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Sissejuhatus 
 

Küla arengukava koostamine sai alguse sellest, et 23.veebruaril 2003.aastal loodi MTÜ 

Maidla Külaselts. Külaseltsi moodustavad kaks kõrvuti paiknevat küla - Maidla ja Pärinurme. 

Arengukava eesmärk on kinnitada plaan, kuidas külasid järgnevate aastate (2014-2022) 

jooksul edasi arendada.  

 

Külale valitakse 3-aastase tsükliga külavanem, kelle ülesandeks on küla ja külaelanike 

esindamine vallas. Arengukava peamine eesmärk on Maidla ja Pärinurme külades 

infrastruktuuri ja elukvaliteedi parendamine, kasutades selleks külaelanike, Saue valla, 

Euroopa Liidu jt. fondide ressursse. 

 

Arengukavas on toodud praegune olukord, tehtud tegevused ja piirkonna arengu eesmärgid ja 

planeeritud tegevused. Arengukava koostamiseks on kokku kutsutud koosolekuid ja ühise 

heakskiidu leidnud ideed on toodud selles dokumendis. Arengukavasse võib teha muudatusi 

vastavalt vajadusele. 

 

Arengukavas toodud eesmärgid aitavad edendada aktiivset külaelu ning koostööd 

ümberkaudsete külade ja vallaga. 
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1 Piirkonna üldine kirjeldus 

1.1 Maidla ajalugu 
 

Nagu enamikke Põhja-Eesti külasid, on ka Maidla muistset asustust esmakordselt mainitud 

1241. a. Taani hindamisraamatus. Andmed külade kohta olid ilmselt juba 1219. a. sügisel või 

1220. a. kevadel korraldatud ristimise käigus kogutud ning hiljem täiendatud. Kunagise 

Tallinna linna arhivaari Paul Johanseni andmetel on Maidla eelkäija, kolme suitsuga 

Sochentake küla tõenäoliselt asunud praeguse Madise talu ümbruses. 1465. a. on küla 

nimetatud Sallentackeks, hiljem Sallotackoks ja lõpuks Salluseks. 

 

1465. aastal on mainitud küla ka Pernurme mõisana, mis paiknes Maidla jõe ääres nüüdsest 

mõisasüdamest umbes pool kilomeetrit allavoolu. Juba XV sajandi teisest poolest oli Maidla 

(sks. k. Wredenhagen) kuulunud väidetavalt vanale eesti soost Maydellide vasallisuguvõsale. 

Sellest nimest tuli ka maarahvale suupärasem, ürikutes esmakordselt 1586. a. ilmavalgust 

näinud Maidla nimi. Eri aegadel kuulusid Hageri kihelkonnast Maidla kõrval ka Mäeküla ja 

Sutlema Maydellidele. Üheks värvikamaks Maidla Maydellidest oli XVI sajandi teisel poolel 

mitmeid riigiameteid pidanud Tönnis. Ajalooürikutest tuntakse teda küll Rootsi riigipäeva 

saadikuna, Tallinna linnapeana või rootsi Peipsi järve laevastiku admiralina Nimetatud mõis 

on üks viiest Maidla nimelisest mõisast Eestis. 

 

Kui Põhjasõda polnud Maidlas nagu mujalgi Hageri kihelkonnas tõsiseid jälgi jätnud, tegi 

seda 1710. a. sügisel puhkenud katk seda laastavamalt. Uute riigivõimude poolt 1712. a. 

koostatud 

 

inkvisitsiooni andmetel oli Maidla rootsiaegsest 145 elanikust surnud paari kuuga katku 120. 

Kõikjal valitses kaos. Osa rahvast oli põgenenud vaid neile teadaolevatesse pelgupaikadesse. 

Ilmselt leidis enamik katkuohvritest viimse puhkepaiga ühishaudades Maidla Männiku talu 

karjamaal asuval Kääbastemäel. Nii suure hulga surnute toimetamine Hageri kirikuaeda ning 

“laulu ja kirikukelladega” matmine poleks tulnud kõne alla. Pealegi oli kirik 1710. a. mais 

maha põlenud ning tolleaegne pastor Matthias Ladovius kõige nelja tuule poole kadunud. 

