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Eessõna
Kiiu aleviku arengukava on aleviku arengut käsitlev ametlik dokument. Arengukava
koostamise ajendiks on vajadus sõnastada Kiiu aleviku kõigi elanikegruppide, ettevõtjate ja
külaliste probleemid, huvid ja vajadused tänases olukorras. Lähtuvalt vajadustest on
sõnastatud eesmärgid ning eesmärkidest lähtuvalt omakorda tegevused, mida on täiendatud
ajakava ja eelarvega. Arengukava on koostatud aastani 2020.
Kiiu aleviku arengukava koostamisega alustati 09.12.2009, mil toimus MTÜ Kiiu Arenduse
eestvedamisel algatuskoosolek. Koosolekul osales 20 inimest.
Arengukava väljatöötamiseks otsustati moodustada valdkonnapõhised töötoad teemadel:
• vaba aeg, haridus ja sotsiaalne kaitse;
• turvalisus, heakord ja maakasutus;
• teed, tehnilised kommunikatsioonid ja ühistransport;
• töökohad, ettevõtlus ja turism;
• kaasamine, informatsioon ja identiteet.
Valdkonnapõhistes töörühmades arutleti järgmistel teemadel:
• vajaduste kaardistamine;
• olemasoleva olukorra kaardistamine ehk SWOT analüüs;
• arengueesmärkide sõnastamine ja strateegiliste arengusuundade valik;
• tegevuskava koostamine.
Kokku on arengukava koostamise protsessi jooksul toimunud 1 avakoosolek, 20
valdkondlikku töörühmade koosolekut perioodil 19.01-17.03.2010, 4 juhtgrupi koosolekut
(07.04; 12.04; 20.04; 28.04) ja 1 avalikustamise koosolek, mis toimus 10.05.2010 (osales 5
inimest). Protsessis osales kokku 20 Kiiu elanikku, neist rohkem kui ühel koosolekul 17
inimest.
Arengukava koostamist toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Arengukava koostajad tänavad kõiki aktiivseid kiiukaid, kes panustasid oma aega ja häid
mõtteid.
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1. Sissejuhatus
Kiiu alevik asub Kuusalu vallas, Harju maakonnas, Tallinnast 37 km kaugusel idas. Seisuga
01.01.2010 elas Kiius 881 inimest, olles sellega Kuusalu aleviku järel Kuusalu valla suuruselt
teine asustusüksus.
Kiiut (Kithę) on esmakordselt mainitud 1241. aastal. Kiiu küla oli 13. sajandil Taani
Hindamisraamatu andmetel üle keskmise suurusega (30 adramaad). Kiiu südameks on Kiiu
mõis koos Kiiu torni ja mõisapargiga.
Kuni aastani 2005 oli Kiiu küla. Seoses Kuusalu valla ja Loksa valla ühinemisega muudeti küla
alevikuks.
Kuigi Kuusalu valla keskuseks on Kuusalu alevik, asuvad Kiiu mõisahoones nii Kuusalu
vallavolikogu kui ka vallavalitsus.
Kiiu ettevõtluskeskkonda iseloomustab ehitussektori ettevõtete rohkus. Valdkonnad, milles
on pikaajalist arengueeldust, on tootmine ja logistika, samuti turismiarendus.
Arengukava koostamise protsessis tõstatusid mitmed küsimused.
Kuna viimase viieteistkümne aasta jooksul on Kiius ühistegevus praktiliselt puudunud, siis
tekkis küsimus, kuidas tugevdada kogukonna koostegutsemistahet ja ühtekuuluvustunnet.
Kiius puudub kauplus ning külakeskus. Siit tõstatus küsimus, kuidas edendada
ettevõtluskeskkonda nii, et siduda elanikke kodukohaga. Ja et Kiiu ei jääks elanike jaoks
ainult magalaks, siis arutleti ka küsimuse üle, kuidas tagada kaasaegne elustandard igas
vanuses elanikele. Kõik need küsimused on omavahel seotud ning lahenduste otsimisel tuleb
neid käsitleda koos. Samas andis arengukava koostamine kindluse selles, et Kiius on mitmeid
ärksaid ja teotahtelisi inimesi, kes on valmis panustama kogukonna arengusse.
Kiiu arengukava 2010-2020 koostamisega tähendati üles kogukonna ootused oma
elukeskkonna paremale korraldamisele ja parendamisele tingituna vajadustest ja
analüüsides hetkeseisu, sooviti kujundada positiivsete muutuste kava, mis edendaks
kaasaegset kogukonnaelu.
Kõige olulisemaks väljakutseks on kogukonna kaasatuse suurendamine.
Kiiu arengueesmärke on võimalik saavutada ainult siis, kui siin on aktiivne, tugeva sotsiaalse
kontrolliga, märkav, hooliv ja kokkuhoidev kogukond.
Kiiu saab olla vaid Kiiu elanike näoga.
Käesolev arengukava on jaotatud kuueks osaks. Esimeses osas on sissejuhatus. Teine osa
koosneb ülevaatest aleviku ajaloost, paiknemisest, looduslikest oludest, elanikkonnast ja
majanduslikust tegevusest. Kolmandas osas on kaardistatud aleviku sisekeskkonna
tugevused ja nõrkused ning väliskeskkonna võimalused ja ohud läbi SWOT analüüsi.
Neljandas osas on formuleeritud aleviku visioon ja viiendas arengueesmärgid. Kuuendas osas
on kirjeldatud valdkondade põhiselt eesmärke, meetmeid eesmärkide saavutamiseks ning
tegevusi, mis on vajalikud arendatavates valdkondades tulemuste saavutamiseks kümne
aasta perspektiivis. Seitsmes osa kirjeldab arengukava edaspidist jälgimist, hindamist ja
täiendamist. Lisas on tabeli kujul aastane tegevuskava, mida täiendatakse MTÜ Kiiu
Arenduse poolt iga aastal kaasates Kiiu elanikke.
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2. Kiiu aleviku lühitutvustus
2.1 Asend ja paiknemine
Kiiu alevik asub Kuusalu vallas, Harju maakonnas, Tallinnast 37 km kaugusel idas.
Kiiu pindala on 8,9 km2.
Kiiu alevikku läbivad Tallinn- Narva ja Jõelähtme- Kemba maantee (Vana-Narva mnt).
Kiiust lõunasse kulgeb Kiiu- Soodla maantee. Kiiu aleviku tiheasustusega ala paikneb
Tallinn-Narva ja Jõelähtme-Kemba (Vana-Narva mnt) maanteede vahelisel alal.

