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Sissejuhatus 

 

Valla organite õigus läbi viia rahvaküsitlusi tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse 
seadusest, mille § 2 lg 2 kohaselt teostab kohalik omavalitsus demokraatlikult moodustatud 
esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või 
rahvaalgatuse teel.  
 

Käesolev uuring on neljas omataoline. Eelnevad rahulolu-uuringud viidi läbi 29. juuli – 12. 
august 2002. aastal, 08.-10. ja 14. septembril 2003. aastal samaaegselt Euroopa Liiduga 
ühinemise referendumiga  ning 25. – 27. oktoobril 2004. aastal paralleelselt Kuusalu ja Loksa 
valdade ühinemise rahvaküsitlusega.. Kuusalu Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on 
kavas analoogilisi rahulolu-uuringuid läbi viia regulaarselt, eesmärgiga tugevdada dialoogi 
valla elanikega ja pakkuda tavainimesele suuremat võimalust kaasa rääkida valla juhtimises. 
Eelkõige võimaldab uuring vaadata valla tegemisi tavainimese silme läbi, kes igapäevaselt ei 
puutu valla juhtimisega kokku ning keda vastuvõetud otsused otseselt puudutavad. Uuringus 
antakse muuhulgas hinnang valla poolt osutatavate teenuste kvaliteedile, selguvad valla kõige 
probleemsemad valdkonnad ning pakutakse välja ideid, millega vallavalitsusel tuleks 
arvestada. Seejuures tuleb suuremat tähelepanu pöörata osutatavate teenuste puudustele ja 
vastajate kriitilistele hinnangutele, mis võimaldavad tõmmata paralleele eelnevate 
uuringutega, seada tulevasi prioriteete ja tegevuskavasid ning parandada teenuste kvaliteeti. 
 
Käesolev Kuusalu valla elanike rahulolu-uuring viidi läbi 16. oktoobril 2005. aastal 
samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega. Lisaks oli võimalik arvamust 
avaldada eelhääletamise käigus 10.-12. oktoobril. Uuringus osalesid Kuusalu valla elanikud, 
kes tulid hääletusele või eelhääletusele valimisjaoskondadesse Kuusalus, Kiius ja Kolgas. 
Elanikele esitati täitmiseks ankeet kahel leheküljel. 
 

Ankeetide geograafiline jaotus

Jaoskond 
2, Kolga

12%

Jaoskond 
3, Kiiu
35%

Jaoskond 
1, Kuusalu

53%

 
 
Joon 1. Ankeetidele vastanute geograafiline jaotus 

 
Kokku täideti 718 ankeeti. 381 ankeeti täideti Kuusalu jaoskonnas, 87 Kolga jaoskonnas ning 
250 Kiiu jaoskonnas. 2002. a uuringus laekus 42 ankeeti, 2003. aastal 869 ankeeti ning 2004. 
aastal 261 ankeeti. Võrreldes eelmise aastaga laekus 457 ankeeti enam, mis näitab, et 
inimesed olid sel aastal oluliselt enam huvitatud valla elus kaasarääkimisest. Selle aasta 
rahulolu-uuring jääb vastuste mahukuse poolest alla ainult 2003. a uuringule. Erinevalt 
eelmise aasta uuringust, oli käesoleval aastal kohaliku omavalituse volikogu valimiste 
korraldusest võimalik ankeete täita mitte viies, vaid kolmes jaoskonnas. 
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Vastanute sooline jaotus oli järgmine: 237 
meest ja 368 naist. Sugu oli märkinud 
kokku 84,2 protsenti vastajatest. Meeste 
osakaal on võrreldes eelmiste aastatega 
suurenenud, moodustades 2005. aastal 39 
protsenti vastanutest, samas naiste protsent 
on vähenenud 68 %-lt 61 protsendini  

 
Joon 2.  Ankeetidele vastanute sooline jaotus 

 
    
Vanuse märkis ära 613 vastanut, 
kellest suurema osa moodustasid 
31-45 aastasesed isikud 199 
vastajaga. Äärmiselt positiivne on 
asjaolu, et nooremad kodanikud 
(18-30) aastased on samuti rohkem 
kaasatud uuringusse, tõustes 
eelmise aasta 18 %-lt  25 
protsendini. Samas on vähenenud 
vanemate inimeste (üle 60- aastaste 
ja 46-60 aastaste) aktiivsus 
võrreldes eelmise aastaga.  
 