Võibolla juba keskajal kalmistuna kasutusel olnud Kääbastemägi oma kruusase pinna ja 

kõrgendiku tekitatud auraga oli kõige parem ja pühitsetum paik Maidla katkuohvrite 

matusepaigaks. Hiljem tekkis katkukalmete ümber lugematul hulgal jutte, millest mitmed on 

rahvapärimustena meie ajanigi jõudnud. Nagu J. Jungi “Muinasteadus eestlaste maalt” 

pajatab, olevat Kääbastemäe ümbruses varasematel aegadel “oigajat luud” kuuldud. Kohaliku 

rahvajuttude järgi olevat seal ka kodukäijaid ringi liikunud. 

 

Maidla põliselanikest elasid katku üle 4 inimest Mölder Mardi, 4 Jüri Thomase, 3 Ewerti 

Mardi, 2 Lepicko Jacki, 5 Puusepa Hindrichu, 4 Kivisilla Matzi ja 3 Kurriste Jüri perest. 

Vanim Maidla ellujäänud rootsiaegsetest taluperemeestest oli 1659. a. sündinud Ewerti Mart. 

Mardil oli läinud õnnelikumalt kui enamikul Maidla rahvast, sest katk oli armu andnud ka 

tema 32-aastasesele abikaasa Annole ja 1706. a. sündinud tütar Trinole. 

 

Pärast Põhjasõda läks Maidla mõis mõneks ajaks Peeter I „parema käe“ ja praktiliselt vene 

sõjalaevastiku looja admiral Apraksini kätte. See mees juhtis mitmeid edukaid sõjaretki, 

pidas tähtsaid riigiameteid (oli mõnda aega ka Eestimaa kindralkuberneriks). 1716. aastal 

organiseeris Apraksin Maidlas Soomest toodud sõjavangide ja tsiviilisikute koloonia, mis 

1721. a. aastal seoses Venemaa ja Rootsi vahel sõlmitud Uusikaupungi rahuga likvideeriti. 

Alates 1871. aastast kuni võõrandamiseni oli mõis Markgrafide perekonna omanduses, mõisa 
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viimane omanik oli Hugo Markgraf. 1867. aastal püstitati mõisa pikk ühekorruseline kivist 

peahoone. Hoone kolme akna laiune keskosa oli kahekorruseline ning seda kaunistasid 

kaaraknad. 1930tel aastatel lammutati suurem osa hoonest, tänaseks on säilinud vaid vasaku 

otsa varemed. 

 

1902.aastal sai valmis uus koolimaja, kus toimus õppetöö 1976.aastani.Suleti õpilaste 

vähesuse tõttu. Õppida sai edasi Saku, Hageri ja Ääsmäe koolides. 

 

Aastatel 1975-1986 sügistööde ajal kasutas koolimaja ruume Ääsmäe sovhoosõpilasmaleva 

majutamiseks ja šeffide toitlustus kohana. Koolimaja remont tehti 1986.aastal, mille käigus 

lõhuti välja pliit, üks ahi ning mõned vaheseinad. Ruumid kohandati õpilasmaleva 

majutamiseks. Hoovi peale ehitati õpilasmalevale köögiplokk koos söökla ja saunaga. 

1991.aastast kuni 2003.aastani hoidis koolimajal silma peal Linda Grünberg. Harva toimusid 

ka külakoosolekud. 

 

2003.aastal 23.veebruril asutati MTÜ Maidla Külaselts, mille koosseisu kuuluvad Maidla ja 

Pärinurme küla. Alustati traditsiooniliste ürituste korraldamisega, nagu emadepäev, 

jaanipäev, isadepäev ja jõulud. 
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1.2 Küla asukoht 
 

Saue valla paikkondlikud keskused on jaotatud kolmeks tasandiks – kantideks, 

paikkondadeks ning külatasanditeks. Selle jaotuse järgi kuulub Maidla paikkondade e. 

kohapealsete teenuskeskuste hulka. Maidla paikkond haarab Maidla ja Pärinurme küla. 

Piirkondlikuks kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Maidla seltsimaja. Maidla piirkonnas asub 

valla ainus ujumiskoht – Maidla paisjärv. Paikkond on Ääsmäe kandi osa ning osaliselt 

seotud (suvilate piirkond) Saku valla Kiisa-Kurtna piirkonnaga. 