Kiiu kaart
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2.2 Ajalooline taust
Kiiut (Kithę) on esmakordselt mainitud 1241.a. Kiiu küla oli 13. sajandil Taani
Hindamisraamatu andmetel üle keskmise suurusega küla (30 adramaad).
Kiiu rüütlimõisa (vana nimega Kyda mõis) kohta on kirjalikke teateid 1418. aastast. Kiiu
hõlmas siis ka Saare küla, Mäepää ja Pirsuhallika külasid.
16. sajandil kuulus mõis poolsada aastat Fabian von Tiesenhausenile. Tema laskis Kolga
tsistertslaste kloostri ilmikvendade abiga ehitada Kiiule vasall-linnuse. 1566. a. läks Kiiu
mõis Rootsi riigi omandisse.
Aastal 1614 läänistas Rootsi kuningas Gustav Adolf II Kiiu vabahärra Jakob de la Gardiele.
Sel ajal olid Kiiu ja Kolga mõisal ühised omanikud, kes ise Kiiul ei elanud, vaid andsid mõisa
rendile. 1666. a. müüs Jakob de la Gardie poeg Axel Julius Kiiu mõisa oma õele Krahvinna
Christina Catharina Stenbockile. Peeter I privileegiga kuulutati Kiiu 1724.a. Stenbockide
pärusomandiks. 1880. a. toimus vahetusleping Valkla ja Kiiu mõisate vahel, mille alusel
Kiiust läks Valkale Raego karjamõis ja Valklast Kiiule Salmiste küla, osa Valka külast ja
Pedassaar.
Ajavahemikul 1699-1907 moodustas Kolga mõis koos Kiiu, Kõnnu ja Loo mõisaga
fideikomissi (mittemüüdava pärandmõisa). 1907. aastal fideikomiss lõpetati. Kiiu
mõisamaad omandas Wilhelm Nerling hinnaga 350 000 rubla. 1913. aastal müüdi Kiiu
mõis Talurahva Põllupangale ning maad müüdi taludeks.
18. sajandi lõpul rajati torni lähistele lihtne kivist peahoone, millele anti 20. sajandi algul
uus, juugendliku baroki vaimust lähtuv ilme. Hoone väliskujunduses oli kasutatud
vahelduvalt neobaroklikke ja –klassitsistlikke elemente (lillepärjad, vanikud). Mõisamajaesine väljak oli algselt raamitud tall-tõllakuuri ning aidahoonega. Peahoone trepi ette viis
klassikaline ringtee. Ansambli kujunduslikuks teljeks oli vanale Narva maanteele suunduv
umbes poole kilomeetri pikkune puiestee.
Tallinn-Narva maantee suhtes paikneb Kiiu mõisahoone nö. “seljaga”. Mõisahoone taga
on väike vabakujunduslik park.
Nõukogude ajal olid mõisahoones korterid, geoloogia valitsus, kauplus, tehas Estron ning
Kuusalu kolhoosi kontor. Praegu asub mõisas Kuusalu vallavalitsus.
Kuni 2009. aasta alguseni oli Kiiu tänavanimedeta, korrusmajadel olid küll numbrid kuid
eramajadel aadress puudus. 2009. aasta märtsis said Kiiu tänavad nimed ja sildid.
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2.3 Elanikkond
Seisuga 01.01.2010 elas Kuusalu vallas 6810 elanikku, sellest Kiius 881, olles sellega
Kuusalu aleviku järel Kuusalu valla suuruselt teine asustusüksus.
Elanike sooline jaotus aastatel 2007-2009
Mehed
Naised
01.01.2007
413
492
01.01.2008
423
483
01.01.2009
420
473
01.01.2010
420
461

Kokku
905
906
893
881

Kiiu alevikus elas seisuga 01.01.2010 alaliselt 881 inimest. Elanikest 52% moodustavad
naised ja 48% mehed. Elanikkond on viimastel aastatel vähenenud. Viimase kolme aasta
jooksul on Kiiust lahkunud 24 inimest ehk 3% elanikkonnast. Elanikkonnast on vähenenud
naiste osa 6,5%, meeste osakaal on seevastu tõusnud 1,7%.
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Kiiu elanikkonna vanuseline ja sooline koosseis seisuga 01.01.2010

Kiiu elanikest on tööealisi inimesi 617 ehk 70%. Lähema 15. aasta jooksul tööealiste inimeste
arv Kiius ei vähene. Selle perioodi jooksul jõuab pensioniikka 163 inimest, samas tööealiseks
saab 175 kiiukat. Järelduste tegemisel ei ole arvestatud migratsioonist tingitud muutusi.

Elanike koostöö
Eelmise sajandi viimases veerandis korraldas ühistegevust Kiius paiknenud Kuusalu kolhoos.
Koos peeti naistepäevi, lõikus- ja aastavahetuspidusid. Peokohana kasutati 1980. a. lõpus
valminud kolhoosi sööklat. 1990-ndate aastate esimeses pooles toimus seltsitegevus
enamasti sama söökla hoones, kus organiseeriti põhiliselt tantsuõhtuid.
Viimase viieteistkümne aasta jooksul on ühistegevus Kiius praktiliselt puudunud. 2009. aasta
alguses alustas tegevust MTÜ Kiiu Arendus, mille liikmed on asunud korraldama
ühistegevust. Toimunud on silla ehituse talgud, jaanipäeva ja jõulude ühine tähistamine ning
talgutööd nende ürituste ettevalmistamiseks. Kogukonda liitvaks ühistegevuseks on ka Kiiu
arengukava ühine koostamine.
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2.4 Looduslikud olud
Kiiu alevik paikneb alvaril, st. paepealsel, kus pinnakate on väga õhuke. See teeb siinsed
kõlvikud viljakateks, kuid samas põua suhtes äärmiselt tundlikeks. Kiiu alevikku läbib Kiiu
oja, mis saab alguse Soodla metsadest ja suubub Valkla ojja. Kiiu tiheasustusala jääb kahe
suure maantee Tallinn- Narva ja Jõelähtme-Kemba (Vana-Narva) maantee vahele.
Kiiu rohealaks on 4 hektari suurune Kiiu mõisapark. Kiiu metsaalad jäävad põhiliselt aleviku
edelaossa.
Suurem osa Kiiu elanikest elab 18-s korrusmajas. Ühepereelamud paiknevad põhiliselt Kiius
Oja ja Veski tänaval, samuti Kiiu keskusest kaugemal olevates hajaasustus piirkondades.