 
Joon 3. Ankeetidele vastanute vanuseline jaotus 

 

    
Haridustaseme märkis ära 612 
vastanut, kellest suurima rühma 
moodustasid 179 kõrgharidust 
omavat inimest. Kõrgharidusele 
järgnesid keskharidus (178 inimest) 
ja keskeriharidus (156 inimest). 
Võrreldes eelmiste aastatega on 
suurenenud just nende kolme 
haridustasemega vastajate arv.  
 

  

 
Joon 4. Ankeetidele vastanute hariduslik jaotus 
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Tabelis 1 on esitatud inimeste arv, kes on avaldanud arvamust küsimustikus esitatud Kuusalu 
valla tegevusvaldkondade kohta. Lisaks on tabeli viimases tulbas välja toodud teenuse koha 
muutus vastajate arvu poolest võrreldes eelmise aastaga. 
 
Tabel 1. Arvamuse olemasolu 

Küsimus 

Vastajaid 

Koha muutus 

võrreldes eelmise 

aastaga 

1. Kas olete rahul Kuusalu vallas: teede olukorraga 
673 

  
0 

2. Kas olete rahul Kuusalu vallas: arstiabiga 
635 

  
0 

3. Kas olete rahul Kuusalu vallas: heakorra ja haljastusega 
623 

  
0 

4. Kas olete rahul Kuusalu vallas: prügimajandusega 
622 

  
0 

5. Kas olete rahul Kuusalu vallas: tänavavalgustusega 
590 

  
0 

6. Kas olete rahul Kuusalu vallas: koolidega 
564 

  
+5 

7. Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla ametnike tööga 
560 

  
+2 

8. Kas olete rahul Kuusalu vallas: vaba aja veetmise võimalusega 
544 

  
0 

9. Kas olete rahul Kuusalu vallas: ühiskondliku transpordiga 
538 

  
-2 

10. Kas olete rahul Kuusalu vallas: politsei tegevusega 
534 

  
0 

11. Kas olete rahul Kuusalu vallas: raamatukogudega 
529 

  
-5 

12. Kas olete rahul Kuusalu vallas: sportimise võimalustega 
508 

  
0 

13.Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla korrakaitse patrulli tegevusega 
483 

  
0 

14.Kas olete rahul Kuusalu vallas: külaelu arenguga 
471 

  
0 

15.Kas olete rahul Kuusalu vallas: lasteaedadega 
435 

  
0 

16.Kas olete rahul Kuusalu vallas: sotsiaalhoolekandega 
381 

  
+1 

17.Kas olete rahul Kuusalu vallas: noorsootööga 
352 

  
-1 

18. Kas olete rahul Kuusalu vallas: turismi korraldusega 
347 

  
0 

 
Tabel viitab ilmekalt, milliste valdkondadega inimestel on enam kokkupuuteid ning seega 
vajavad suuremat vallavalitsuse tähelepanu. Eelmiste aastatega sarnaselt on inimesed 
avaldanud kõige enam arvamust teede kohta (93,73% vastanutest). Lisaks on põhjalikumat 
vastukaja saanud arstiabi, heakord ja haljastus, prügimajandus ja tänavalgustus. Kõige rohkem 
on võrreldes eelmise aastaga tõusnud hinnangute arv koolide kohta (564 vastanut), samas kui 
5 koha võrra on vähem arvamusi raamatukogudest. Juba paar aastat on inimeste huvirubriigist 
mõnevõrra väljas olnud turism, noorsootöö ja sotsiaalhoolekanne – teemad, millele 
käesolevas uuringus anti alla 400 arvamuse. 
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1. Rahulolu Kuusalu vallaga 

 
Tabelis 2 on välja toodud elanike rahulolu koondhinded valla poolt osutatavate teenuste 
kvaliteedi kohta ning muutus võrreldes 2004. aastaga 
 