 

Maidla ja Pärinurme küla asuvad Saue valla lõunaservas, kuuluvad Ääsmäe mõjupiirkonda ja 

külgnevad Rapla maakonnaga. Saue valla keskus Laagri on Maidla keskusest 22 km 

kaugusel. Tallinn- Pärnu mnt. Harutee ristini on 8 km. Maidla küla läbib Keila jõe harujõgi 

Maidla jõgi. Harutee-Hageri ja Maidla-Kiisa teeristil asub tehistiik, mis on 15-20 km 

raadiuses tuntud supluskoht. Külakeskusest loodes asub Ääsmäe kõrgraba. 

Maidla külas on mitmeid põllumajandusega tegelevaid talusid. Maidla Sillaotsa talu ja 

Maidla Mõisa talu on tugevalt väljaarenenud teraviljakasvatustalud. Atto talu tegeleb 

piimakarja kasvatamisega. 

 

Enamus põllu- ja metsamaad on välja mõõdetud ja kantud kinnisturegistrisse, jälgides 

heaperemeheliku tava, maad on hooldatud. Peamised eluks vajalikud teenused on võimalik 

saada sõites külast välja 7 km kaugusele. Põhikool, raamatukogu, infopunkt ja kauplus 

asuvad Ääsmäel. 

 

Külas puudub ühistransport juba aastast 1994. Bussi kasutamiseks tuleb jõuda 7 km 

kaugusele Ääsmäele, Kiisale või Hagerisse. Lähim raudteejaam asub 7 km kaugusel Kiisal. 
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1.3 Pärandkultuur 
 

Pärandkultuur on eelmiste põlvkondade elamisviisist jäänud nähtaad märgid, mida tuleb osata 

märgata. Märata selleks, et mitte teadmatusest või hoolimatusest võimsate masinatega 

metsatööd tehes jätta endisest talu- või taliteest järele mudarenni või sajanditevanusest 

kiviaiast vaid laialilükatud ja mudasse vajutatud kive. Metsast kõrguvast lubjaahust või vana 

talu vundamendist on küll mugav vedada kive kiviktaimla rajamiseks või lihtsalt tee täiteks, 

kas me aga teeksime seda, kui meid kõiki oleks õpetatud eelmiste põlvkondade poolt rajatut 

tundma ja sellesse lugupidavalt suhtuma? Kultuuripärandi kaitset ei saa reguleerida ainult 

seadustega. Riikliku kaitse all on vanemad ja silmapaistvamad inimtegevuse märgid. 

Igapäevaeluga seotud kultuuripärandit suudame säilitada ainult sedavõrd, kui kõrge on 

maaomaniku või metsas toimetajate teadlikkus, kultuuritundlikkus ja intelligentsus. Üha 

enam räägitakse oma juurte otsimisest ja tunnetamisest, koduarmastusest omakultuuri 

säilitamisest ja arendamisest. 1 

 

Pärandkultuuri nimistusse kuuluvad Maidla ja Pärinurme territooriumil järgmised objektid: 

 

 Rahama soosild (727:SOS:001). Säilinud 20-50% 

 

 Maidla, Kohatu, Lümandu mõisa piirinurk (727:PIM:001). Säilinud väga hästi. 

 

 Maidla kool. (727:KOO:003). Säilinud väga hästi. Koosseisu kuuluvad õuepuud. 

 

 Ahjuvare talu. (727:TAK:003). Säilinud alla 20%. Külas enimsäilinud algne 

rehielamu. Seisab tühjana ja laguneb. 

 

 Ahjuvare lubjaahi. (727:LUA:001). Säilinud alla 20%. Paeastangu nõlval tamme all 

märgata lubjaahju ringvall. 

 

 Karjamaa väravad. (727:VAR:001). Säilinud 20-50%. Maidla küla nõmmepealne 

oli ühiskarjamaa.  

 

 Tuisu sauna koht ja kaev. (727:SAU:001). Säilinud alla 20%. Kaev ca 3m sügav, 

vesi sees. Kaevus leidus kadakane konks, millega on ilmselt veeämbreid tõstetud. 

 

 Maidla küla – Hageri kirikutee. (727:MET:001). Säilinud 20-50%. Maidla küla 

vahelt koondusid neli erinevat teed üheks kirikuteeks, mis suundus Aespa küla kaudu 

Hagerisse. Aespas oli suur kivi, mida kutsuti Piibu kiviks, seal oodati teisi järele ja 

pandi kirikujalanõud jalga. 

 

 Trelli veski koht. (727:VEV:002). Seisund - märgid säilinud, tüüpi ei saa määrata.  