2.5 Majanduslik tegevus
Kiiu alevikus asuvad järgmised suuremad ettevõtted ja asutused:
• Kuusalu Vallavalitsus - kohalik omavalitsus (http://www.kuusalu.ee)
• OÜ Sõnumitooja ajakirjandus – Ida-Harjumaa nädalaleht
(http://www.sonumitooja.ee/)
• Remedia AS – alkohoolsete jookide tootmine (http://www.remedia.ee/)
• Suurekivi AS – teraviljakasvatus, veise- ja piimakarjakasvatus
• OÜ Tektoon-A – reisijate vedu, kütuse, autokaupade, pakendatud toidu ja
tööstuskaupade jaemüük ning autode tehniline ülevaatus
(http://polygonimatkad.ee/?id=6122)
• Monier OÜ – katusekivide tootmine (http://www.monier.ee/)
• AS Galv-Est – terastoodete kuumtsinkimine (http://www.galv-est.ee/)
• Tehomet Baltic OÜ - metallist valgustuspostide valmistamine
• OÜ Baltic Bison - tõsteseadmete ja haaratsite tootmine
• AS WeeRec – elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemine (http://www.weerec.ee/)
• Nordic Group OÜ – kemikaalide tootmine ja pakendamine
(http://www.nordicgroup.ee/)
• OÜ Kiiu Soon – liiva kaevandamine (http://www.kiiusoon.ee/)
• OÜ Kuiv Liiv - loodusliku liiva kuivatamine ja sõelumine (http://www.kuivliiv.ee/)
Kiiu ettevõtluskeskkonda iseloomustab ehitussektori ettevõtete rohkus. Kuid siin on ka
põllumajandus- ning transpordiettevõte.
Kiius Vana-Narva maantee ääres on tööstuspark, kus on eeldused erinevate
tootmisettevõtete käivitamiseks. Samuti on eeldused logistikaettevõtete toimimiseks.
Kuna Kiius on ajalooline mõis koos pargiga ja Kiiu torn, siis võiks ka turismiarenduses olla
pikaajalist arengueeldust.
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3. Hinnang aleviku olukorrale - SWOT analüüs

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sisekeskkonna tugevused
Ajalooline keskkond (mõis, torn, park)
On olemas võimalused sportimiseks ja
roheala vaba aja veetmiseks
Kiiu nime kandvad spordivõistkonnad
(jalgpall, korvpall, hoki) - Kiiu bränd
Heatasemeline ja lähedalasuv kool
Avalik võim (vallamaja) on alevikus
Puuduvad kohalikud maksud
Toimivad korteriühistud
Hästi korraldatud prügimajandus
Olemas olulised tehnilised
kommunikatsioonid (gaasitrass, elekter,
valguskaabel, internet, kvaliteetne joogivesi,
kanalisatsioonisüsteem)
Logistiliselt hea asukoht (pääseb mugavalt
liikuma lääne, ida ja lõuna suunas)
Piisava sagedusega bussiühendus Tallinna ja
Kuusaluga
Jalgtee Kiiust Kuusalusse
Vähene kuritegevus
Kiiu aleviku veebileht ning ajaleht
„Sõnumitooja”
On asutatud ja toimib kogukonda ühendav
MTÜ Kiiu Arendus
Väliskeskkonna võimalused
Koostöö erinevate ametkondade ja
organisatsioonidega
Koostöö teiste alevike ja küladega
Spetsialistide ja eestvedajate värbamine
Euroopa Liidu, riigi ja valla vahendite
hankimine ja kasutamine
Tunnustamine (vald, riik jne)
Sotsiaalsete töökohtade loomine
Kaugtöökeskuse rakendamine
E-õppe võimaluste kasutamine
Üleriigilistes kampaaniates ja üritustes
osalemine
Messidel osalemine
Uute tehnoloogiliste võimaluste
rakendamine
Alternatiivsete energiaallikate
kasutuselevõtt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sisekeskkonna nõrkused
Puudub aleviku keskus – kogukonna
kooskäimise koht
Puuduvad kauplus, postkontor, pank
Puudub avalik Wifi võrk
Puudub turismi infrastruktuur ja –
turundus
Töökohtade vähesus
Puuduvad lasteaiakohad
Laste mänguväljakuid on vähe
Noortekeskus on halval tasemel
Puuduvad Kiiu sisesed jalgteed
Puudulik tänavavalgustus
Bussiootepaviljonide märgistus ja
valgustus on puudulik. Kiiu mõisa juures
bussipeatus välja ehitamata.
Eramajade piirkonnas vee- ja
kanalisatsioonitrassid välja ehitamata
Vee- ja kanalisatsioonitrassid osaliselt
amortiseerunud
Hulkuvad loomad
Väliürituste korraldamiseks puuduvad
lava, varjualune ja tehnilised vahendid
Kiiu kui brändi puudumine
Elanikkond on väheaktiivne ja puudub
ühtekuuluvustunne
Väliskeskkonna ohud
Kiired ja ulatuslikud majanduskeskkonna
muutused
Tööpuudusest tingitud sotsiaalsete
probleemide kasv
Tööturu liigpaindlikkusest või jäikusest
tingitud probleemid
Migratsioonist tingitud elanikkonna
hüppeline kasv
Kuritegevuse (sh narkokuritegevuse) kasv
Energia kallinemine
Ühistranspordi sageduse vähenemine
Läbisõitvad suurveokid
Infomüra kasv
Kohaliku ajalehe sulgemine
Valla eelarveliste vahendite vähenemine
Euroopa Liidu vahendite lõppemine
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•
•
•