Tabel 2. Rahulolu Kuusalu vallaga 

Rahulolu vallaga 

Hinne 

2005 

Hinne 

2004 Muutus 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: raamatukogudega 3,43 3,49 -0,06 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: koolidega 3,22 3,15 0,07 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: lasteaedadega 3,04 3,07 -0,03 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla ametnike tööga 2,96 3,07 -0,11 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla korrakaitse patrulli 
tegevusega 2,88 2,82 0,06 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: sportimise võimalustega 2,79 2,41 0,38 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: prügimajandusega 2,74 2,7 0,04 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: heakorra ja haljastusega 2,72 2,55 0,17 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: ühiskondliku 
transpordiga 2,64 2,99 -0,35 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: sotsiaalhoolekandega 2,64 2,78 -0,14 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: külaelu arenguga 2,62 2,51 0,11 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: tänavavalgustusega 2,58 2,58 0 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: arstiabiga 2,57 2,41 0,16 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: teede olukorraga 2,55 1,95 0,6 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: turismi korraldusega 2,52 2,41 0,11 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: politsei tegevusega 2,42 2,55 -0,13 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: vaba aja veetmise 
võimalusega 2,38 2,24 0,14 
Kas olete rahul Kuusalu vallas: noorsootööga 2,33 2,16 0,17 
 

 
Vallaelanike rahulolu hinnati 5 palli süsteemis, kus hinnang “äärmiselt rahul” andis 5 palli, 
“väga rahul” 4 palli, “üldiselt rahul” 3 palli, “ei ole rahul” 2 palli ja “täiesti rahulolematu” 1 
pall. Keskmise hinde arvutamisel kasutati aritmeetilist keskmist – liideti kokku hinded ning 
jagati küsimusele vastanute arvuga (vastanute arvu hulgas ei arvestatud vastuseid “ei oska 
öelda”).   
 
Uuringust lähtub, et valla elanike rahulolu osutatavate teenuste üle on märgatavalt tõusnud, 
kusjuures kõige suurem tõus on toimunud teede puhul – eelmise aasta 1,95-lt  2,55-ni. 
Positiivseks võib pidada trendi, et 11 teenuse hinnangud on võrreldes eelmise aastaga 
paranenud, samas kui hinnanguliselt on pisut langenud 6 teenuse kvaliteet. Suuremat 
tagasiminekut võib täheldada ainult ühiskondliku transpordi valdkonnas. 
 
Iga valdkonna rahulolu käsitletakse täpsemalt järgnevas peatükis. 
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1. 1 Rahulolu Kuusalu vallas koolidega 
 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: koolidega

4%

23%

65%

7%

1%

Äärmiselt rahul

Väga rahul

Üldiselt rahul

Ei ole rahul

Täiesti rahuloelmatu

 
Joon 5. Kas olete rahul Kuusalu vallas koolidega 
 
Tabel 3. Kas olete rahul Kuusalu vallas koolidega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

21 128 374 38 3 564 3,22 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: koolidega 3,7% 22,7% 66,3% 6,7% 0,5%     

 
Antud hinnanguid ja keskmist hinnet (3,22) valla koolidele võib pidada väga kõrgeks 
tulemuseks, kuivõrd kõigest 7,2 % vastanutest olid täiesti rahulolematud või ei olnud rahul 
(edaspidi: rahulolematud) koolidega, samas kui ülejäänud on olukorraga rahul.  
 
Kõige rohkem on võrreldes eelmise aastaga tõusnud hinnangute arv just koolide kohta (564 
hinnangut), mis viitab valla elanike tõusvale huvile koolide olukorra üle. Tähelepanu väärib 
ka fakt, et vaid 3 inimest on teenusega täiesti rahulolematud. Koolide keskmine hinne 3,15 
paikneb valla rahulolu koondtabelis sarnaselt eelmise aastaga 2. kohal. Koolide suurimate 
puudustena toodi välja Kuusalu Keskkooli viletsat ventilatsiooni, Kolga Keskkooli kehva 
olukorda ja korra puudumist ning laste käitumisprobleeme. 
 
Joonis 6 annab ülevaate, kuidas on muutunud rahulolu koolidega viimase kolme aasta jooksul. 