 

 Trelli koolmekoht. (727:YKK:002). Säilinud 20-50%. Metsanurme õpperajal. 

Koolme lähedal lõuna pool jõge asus Trelli kõrts. Talitee kulges Miilima kõrtsi kaudu 

Hagerisse. 

 
 

                                                
1 Tarang, L jt. 2007. Väike pärandkultuuri käsiraamat. Eesti Loodusfoto. Tartu 



Maidla ja pärinurme arengukava 2014-2022 

 

[8] 
 

1.4 Elanikkond 
 

Maidla ja Pärinurme küla on hajaasustatud külad. Saue valla andmetel elab  (omab 

sissekirjutust) 2014.a. Maidla külas 200 inimest (88 leibkonda) ja Pärinurmes 36 inimest. 

Külaelanike arvu muutust ajas iseloomustab allolev joonis. Meeste ja naiste osakaal on enam-

vähem võrdne. Eestlaste osakaal Maidla külas on 81,5% (allikas: Statistikaameti 2011. a. 

rahvaloendustulemused) 

 

 
 

 
Kõige enam elab Maidlas tööealiseid inimesi: 

 

 
 

2011. a. rahvastikuloenduse järgi elab Maidlas 216 inimest, kelledest 81% emakeeleks on 

Eesti keel. Haridustasemelt jagunevad inimesed järgmiselt. Vt. allolevat joonist.  
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Enamus inimesi oskavad lisaks emakeelele ka vähemalt ühte võõrkeelt: 

 

 
 

Majanduslikult aktiivseid inimesi on 99 ning mitteaktiivseid inimesi 114, kes jagunevad 

vastavalt:  
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Suurem osa tööealisest elanikkonnast töötavad väljapool küla. Koolieelikud käivad Ääsmäe 

lasteaias ja põhikooliealised õppivad Ääsmäe Põhikoolis. Peamiselt elatakse omaette taludes, 

lisaks on külakeskuses üks kahekorruseline korterelamu, kus on seitse korterit, ja teine 

kahekorruseline korterelamu kuulub ühele perele ning neli ühepereelamut „Priit“. 

Elatusallikate lõikes jaguneb Maidla elanikkond järgmiselt: 

 

 
 

Tegevusalade järgi jaguneb Maidla inimeste osakaal järgmiselt: 
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Et Pärinurme külas elab ainult 36 inimest, siis Pärinurme küla kohta ei ole 

andmekaitseseadusest tulenevalt eraldi statistikat avaldatud.  

 

1.5 Infrastruktuur 
 

Teed. Küla läbib kaks riigiteed Ääsmäe-Hageri ja Maidla-Kiisa. Ääsmäe-Hageri tee on 

saanud tänaseks tolmuvaba (freespuru) katte Ääsmäelt kuni Maidlani. Lähiperspektiivis 

pannakse tolmuvaba kate ka Maidla-Kiisa maanteele. Suvilate piirkonna siseteed (endine Jõe 

AÜ) on antud Saue vallale, teised suvilate ühistud on tarastatud ja kinnised territooriumid. 

 

Loodus. Küla läbib Maidla jõgi, mis suubub Keila jõkke. Külas asub tiik (veehoidla) ja 

Kuristu karstiala, kus asuvad karstilehtrid. Küla asub soode ja rabade keskel. Külas olevad 

maad on enamasti haritud. Maidlas on põlismetsad, kust sügisel saab korjata nii seeni, kui 

marju. Metsades on palju ulukeid, peamiselt kitsed, metsasead, põdrad on nähtud ka karu ja 

ilveseid. Suvilate osas on Keila jõel suur osa – jões käiakse ujumas, kalastamas. Elanikud 

hooldavad ise jõeäärset ala./ jõe keskel jookseb piir Saku vallaga. 

 

Elektrivarustus on olemas kõikides majapidamistes. Küla läbib kõrgepingeliin ja 

majapidamisi ühendavad õhuliinid. Raske lume ja tugevate tuulte korral esineb tihti 

voolukatkestusi ja pingelangusi. Elektrivõrgud parandavad järk-järgult ühenduste kvaliteeti 

ning dubleerivad varustatust. 

 

Vesi. Enamik hajaküla majapidamisi kasutab oma kaevu ja kogumissüsteemi. Suvilates on nii 

ühiskaevusid kui ka oma kaevusid.  