Internetivõrgustikud
Võrkturundus
Investorite kaasamine

4. Visioon aastaks 2020
Kiiu (Kyda) on aktiivse inimese vajadustele vastav arenev alevik.

5. Arengueesmärgid
Hetkeolukorrast ja olemasolevatest võimalustest lähtuvalt on visiooni saavutamiseks
sõnastatud Kiiu aleviku arengueesmärgid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kättesaadav haridus;
aktiivne ja tugeva sotsiaalse kontrolliga kogukond;
märkav ja hooliv elanikkond;
heakorrastatud, omanäoline ja energiasäästlik elukeskkond;
atraktiivsed ja kvaliteetsed vabaaja veetmise võimalused;
turvalised ja mugavad liikumisvõimalused;
stabiilne ettevõtluskeskkond, mis tagab motiveerivad töökohad;
hästi kättesaadav informatsioon Kiiu ajaloost, traditsioonidest ja piirkonnas
toimuvast;
tuntud ja tugev Kiiu identiteet.

6. Eelisarendatavad valdkonnad
Lähtuvalt Kiiu elanike vajadustest on sõnastatud eesmärgid iga valdkonna kohta eraldi.
Eesmärkide täitmiseks on koostatud tegevuskava koos ajakava ja orienteeruva eelarvega.
Eesmärgid ja meetmed on mõõdetavad lisatud mõõdikutega.
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6.1 Vaba aeg, haridus ja sotsiaalne kaitse

Tegevuskava
Meede

Koolituste
korraldamine
(A6.1)

Viide

Tegevus

Aeg

A6.1.1

Küsitluste korraldamine
koolitusvajaduste kaardistamiseks
Kutsealaste koolituse korraldamine
Käsitööalane koolitus
Keskkonnahariduse alase koolituse
korraldamine
Energiasäästu alase koolituse
korraldamine
Kultuuribussi käivitamine (teatrisse
ja kontserditele)

2010

Hinnanguline
maksumus
3 000

2015
2012
2011

0
10 000
5 000

2011

5 000

20112020

3 000

20112013

5 000 000

A6.1.2
A6.1.3
A6.1.4
A6.1.5

Ühistranspordi
arendamine
(B6.1)

B6.1.1

C6.1.1
Vabaaja

Kiiu mõisa pargist puhkeala
kujundamine
(vt. ka D6.4.2)

12

Kiiu aleviku arengukava
2010-2020

veetmise
kohtade
loomine ja
arendamine
(C6.1)

C6.1.2
C6.1.3
C6.1.4

C6.1.5

D6.1.1
D6.1.2
Vabaaja ürituste
korraldamine
(D6.1)

D6.1.3
D6.1.4

D6.1.5

D6.1.6
D6.1.7
D6.1.8
D6.1.9
E6.1.1
Sotsiaalse
võrgustiku
loomine
(E6.1)

E6.1.2

E6.1.3

Külakeskuse rajamine (mõisa
renoveerimine)
Mänguväljakute loomine (lastele ja
noortele)
Spordirajatiste loomine ja
arendamine (tenniseväljak,
võrkpall, jalgpall)
Tehnilise baasi soetamine (200kohaline telk, helitehnika,
valguspark, klapptoolid 250 tk.,
pikniku lauad 18 tk. (2 m pikad),
telgikäru
Külapäeva korraldamine
(vt. ka E6.4.2; D6.5.5; E6.5.2)
Teopäeva korraldamine
(vt. ka E6.4.1; D6.5.5; E6.5.2)
Mõisa jõulupeo korraldamine
(vt. ka E6.4.3; D6.5.5; E6.5.2)
Talgute korraldamine
(vt. ka B6.2.1; D6.4.1; D6.5.5;
E6.5.2)
Suveteatri organiseerimine aida
õues
(vt. ka D6.5.5; E6.5.2)
Kiiu meeste osalemine meeste
tantsupeol
Munga-nunna rocki korraldamine
(Vt. ka E6.4.5; D6.5.5; E6.5.2)
Seltsitegevuste korraldamine
(D6.5.5; E6.5.2)
Spordipäeva korraldamine
(vt. ka E6.4.4; D6.5.5; E6.5.2)
MTÜ Kiiu Arenduse liikmeskonna
suurendamine ja tegevustele
vastutajate leidmine
(vt. ka C6.2.2; E6.5.4)
Uute Kiiu elanike omaksvõtmise ja
tutvustamise tseremoonia, Kiiu
juubilaride meelespidamine, beebi
vanematele õnnitluskaardi
saatmine
(vt. ka D6.5.5; E6.5.2)
Huvipakkuvate seltsitegevuste
väljaselgitamine, korraldamine,
edendamine
(Vt. ka D6.5.5; E6.5.2)

20132015
20112012
20112020

10 000 000

20112015

478 000

20102020
20102020
20102020
20102020

70 000
aastas
10 000
aastas
10 000
aastas
20 000
aastas

20112020

50 000
aastas

2014

10 000

20112020
20102020
20102020
20102020

150 000
aastas
10 000
aastas
50 000
aastas
5 000
aastas

20112020

20 000
aastas

2010

3 000

1 000 000
2 000 000
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Mõõdikud
Eesmärk
Kättesaadav haridus
Kvaliteetne vabaaja veetmise võimalus
Märkav ja hooliv elanikkond
Meede
A6.1 Koolituste korraldamine
B6.1 Ühistranspordi arendamine
C6.1 Vabaaja veetmise kohtade loomine ja
arendamine
D6.1 Vabaaja ürituste korraldamine
E6.1 Sotsiaalse võrgustiku loomine

