küla on mõnus keskkond külaelenikele ja visiitkaardi eest
külalistele
Inimesed pööravad suurt tähelepanu kog küla heakorrale
Külaelanikud on aktiivselt huvitatud oma külas toimuvast
Tegevus:
Koristustalgute korraldamine reguraalselt

Parimate heakorrastajate premeerimine
Talguliste toitlustamine
Küla ilusaima majapidamise väljakuulutamine
Keskkonnaalaste koolituste korraldamine
Väljasõitude korraldamine teistesse küladesse
Prügimajandus veelgi paremaks

SWOT ANALÜÜS

TUGEVUSED
Kaunis koht metsaserval
Hea ühendus Tallinnaga
Kuritegevus minimaalne, turvaline koht
Aktiivsed ja üksmeelsed inimesed
Koostöö omavalitsusega hea
Hea koht elamiseks
Külal on külamaa
Talgud ausees, heakord tähtis
Külal on MTÜ
Külas on metallitöökoda
Külas elab haruldasi loomi
Külas on oma mesinik
NÕRKUSED
Mõisal ei ole lahendust
Elementaarsete teenuste puudumine
Kooskäimiskoha puudumine
Töökohtade vähesus külas
Nõrk ühendus Tallinnaga
VÕIMALUSED
Positiivne migratsioon
Metsas tervise ja õpperajad
Külamaa väljaarendamine
Küla läbiv oja korrastatud
Informatsiooni veelgi parem
kättesaadavus
Tiigid mõis pargis korras
Külale külamaja
Ühisüritusi, koolituspäevi
Viidamajanduse loomine

OHUD
Mõis laguneb
Naabervalla Väo karjäär
Joomarlus
Elanikkond vananeb
Küla muutub magalaks
Elaktriliinide vananemine
Kolivad hoolimatud inimesed