 

Prügimajandus. Majapidamistest ja korterelamutest viiakse prügifirmade poolt regulaarselt 

prügi ära. Aastas korra (kevadel) on võimalik prügi ära saata valla poolt tellitud prügiautoga. 

 

Sideteenused. Hajapiirkonnas osutab teenust Ääsmäe sidejaoskond, post kantakse iga päev 

tee ääres asuvatesse kastidesse. Küla keskel on posti kogumiskast. Suvilatesse toob posti 

Kiisa postiauto. Jaotus toimub Saku postkontoris. Telefoni- ja internetiühendust pakuvad 

eraettevõtjatest sidefirmad.  

 

1.6 Teenused 
 

TEENUSTE KORRALDUS SAUE VALLAS, mida pakub või vahendab külakeskus, 2014 

TEENUS 
O
N 

TEENUSE 
PAKKUJA EI 

OL
E 

PEA
KS 

OLE
MA 

VÕI
KS 

OLL
A 

muu täpsustav 
kommentaar 

Piirkondliku elu edendamine, ettevõtlus 

seltsitegevus ja muu kogukonnaaren
dus X 

MTÜ Maidla 
Külaselts       

Suvilate piirkonnal 
vajadus terviseradade ja 
oma palliplatsi järele 
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seltsimaja haldamine X 
MTÜ Maidla 
Külaselts         

ettevõtjate nõustamine     X       

laatade korraldamine         X 
Viimati oli 2011. See on 
meie enda teha 

kaubanduse korraldamine     X     
Kui autokauplus välja 
jätta 

talgud, heakorrateenus X 
MTÜ Maidla 
Külaselts       

Teeme ära algatuse 
raames 

Sport  

avalike spordiürituste korraldamine         X 

Kui ülevallaline 
Jüriööjooks välja arvata, 
siis täna ei korraldata 
avalikke spordiüritusi 

spordiringide korraldamine lastele     X       

spordiringide korraldamine 
täiskasvanutele X Jaak Kivimäe       Jooga, reedeti 19:00 

Kultuur 

raamatukoguteenus     X   X 

Käiakse Kiisal, Ääsmäel 
ja Saue 
Vallaraamatukogudes. 

kultuuriürituste korraldamine 
(kontsert, teater jne) X           

muuseum     X       

muud teenused      X       

Noorsootöö  

noortekeskused       X       

huviringid ja 
vabaaja veetmisvõimaluste pakkumi
ne       X   

Täna ei ole aga kindlasti 
tuleks selles suunas 
tegutseda 

noortele suunatud projektid         X   

laste- / noortelaagrid     X       

töökasvatus, õpilasmalevad     X       

Sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalteenused 

sihtgrupipõhine nõustamine X Helger Rannu       
Pereteraapia, 
abielunõustamine 
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hooldusteenused X Haraka Kodu       
Intellekti- ja liitpuudega 
noorte hooldekeskus 

sotsiaalteenused töötutele     X       

päevakeskuse teenus     X       

lastekaitse     X       

eakate ja puuetega inimeste 
abistamine     X       

eakate seltsitegevuse korraldamine X 
Maire 
Pentikäinen     X 

Emadepäevaks kaart + 
šokolaad 70+ vanus koju 
kätte, Jõulukohvi 
külalistega, võetakse osa 
ka Ääsmäel 
korraldatavatest vastava 
sihtgrupi üritustest 

infovahetus vallavalitsusega 
abivajajate osas X 

Maire 
Pentikäinen       

infovahetus ikka 
toimub vallaga 
vajaduspõhiselt.  MAR
E  JALLAIga oleme 
telefonikontaktis - kui 
meil on probleeme või 
temal on küsimusi, 
ettepanekuid - 
vahetame infot. 
Samuti hooldekodu ja 
sotstöötaja  kodukülas
tuse küsimustes oleme 
ühenduses.  Abipakke 
oleme jaganud 
kohapeal juba 
varem(otsekontakt 
Punase Risti ja 
abiorganisatsioonideg
a), viimastel aastatel 
oleme korraldanud 
vallast  toiduabi 
kättetoimetamist 
külaseltsi inimestega. 
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Abivahendid X 
Maire 
Pentikäinen       

on organiseeritud 
tasuta abivahendeid 
meie küla eakatele ja 
meil võikski siin olla 
väike nö "oma varu"  
(kargud, kepid, 
rulaatorid, ratastool 
näiteks) - ega ainult 
vanad ei satu hätta. 
Põhiliselt on Mairel 
vanema rahva kohta 
ülevaade olemas ja 
käib neid ka üle 
vaatamas. 