Mõõdik
Kiiu elanike rahulolu hariduse
kättesaadavusega
Kiiu elanike rahulolu vabaaja veetmise
võimalustega
Kiiu elanike rahulolu sotsiaalse kaasatusega
Mõõdik
Läbi viidud koolituste arv
Koolitusel osalenute arv
Kiius peatuvate liinibusside arv
Vabaaja veetmise kohtade arv
Vabaaja ürituste arv
MTÜ Kiiu Arenduse liikmete arv

6.2 Turvalisus ja heakord
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Tegevuskava
Meede

Viide
A6.2.1

Puhtama
elukeskkonna
loomine
(A6.2)

Tegevus
Valla, Maanteeameti ja maaomanike tähelepanu juhtimine
teeäärte ja haljasalade paremaks
hooldamiseks

Aeg
20102020

Hinnanguline
maksumus
1 000

N: Veski tänava äärsete kinnistute
niitmine

A6.2.2

A6.2.3

Kogukonna teavitamine ja
koolitamine – artiklid ajalehes ja
koduleheküljel, sh jäätmejaama
võimaluste tutvustamine
(vt. ka C6.2.1; B6.5.1; B6.5.2)
Valla ametnike tähelepanu
juhtimine halvas seisukorras
kinnistutele

20102020

1 000

20102020

50 000

N: Kiiu veski; endine kolhoosi töökoda;
endine meierei; korteriühistute
prügikastide ümbrus

B6.2.1
Heakorra
parandamine
ühistegevuse
korras
(B6.2)

B6.2.2
B6.2.3
B6.2.4

Kogukonna
kaasatuse
suurendamine
planeerimisel
(C6.2)

C6.2.1

C6.2.2

C6.2.3

D6.2.1
Inimeste
tunnustamine

Heakorra talgute korraldamine
(vt. ka D6.1.4; D6.4.1; D6.5.5;
E6.5.2)
Prügikastide hankimine ja
paigaldamine
Koostöö MTÜ Ökokratiga
keskkonna teadlikkuse tõstmiseks
Jõulukuuskede põletamise ürituse
korraldamine
(Vt. ka D6.5.5; E6.5.2)
Kogukonna teavitamine ja
koolitamine – artiklid ajalehes ja
koduleheküljel (talgute
korraldamine jms.)
(vt. ka A6.2.2; B6.5.1; B6.5.2)
MTÜ Kiiu Arenduse liikmeskonna
suurendamine
(vt. ka E6.1.1; E6.5.4)
Kiiu elanikele teavituskanali
loomine (võimalik teha
ettepanekuid ja märku anda
puudustest)
Kaunima eraaia ja ühistu konkursi
korraldamine
(Vt. ka D6.5.5; E6.5.2)

20102020
2011

10 000

20112020
jaanuar
20112020
20102020

10 000
80 000

20102020
2010

10 000

20112020

100 000
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heakorra alal
(D6.2)

D6.2.2

E6.2.1
Liiklusohutuse
suurendamine
(E6.2)

E6.2.2

E6.2.3
E6.2.4
Turvalisuse
suurendamine
(F6.2)

F6.2.1
F6.2.2
F6.2.3

Kiiu aasta tegija valimine ja
tunnustamine
(Vt. ka E6.5.1; D6.5.5; E6.5.2)
Liikluspiirangumärgid Vana-Narva
maantee Kiiu osas
Politsei teavitamine
liiklusrikkumisest – nt õue alal
kiiruspiirangutest kinnipidamine
Kiius tervikuna piirkiiruse
alandamine (30 km/h)
Veski ja Vana-Narva maantee risti
valgustamise korraldamine
Naabrivalve projekti algatamine
Vallaga koostöö päästekomando
toomiseks Kiidu-Kuusallu
Ühistute teavitamine
korterinumbritega siltide
paigaldamise vajalikkusest

20102020

50 000

2010

1 000

20102020

0

2011

1 000

2011

1 000

2011
20102020
2010

5 000
10 000
5 000

Mõõdikud
Eesmärk
Heakorrastatud ja omanäoline elukeskkond
Tugeva sotsiaalse kontrolliga kogukond
Meede
A6.2 Puhtama elukeskkonna loomine
B6.2 Heakorra parandamine ühistegevuse
korras
C6.2 Kogukonna kaasatuse suurendamine
planeerimisel
D6.2 Inimeste tunnustamine heakorra alal
E6.2 Liiklusohutuse suurendamine
F6.2 Turvalisuse suurendamine

Mõõdik
Elanike rahulolu heakorra ja
elukeskkonnaga
Kiiu elanike rahulolu sotsiaalse kaasatusega
Mõõdik
Kiiu jäätmeveo lepingute ja majapidamiste
arvu suhe
Läbi viidud talgute arv
Talguliste arv
Planeeringute menetluse käigus tehtud
ettepanekute arv
Tunnustamiste arv
Liiklusõnnetuste arv
Korrarikkumiste arv
Tuleõnnetuste arv
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6.3 Teed, tehnilised kommunikatsioonid ja ühistransport

Tegevuskava
Meede

Viide

A6.3.1
Ühistranspordi
arendamine
(A6.3)

A6.3.2

A6.3.3
A6.3.4

Teede
ehitamine ja

A6.3.5
B6.3.1
B6.3.2

Tegevus

Elanike vajaduste kaardistamine
(liinid, peatused)
Ettepanekute tegemine
ühistranspordi liikluse paremaks
korraldamiseks
Kokkulepped Maanteeametiga
peatuste asukohtade suhtes
Bussi väljumisaegade kohta info
levitamine (sh linkimine
www.peatus.ee)
Ootepaviljonide paigaldamine
Teede olukorra kaardistamine
Liikluskorralduse analüüsimine
(ohutus)

Aeg

Hinnanguline
maksumus

2010

5 000

2011

1 000

2011

1 000

2010

1 500

2011
2010
2010

50 000
5 000
5 000
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parandamine,
liikluskorralduse
parandamine
(B6.3)

B6.3.3

Ettepanekute tegemine teede, sh
kergliiklusteede ehituseks ja
remondiplaani kooskõlastamine
Maanteeameti ja vallaga
Prioriteetsed objektid:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
C6.3.1
Tänavavalgustuse
parendamine
(C6.3)