Kas olete rahul Kuusalu vallas koolidega: 2003-2005

0,00%
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Kommentaarid: 

 
• Kuusalu kooli ventilatsioon (3) 
• Piisab ühest keskkoolist Kuusalus 

(2)  
• Laste käitumisprobleemid (2) 
• Koolivägivald (2) 
• Kui vene ajal mahtusid kõik Kolga 

kooli õpilased uude koolimajja ära, 
kuidas nad siis nüüd ei mahu-
ometigi on neid nüüd vähem? 

• Kolka võiks jääda põhikool 
• vaja oleks uut võimlat 
• Kuusalu kooliga rahul, Kolga 

kooliga mitte 
• Võiks lapsi rohkem suunata 

• natuke paremad õpetajad osadel 
ainetel 

• Mis ei tähenda, et 
arenemisvõimalusi ei ole 

• Kuusalu kooli tingimused õppimise 
infot koolis toimuvast võiks 
rohkem saada, e-kool oleks hea 

• Kuusalu kk tase on langenud v.a 
sport ja laul. Uusi õpetajaid ei ole; 
vanad ei suuda sammu pidada 

• Tase on langenud 

• Õpetajate tasu liiga madal 
• Rohkem peaksid koolis õpetajad olema haritud ja teadma kuidas õieti ja õiglasemalt 

kohelda lapsi. 
• Kolga Keskkool on lapsesõbralik 
• arusaamatu distsipliin, väikesed klassiruumid, puuduv ventilatsioonisüsteem 
• Koolidele ei pöörata võrdselt tähelepanu 
• Vana kool, aga kaasaegne ja ehitused käivad 
• 1. kui algklassis on üle 12 õpilase, palgata abiõpetaja. 2. Riiklikku liikluskasvatuse 

programm.3. Vene keelt hakata õpetama varem. 
• Kolga kool vajaks korda 
• Kolga kool 
• Kolga kool võiks olla soojem talvel 
• Ei ole kooliga enam kokku puutunud, ise ei käi ja laps veel mitte 
• Loksa ja Kehra koolidega ei saa võrreldagi 
• Sööklal on arenguruumi 
• Lapsi ei käi koolis 
• Rohkem korda 
• Ujulat 
• Tallinna koolid parema tasemega, tuleb lapsed sinna viia 
• Kolga kool säilitada keskkooli osaga 
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1.2 Rahulolu Kuusalu vallas lasteaedadega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: lasteaedadega

4%

19%

59%

14%

4%

Äärmiselt rahul

Väga rahul

Üldiselt rahul

Ei ole rahul

Täiesti rahuloelmatu

 
Joon 7. Kas olete rahul Kuusalu vallas lasteaedadega 

 
Tabel 4. Kas olete rahul Kuusalu vallas lasteaedadega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

16 82 258 63 16 435 3,04 Kas olete rahul Kuusalu vallas: 
lasteaedadega 3,7% 18,9% 59,3% 14,5% 3,7%     

 

Hinnet 3,04 võib pidada küllaltki heaks saavutuseks, kuivõrd rahulolematust on väljendanud 
18,2 % vastanutest. Võrreldes 2003. a uuringuga on keskmine hinne jäänud samale tasemele, 
kuid rahulolematute arv on tõusnud ligi 4 % võrra, mis on seletatav probleemidega, mis on 
kaasnenud Kuusalu lasteaia rekonstrueerimisega. Lasteaedade keskmine hinne 3,04 paikneb 
muutumatuna valla rahulolu koondtabelis 3. kohal.  
 
Peamiste puudustena toodi muuhulgas välja kohtade vähesust, vanameelset kaadrit ning asjaolu, 
et remondi tõttu ei saagi lapsi lasteaeda viia. Samas on mitmed vastajad toonitanud, et on 
hoonega äärmiselt rahul, kui remont valmis saab. 
 