muud teenused (vt. järgmised read)             

* Valla sotsbuss, turule jne X         igal neljapäeval 

* Valla buss suuremale ringile X         kord kuus 

Huviringid ja ‐haridus 

huviringid lastele         X   

huviringid täiskasvanutele X 

Keraamikajuh
endaja Maiu 
Kivimäe MTÜ 
Maidla 
Külaseltsi 
vahendusel       Keraamikaring 

täiendkoolitus, sh keeleõpe     X       

Kuriteoennetus  

turvateenus X 

Valla poolt 
määratud 
turvafirma       

Kord ööpäevas teeb ringi 
ja käib kontrollimas 
veehoidla ümbrust 

naabrivalve X   X X   

Ei organisatsioonina aga 
külarahvas ise hoiab 
võõrastel silma peal 

rehabilitatsioon     X       

abipolitseinike tegevuse 
korraldamine     X       

Päästeteenus 
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vabatahtlik tuletõrje     X       

Elamumajandus, kommunaalteenused ja heakord 

hulkuvate loomade püüdmine     X     

Probleemid on suvilate 
piirkonnas (koerad, 
kassid). Peamine 
probleem 
nädalavahetusel kui 
visatakse nö koer 
jooksma. Kuidas peaks 
probleemi korral 
käituma? Kellele 
helistada, mida teha? 

haljastustööd, parkide jt avalike koh
tade hooldamine X 

MTÜ Maidla 
Külaselts       tiigi ümbruse niitmine 

kohalike matkaradade hooldamine     X       

Keskkonnakaitse 

jäätmekäitlus X 
Saue 
Vallavalitsus       

Jäätmemajad (pakend, 
paber/papp, patareid), 
korraldatud prügivedu. 

keskkonnajärelvalve     X       

Tervishoid 

pereõe teenus     X       

koduõe teenus     X       

taastusraviteenus, sh massaaž     X       

Haridus  

pikapäevarühm     X       

hariduslike erivajadustega õpilaste 
ja nende vanemate nõustamine X Salu Kool         

õpiabi     X       

lasteaed     X     Ääsmäel 

lastehoid     X     

Lastehoiuteenuse 
pakkumiseks 
suveperioodil (kui 
munitsipaal on kinni) on 
huvi üles näidanud Salu 
kool. Vajadusel tasub 
seda suunda edasi 
arendada. Ka koostöös 
vallaga. 

Muud teenused: 
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toidupood         X 
Suvilate piirkonnas oli 
kuid see enam ei toimi 

kauplusauto X         igal teisipäeval 

toitlustusasutus     X       

Postiteenus X         
Postkast, Ääsmäe, Saku  
postkontorid 

iluteenused X 

Anu Arro, 
www.juuksuri
buss.ee       

Juuksuribuss, kord 
nädalas 

avalik saun     X       

  ühistransport       X   

Külainimestel 
liikumisvõimalust 
ühistranspordi näol ei 
ole (va koolibuss). Asja 
leevendaks 
kergliiklustee külast 
lähimate 
transpordivõimalusteni 

Kaeve- pinnastööd, muldkehatööd. 
Treilerveod, kallurveod ja 
poolhaakeveod. Teehoole X 

OÜ Kivison, 
www.kivison.e
e         
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2 Piirkonna arenguvajadused, -eesmärgid ja tegevuskava 
 

1. Maidla järve ümbruse korrastamine ja edasiarendamine 

a. Tänavavalgustuse, välikäimla korrastamine, lõkkekohtade, prügikastide, 

pinkide (mitte puidust) jm rajamine supluskoha äärde.  

b. Spordiväljakute rajamine ujumikoha äärde (vandaalikindel lauatennis, 

võrkpalliplats jt) 

2. Turvalise, üksteisega arvestava, hoitud ning korrastatud keskkonnaga küla loomine 

a. Liitumine naabrivalvega ja/või omaalgatuslik naabrivalve 

3. Ühistegevuse arendamine (Piirkonnas elavate inimeste huvialase tegevuse, vabaaja 

veetmise ja kultuuriürituste korraldamine) 

a. Leida võimalusi uuteks ühistegevusteks – uute inimeste kaasamine, ideede 

kogumine naaberküladelt, seltsidelt jne. 