C6.3.2

•
•

D6.3.1
Vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitamine
(D6.3)

•

•
Hoonete

E6.3.1

2010

3 000

20102015

5 000

2011

8 000

2011

10 000

Veski tänava ja Vana-Narva
maantee rist;
Torni tänav;
Mõisa tee Teeroosist kuni Kiiu
mõisani;
Eststeini tee ja elamukvartal;

•
Valla ühisveervärgi ja
kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava
analüüsimine ja ettepanekute
tegemine muudatusteks
Prioriteetsed objektid:
•

9 000

Mõisa tee kapitaalremont ja
kergliiklustee ehitamine;
Veski tänava remont ja
kergliiklustee ehitamine;
Kergliiklustee ehitamine
Tagaväljalt jalakäijate tunnelini;
Torni tänava kergliiklustee
ehitamine;
Kiiu viaduktilt otsepääs VanaNarva maanteele;
Tagavälja-Soodla tee viimine
musta katte alla;
Vana-Narva maantee laiendus ja
kergliiklustee ehitamine;
Oja tänava musta katte alla
viimine;
Kortermajade teede ja parklate
remont;

Tänavavalgustuse olukorra
kaardistamine
Valgustuse parendamise
tegevuskava koostamine ja
ettepanekute tegemine
Prioriteetsed objektid:
•

20102015

Uute vee- ja kanalisatsiooni
trasside rajamine;
Olemasolevate vee- ja
kanalisatsiooni trasside remont;
Sadevee kanalisatsiooni trasside
korrastamine ja ehitus;

Koolituste korraldamine
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soojustamine,
alternatiivkütte
rakendamine
(E6.3)

E6.3.2

Projektide nõustamine

2011

25 000

Mõõdikud
Eesmärk
Turvalised ja mugavad liikumisvõimalused
Puhas ja energiasäästlik elukeskkond
Meede
A6.3 Ühistranspordi arendamine
B6.3 Teede ehitamine ja parandamine,
liikluskorralduse parandamine
C6.3 Tänavavalgustuse parendamine
D6.3 Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine
E6.3 Hoonete soojustamine, alternatiivkütte
rakendamine

Mõõdik
Elanike rahulolu liikumisvõimalustega
Elanike rahulolu keskkonnapuhtusega ja
energiasäästuga
Mõõdik
Kiius peatuvate liinibusside arv
Renoveeritud teede pikkus
Rajatud teede pikkus
Valgustuspostide arv
Ehitatud trasside pikkus
Renoveeritud hoonete arv

6.4 Töökohad, ettevõtlus ja turism
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Tegevuskava
Meede
Ettevõtluseks
sobivate
pindade
(maade)
infovahetus
(A6.4)

Viide
A6.4.1
A6.4.2

B6.4.1
Piirkonna
ettevõtete
ühtne
turundamine
(B6.4)

Ettevõtluseks
vajaliku
infrastruktuuri
arendamine
(C6.4)

B6.4.2
B6.4.3
B6.4.4
C6.4.1
C6.4.2
C6.4.3

D6.4.1
Vaatamisväärsuste ja
puhkealade
korrastamine ja
loomine
(D6.4)

D6.4.2

D6.4.3
D6.4.4

E6.4.1
Traditsioonide
taaselustamine
ja loomine
(E6.4)

E6.4.2
E6.4.3
E6.4.4

Tegevus

Aeg

Veebilehel vabade pindade kohta
info avaldamine
Detailplaneeringute menetlustes
osalemine (arvamuse avaldamine)

20102020
20102020

Ehitusmessil Kiiu piirkondlikku ala
loomine (Kiius tegutsevate
ettevõtete koondamine)
Kiiu ja Kuusalu valla tutvustamine
turismimessil
Kiiu turundamine erinevates
interneti suhtlusportaalides
Kiiu reklaamtrükise koostamine
Avaliku WiFi võrgu rajamine
Kiiu kaardi paigaldamine
(vt. ka D6.5.4)
Läbirääkimised panga
sularahaautomaadi paigaldamiseks
Kiidu
Talgute korraldamine puhkealade
heakorrastamiseks
(vt. ka D6.1.4; B6.2.1; D6.5.5;
E6.5.2; E6.5.2)
Kiiu mõisa pargist puhkeala
kujundamine
(vt. ka C6.1.1)
Kiiu Hiie rajamine

2011

20 000

2011

20 000

2011

10 000

2011
2012
2012

30 000
100 000
60 000

2011

5 000

Kiiu–Rihumägi–Kuusalu-Kiiu õhu
gondliliini tasuvusuuringu
tegemine, keskkonnamõjude
hindamine
Teopäeva korraldamine
(vt. ka D6.1.2; D6.5.5; E6.5.2)
Külapäeva korraldamine
(vt. ka D6.1.1; D6.5.5; E6.5.2)
Mõisa jõulupeo korraldamine
(vt. ka D6.1.3; D6.5.5; E6.5.2)
Kiiu spordipäeva korraldamine
(vt. ka D6.1.9; D6.5.5; E6.5.2)

Hinnanguline
maksumus
5 000
5 000

20102020

20112013
20132020
2013

3 000 000
500 000

20102020
20102020
20102020
20102020
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E6.4.5

Munga-nunna rocki korraldamine
(vt. ka D6.1.7; D6.5.5; E6.5.2)

20112020

Mõõdikud
Eesmärk
Stabiilne ettevõtluskeskkond, mis tagab
motiveerivad töökohad
Atraktiivsed vabaaja veetmise võimalused
Meede
A6.4 Ettevõtluseks sobivate pindade (maade)
infovahetus
B6.4 Piirkonna ettevõtete ühtne turundamine
C6.4 Ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri
arendamine
D6.4 Vaatamisväärsuste ja puhkealade
korrastamine ja loomine
E6.4 Traditsioonide taaselustamine ja loomine

Mõõdik
Kiiu tööandjate rahulolu ettevõtluskeskkonnaga
Elanike rahulolu oma tööandjaga
Kiiu elanike rahulolu vabaaja veetmise
võimalustega
Mõõdik
Veebilehel avaldatud vabade pindade arv
Turundustegevuste arv
Ettevõtlust toetavate infrastruktuuri
arendamise projektide arv
Vaatamisväärsuste ja puhkealade arv
Korduvate ürituste arv