b. Keraamikaringi jaoks on vajalik suurem keraamikaahi. 

c. Konverentside ja vabaajateenuste väljaarendamine Maidla seltsimajas, 

reklaamimine 

4. Külakeskuse välja ehitamine (Seltsimaja ja abihoonete korrastamine, rajamine) 

a. Abihoone rajamine Seltsimaja juurde. Murutraktori, tööriistade ja 

spordiinventari hoiustamiseks. 

b. Sauna ehitamine seltsimaja territooriumile. Seltskondlikuks läbikäimiseks ja 

omavaheliseks suhtlemiseks asendamatu tööriist 

c. Olemasolevate hoonete korrastamine ja pisiremont 

5. Küla korrastamine (heakorratalgute korraldamine, teeviitade hooldamine) 

a. Teeme ära talgutest aktiivne osavõtt. 

6. Infrastruktuuri parendamine (teed, kauplus, ühistransport) 

a. Maidla-Kiisa maantee viimine tolmuvaba katte alla. 

b. Omapoolse nägemuste esitamine vallale kergliiklustee (Ääsmäe-Maidla-Kiisa-

Trelli tee) ja lisataristu rajamiseks – pingid, prügikastid, valgustus 

c. Ühistranspordivõimaluste otsimine ja võimalusel taastamine.  

d. Koolibussi peatuste sildid – läbi rääkida vallaga 

7. Seisvate ja lagunenud hoonete korrastamine või lammutamine omanike poolt ja 

ettekirjutused 

a. Maidla mõisa jäänused. 

8. Looduslike olude säilitamine ja tutvustamine 

a. Maidla küla on vastu lubjakivikaevanduse rajamisele Maidla külla Ahjuvare jt. 

kinnistule (põhjavesi, müra, teede seisukord, kultuurimälestised, 

miljööväärtuslikkus jne.) 

b. Koostöös RMK-ga luua Maidlasse matkarajad ja puhkekohad, soodustades 

sellega looduse- ja õppeturismiteenuste teket külla. 

c. Vaheru järve äärde puhkeala ja matkaraja loomine. 

d. Koostöös Ääsmäe külaga arendada välja ühine matkarada Ääsmäe rabasse või 

selle lähedusse. Koostöö toimub jahindusseltsiga, kes korraldab loodusfoto 

konkursse ja jõulurahu ajal loomadele metsa toidu viimist. 

9. Külale iseloomuliku ja sobiliku elamuehituse soodustamine ja aktsepteerimine, 

säilitades elanikele harjumuspärane privaatsus 

10. Mängu- ja spordiväljakute rajamine ja sellega spordivõimaluste suurendamine. 

a. Seltsimaja juures asuva võrkpalliplatsi korrastamine. 

b. Spordiinventari soetamine seltsimaja juurde (lauatennise laud, batuut, male, 

kabe jne) 
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c. Uisuplats talvel järvele 

d. Suusarajad talvel külla 

11. Soodustada ettevõtluse arendamist külas, seeläbi uute töökohtade loomist 

a. Vajaduse tekkimisel koos valla toega lastehoiu arendamine Maidlasse. 

12. Koostöös vallaga parandada lasteaia- ja koolilaste võimalusi käia naabervallas 

lasteaias / koolis, seda eriti suvilate piirkonna huve silmas pidades – sh. transport. 

13. Tõsta küla atraktiivsust, sellega koos ka kohalike elanike väärtushinnanguid ning küla 

identiteeti. Tänane visiitkaart on hajaküla, korras ja hooldatud (vilja) põllud, Maidla 

järv. 

a. Korraldatavad spordiüritused 

b. Perepäevad 

c. Loodusrajad 

14. Keskkond ja heakord 

a. Suvilate piirkonna katmine üldkanalisatsiooni ja –veevärgiga 

b. Külasiseste teede üldine hooldamine 

c. Korraldada koosöös vallaga tiigi äärse ja teede äärte niitmist ja võsa piiramist. 

d. Valla toetusel suvelillede istutamine külla 

e. Prügimajanduse parendamine – prügikastide peal olev info, hooldamine. 