6.5 Kaasamine, informatsioon ja identiteet
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Tegevuskava
Meede

Informatsiooni
kogumine
(A6.5)

Viide

Tegevus

A6.5.1

Küsitluste läbiviimine

A6.5.2

Sotsiaalsetes võrgustikes
osalemine
(vt. ka E6.5.6)
Kiiu.ee kodulehekülje (s.h. foorumi)
pidev
aktiivsena hoidmine
Kiiukate elulugude kogumine
2010
Info avaldamine kiiu.ee
pidev
koduleheküljel
(vt. ka A6.2.2; C6.2.1)
Info avaldamine kohalikus ajalehes
pidev
(vt. ka A6.2.2; C6.2.1)
Info avaldamine internetis
pidev
(facebook, twitter jms.)
Koosolekute korraldamine
vajadusel
(vt. ka E6.5.3)
Infolehtede ja kuulutuste
vajadusel
levitamine
Elulooraamatu kirjastamine
2012
Ideekonkursi korraldamine Kiiu
2010
sümboli, tunnuslause ja meenete
leidmiseks
Ajurünnaku korraldamine
2011
innovaatilise või kõrgkultuurilise
Kiiu brändi leidmiseks
Kiiu ajalooraamatu koostamine
2010
Kiiu kohta mitmes keeles info
2011
avaldamine internetis
Reklaammaterjalide hankimine (sh.
2011
trükised, suveniirid)
Suure Kiiu kaardi tellimine ja
2012
paigaldamine
(Vt. ka C6.4.2)
2010Kvaliteetsete rahvaürituste
korraldamine
2020
(vt. ka D6.1.1; D6.1.2; D6.1.3;
D6.1.4; D6.1.5; D6.1.7; D6.1.8;
D6.1.9; E6.1.2; E6.1.3; B6.2.1;
B6.2.4; D6.2.1; D6.2.2; D6.4.1;
E6.4.1; E6.4.2; E6.4.3; E6.4.4;
D6.4.5; E6.5.1; E6.5.2)

A6.5.3
A6.5.4
B6.5.1
Informatsiooni
levitamine
(B6.5)

B6.5.2
B6.5.3
B6.5.4
B6.5.5
B6.5.6
C6.5.1

Kiiu brändi
loomine
(C6.5)

Kiiu
turundamine
(D6.5)

C6.5.2

D6.5.1
D6.5.2
D6.5.3
D6.5.4

D6.5.5

Aeg
1 kord
aastas
pidev

Hinnanguline
maksumus
25 000
0

120 000
10 000

0
30 000
15 000
50 000
10 000

10 000

50 000
40 000
70 000
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E6.5.1
Inimeste
kaasamine
(E6.5)

E6.5.2

E6.5.3
E6.5.4

E6.5.5
E6.5.6

Kiiu aasta tegija valimine ja
tunnustamine
(Vt. ka D6.2.2; D6.5.5; E6.5.2)
Ühisürituste korraldamine
(Vt. ka D6.1.1; D6.1.2; D6.1.3;
D6.1.4; D6.1.5; D6.1.7; D6.1.8;
D6.1.9; E6.1.2; E6.1.3; B6.2.1;
B6.2.4; D6.2.1; D6.2.2; D6.4.1;
E6.4.1; E6.4.2; E6.4.3; E6.4.4;
D6.4.5; D6.5.5; E6.5.1)
Koosolekute korraldamine
(vt. ka B6.5.4)
MTÜ Kiiu Arenduse liikmeskonna
suurendamine
(Vt. ka E6.1.1; C6.2.2)
Kodulehekülje foorumis huvitavate
teemade püstitamine
Sotsiaalsetes võrgustikes
osalemine (vt. ka A6.5.2)

20112020
20102020

vajadusel
20102020
20102020
pidev

24 000

Mõõdikud
Eesmärk
Hästi kättesaadav informatsioon Kiiu ajaloost,
traditsioonidest ja piirkonnas toimuvast
Tuntud ja tugev Kiiu identiteet
Aktiivne kogukond
Meede
A6.5 Informatsiooni kogumine
B6.5 Informatsiooni levitamine
C6.5 Kiiu brändi loomine

D6.5 Kiiu turundamine
E6.5 Inimeste kaasamine

Mõõdik
Elanike rahulolu info kätte saadavusega
Kiiu elanike arv
Elanike hinnang oma seotusele Kiiuga
Kiiu arendamiseks tehtud vabatahtlikku
tööd teinud Kiiu elanike arv
Mõõdik
Kiiu elanike küsitlustele vastanute arv
Kiiu.ee veebilehe keskmine külastajate arv
päevas
Kiiu sümboolikaga müügis olevate toodete
arv
Kiiu nime kandvate ürituste arv
Kiiuga seotud artiklite arv vabariiklikus ja
rahvusvahelises meedias
Kiiuga seotud MTÜ-de ja seltside liikmete
arv
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7. Arengukava jälgimine ja hindamine
Aleviku arengukava on edasise arendustegevuse aluseks. Arengukava täitmine toimub
Kiiu elanike, MTÜ Kiiu Arenduse ja Kuusalu vallavalitsuse koostöös. Jälgides alevikus ja
ühiskonnas toimunud muutusi vaadatakse arengukavas seatud eesmärgid ja tegevuskava
üle igal aastal ja vajadusel korrigeeritakse seda MTÜ Kiiu Arenduse koosolekul.
Arengukava on oma eesmärke täitnud juhul, kui on tagatud selles planeeritavate
tegevuste jätkusuutlik elluviimine vastavalt kavas püsistatud eesmärkidele.
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Lisa 1
Tegevuskava 2010
Tegevus
Küsitluste korraldamine
koolitusvajaduste
kaardistamiseks
Külapäeva korraldamine