15. Küla kroonika pidamine ja säilitamine edasistele põlvedele 

16. Traditsiooniliste ürituste jätkamine 

a. Jaanipäev, jõulud, vastlapäev, naistepäev jne. 

17. Suvilate piirkonna arendamine 

a. Terviserada, palliplats, mänguväljak, istumiseala. Vald on maa juba erastamas, 

vajalik plaan. Rahalised küsimused lahendada – kas vald või projektid, elanike 

enda vaba aja panustamine. Annab võimaluse vaba aja veetmiseks, koostöö 

ühendab inimesi, potentsiaalne võimalus inimeste siia kolimisele / 

sissekirjutamisele. 

b. Trelli tee korrashoid – asfaltkate, teeääre niitmine. 

c. Saue valla abi Maidla suvilate ühistute juhtkondadele / sissekirjutatud on tihti 

jäänud abita. Lumelükkamine. 

18. Küla kodulehe (www.maidlakyla.ee) töös hoidmine, info uuendamine ja sisu 

arendamine. 

  

http://www.maidlakyla.ee/
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3 Tehtud tegevused 2003-2013 
 

Aasta Planeeritud tegevus Kavandatud 

rahastamisallikas 

Tegelik toimumise 

aeg /põhjus 

2003 Endise koolimaja ja ümbruse 

korrastamine 

Saue valla eelarve Korraldati 

heakorratalguid. 

2004 Maidla-Kiisa teeremont, teadete 

tahvlid  

Riiklik eelarve, Saue 

valla eelarve 

Toimus 

2005 
Maidla-Kiisa teeremont. 

Seltsimaja katuse 

rekonstrueerimine. 

Riiklik eelarve, RAK 3/5, 

omafinantseering, 

Saue valla eelarve, 

toetused. 

Toimus  

2006 Seltsimaja rekonstrueerimine. 

Infopunkti rajamine 

RAK 3/5,  

omafinantseering 

Toimus. Infopunkti ei 

avatud.  

2007 
Seltsimaja rekonstrueerimine. 

Kaupluse avamine. 

RAK 3/5,  

omafinantseering, Saue 

valla eelarve, toetused. 

Rekonstrueerimine 

lõpetati juba 2006.a. 

Kaupluse avamist ei 

toimunud. 

2008 Olemasoleva suplus paiga 

korrastamine (lõkkeplatsid, 

prügikastid, wc-d). Talukohtade 

viidad.  

Omafinantseering,  Saue 

valla eelarve, toetused. 
Olemas. 

2009 

Olemasoleva suplus paiga 

korrastamine (Valgustus, 

Riidevahetus kabiinid, 

mänguväljak). Seltsimaja 

abihoonete remont. Seltsimaja 

ümbruse haljastamine. 

Omafinantseering, Saue 

valla eelarve, toetused. 
Supluskohta 

korrastatakse iga 

aastaselt. 

Mänguväljak avati 

aastal 2013 – 

omafinantseering. 

Abihoone 

rekonstrueeriti. 

2010 Olemasoleva suplus paiga 

korrastamine (Piknikukohtade 

rajamine). Seltsimaja abihoonete 

remont. Külakiige ehitamine. 

Omafinantseering, Saue 

valla eelarve, toetused. 

Külakiige valmis 

aastal 2008. 

Abihoone remont 

lõppes 2009.  

2011 Olemasoleva suplus paiga 

korrastamine (Hüppeplatvormi 

ehitus). Spordiväljaku rajamine.  

Omafinantseering, Saue 

valla eelarve, toetused. 
Hüppeplatvorm 

parandati aastal 

2010.  

2012 Seltsimaja ümbruse haljastamine Omafinantseering, Saue 

valla eelarve, toetused. 
Toimus. 

2013 Seltsimaja juurde rajatavad  

mänguväljakud 

Omafinantseering, Saue 

valla eelarve, toetused. 
Lastekiik ja liivakast 

valmisid -  2010. 
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4 Arengukava muutmine 
 

Arengukava korraline ülevaatus ja muutmine toimub kord aastas küla üldkoosolekul. 

Arengukava täitmist jälgivad külavanem ja külakogu liikmed. 

Arengukava uuendatakse: 

valla arengukava muutmisel 

arengukava tähtaja möödumisel 

külakogu koosolekutel vastavalt tehtud ettepanekutele külaelanike poolt 

Arengukavasse tehtud muudatused fikseeritakse arengukava lisadena aastate lõikes. 
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