Teopäeva korraldamine

Mõisa jõulupeo korraldamine

Talgute korraldamine

Seltsitegevuse korraldamine

Spordipäeva korraldamine

Kiiu Arenduse liikmeskonna
suurendamineja tegevustele
vastutajate leidmine
Huvipakkuvate seltsitegevuste
väljaselgitamine, korraldamine,
edendamine
Valla, Maanteeameti ja maaomanike tähelepanu juhtimine
teeäärte ja haljasalade
paremaks hooldamiseks

Viide
A6.1.1

D6.1.1
E6.4.2
D6.5.5
E6.5.2
D6.1.2
E6.4.1
D6.5.5
E6.5.2
D6.1.3
E6.4.3
D6.5.5
E6.5.2
D6.1.4
B6.2.1
D6.4.1
D6.5.5
E6.5.2
D6.1.8
D6.5.5
E6.5.2
D6.1.9
E6.4.4
D6.5.5
E6.5.2
E6.1.1
C6.2.2
E6.5.4
E6.1.3
D6.5.5
E6.5.2
A6.2.1

Hinnanguline
Rahastamise
maksumus
allikas
3 000 Vald, annetused

Orienteeruv
aeg
Detsember
2010

70 000 Vald, annetused,
vabatahtlik töö,
fond

22.06.2010

10 000 Vald, annetused,
vabatahtlik töö,
fond

11.09.2010

10 000 annetused,
vabatahtlik töö,
fond

26.12.2010

20 000 Vabatahtlik töö,
annetused

Mai 2010

10 000 Vald, annetused,
fond

Detsember
2010

50 000 Vabatahtlik töö,
annetused

September
2010

5 000 Vabatahtlik töö

Detsember
2010

3 000 Vabatahtlik töö

Detsember
2010

100 Vabatahtlik töö,
vald

Detsember
2010

100 Vabatahtlik töö,

Detsember

N: Veski tänava äärsete kinnistute
niitmine

Kogukonna teavitamine ja

A6.2.2
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koolitamine – artiklid ajalehes
ja koduleheküljel, sh
jäätmejaama võimaluste
tutvustamine
Valla ametnike tähelepanu
juhtimine halvas seisukorras
kinnistutele

C6.2.1
B6.5.1
B6.5.2

vald

2010

A6.2.3

5 000 Vabatahtlik töö

Detsember
2010

C6.2.3

10 000 Vabatahtlik töö

Detsember
2010

D6.2.2
D6.5.5
E6.5.2
E6.2.1

5 000 Vabatahtlik töö,
annetused

Detsember
2010

1 000 Vald

Juuni 2010

N: Kiiu veski; endine kolhoosi
töökoda; endine meierei;
korteriühistute prügikastide
ümbrus

Kiiu elanikele teavituskanali
loomine (võimalik teha
ettepanekuid ja märku anda
puudustest)
Kiiu aasta tegija valimine ja
tunnustamine
Liikluspiirangumärgid VanaNarva maantee Kiiu osas
Politsei teavitamine
liiklusrikkumisest – nt õue alal
kiiruspiirangutest
kinnipidamine
Vallaga koostöö
päästekomando toomiseks
Kiidu-Kuusallu
Ühistute teavitamine
korterinumbritega siltide
paigaldamise vajalikkusest
Elanike vajaduste
kaardistamine (liinid,
peatused)
Bussi väljumisaegade kohta
info levitamine (sh linkimine
www.peatus.ee)
Teede olukorra kaardistamine
Liikluskorralduse analüüsimine
(ohutus)
Ettepanekute tegemine teede,
sh kergliiklusteede ehituseks ja
remondiplaani
kooskõlastamine
Maanteeameti ja vallaga
Tänavavalgustuse olukorra
kaardistamine
Valgustuse parendamise

E6.2.2

0 Vabatahtlik töö

Detsember
2010

F6.2.2

1 000 Vabatahtlik töö,
vald

Detsember
2010

F6.2.3

5 000 Vabatahtlik töö,
vald

Detsember
2010

A6.3.1

5 000 Vabatahtlik töö

Mai 2010

A6.3.4

1 500 Vabatahtlik töö

Juuni 2010

B6.3.1
B6.3.2

5 000 Vabatahtlik töö
5 000 Vabatahtlik töö

August 2010
August 2010

B6.3.3

1 800 Vabatahtlik töö

September
2010

C6.3.1

3 000 Vabatahtlik töö

August 2010

C6.3.2

1 000 Vabatahtlik töö

September
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tegevuskava koostamine ja
ettepanekute tegemine
Veebilehel vabade pindade
kohta info avaldamine
Detailplaneeringute
menetlustes osalemine
(arvamuse avaldamine)
Küsitluste läbiviimine
(rahulolu uuring)
Sotsiaalsetes võrgustikes
osalemine
Kiiu.ee kodulehekülje (s.h.
foorumi) aktiivsena hoidmine
Kiiukate elulugude kogumine
Info avaldamine internetis
(facebook, twitter jms.)
Koosolekute korraldamine
Infolehtede ja kuulutuste
levitamine
Ideekonkursi korraldamine Kiiu
sümboli, tunnuslause ja
meenete leidmiseks
Kiiu ajalooraamatu koostamine
Kodulehekülje foorumis
huvitavate teemade
püstitamine

2010
A6.4.1

500 Vabatahtlik töö

A6.4.2

500 Vabatahtlik töö

A6.5.1
A6.5.2
E6.5.6
A6.5.3
A6.5.4
A6.5.3
B6.5.4
E6.5.3
B6.5.5

2 500 annetused
0 Vabatahtlik töö
12 000 Vabatahtlik töö
10 000 Vabatahtlik töö,
fondid
0 Vabatahtlik töö
3 000 Vabatahtlik töö
1 500 Vabatahtlik töö

C6.5.1

10 000 Vabatahtlik töö,
annetused

D6.5.1

50 000 Vabatahtlik töö,
fondid
2 400 Vabatahtlik töö

E6.5.5

Oktoober
2010
Detsember
2010
November
2010
Detsember
2010
Detsember
2010
Oktoober
2010
November
2010
Detsember
2010
Detsember
2010
Detsember
2010
Detsember
2010
Detsember
2010
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