Joonis 8 annab ülevaate, kuidas on muutunud rahulolu lasteaedadega viimase kolme aasta 
jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas lasteaedadega 2003-2005
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Kommentaarid:
 

• Vähe kohti (4) 
• Kui saab valmis, siis olen äärmiselt 

rahul (4) 
• Vanameelne kaader (2) 
• Ehitus võiks kiiremini ja paremini käia 

(2) 
• Remontimata, lapsi ei saa lasteaeda 

viia (2) 
• Lasteaed võiks kauem töötada 
• Logopeedi ei ole 
• Loodame parimat 
• Tore, et Kuusalu LA on juba 

osaliseltki töös 
• Personali harid(t)ustase?! 
• Kui see maja ja hoov ükskord valmis! 
• Lasteaia õpetajate palgad võiks olla 

seotud kooliõpetajate palkadega, et 
tagada stabiilsus ja turvatunne 

• Lasteringe vähe 
• Natuke häiris töömentaliteet, 

tõekspidamised Kuusalus-võiks 
värskendada, koolitus jms 

• Uues osas on trepid väga libedad 
• Kasvatajad võiksid 

tähelepanelikumad olla 
• v.a uues hoones trepid ohtlikult 

libedad 
• Siiski vajab lasteaed paremat 

administreerimist 
• Ootan remondi lõppu 
• Rohkem korda 
• Renoveerimist teostava firmaga 

pandi "puusse" 
• Kui juba rekonstrueerite-miks 

ujulat/basseini ei tehtud? 
• Remont on täiesti müstiline seal 
• Lapsed haigestuvad sageli 
• Sõimerühm võiks olla 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3. Rahulolu Kuusalu vallas raamatukogudega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: raamatukogudega
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Joon 9. Kas olete rahul Kuusalu vallas raamatukogudega 

 
Tabel 5. Kas olete rahul Kuusalu vallas raamatukogudega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

39 186 270 32 2 529 3,43 Kas olete rahul Kuusalu vallas: 
raamatukogudega 7,4% 35,2% 51,0% 6,0% 0,4%     

 
Valla elanikud hindavad kõrgelt Kuusalu valla raamatukogude tegevust, kuna keskmine hinne 
(3,43) raamatukogude tegevusele on jätkuvalt kõigist teenustest kõrgeim. Seejuures on 
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raamatukogudele antud ka kõige vähem kriitilisi hinnanguid ning nii suurt rahuolu määra ei 
esine üheski teises uuringu valdkonnas. See on ka peamiseks põhjuseks raamatukogude kõrgel 
keskmisel hindel, mis paikneb valla rahulolu koondtabelis taas 1. kohal. Võrreldes 2004. a 
uuringuga on keskmine hinne nihkunud 0,06 võrra allapool, samas on vähenenud veelgi täiesti 
rahulolematute vastajate arv 1,9 % lt 0,4 % ni. 
 
Puudustena toodi muuhulgas välja kehva interneti ühendust ning ruumipuudust ning kirjanduse 
vähest valikut, samas kiideti väga head teenindust. 
 
Joonis 10 annab ülevaate raamatukogude rahulolu hinde muutusest viimase kolme aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas raamatukogudega 2003-2005
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Kommentaarid:
 

• Väike valik (4) 
• Teenindus väga hästi (4) 
• Ruumi vähe (4)  
• Internetiühendus jätab soovida (3) 
• Rohkem uusi raamatuid (2) 
• Kiius pole 
• Võimalus teistest raamatukogudest 

rohkem raamatuid saada 
• Lahtioleku aeg on Tallinnas 

töötajatele halb 

• Kogemused Hirvlis 
• Väikese koha kohta väga hea 
• Võiks olla rohkem arvuteid 
• Lapsesõbralik keskkond 
• Hea et on olemas 
• Ei ole kasutanud 
• Vähe õppematerjali 
• OK 
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1.4. Rahulolu Kuusalu vallas sportimise võimalustega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: sportimise võimalusega

2%
17%

45%

30%
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Äärmiselt rahul
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Üldiselt rahul

Ei ole rahul

Täiesti rahulolematu

 
Joon 11. Kas olete rahul Kuusalu vallas sportimise võimalustega 

 
Tabel 6. Kas olete rahul Kuusalu vallas sportimise võimalustega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

12 84 230 151 31 508 2,79 Kas olete rahul Kuusalu vallas: 
sportimise võimalustega 2,4% 16,5% 45,3% 29,7% 6,1%     

 
 
Sportimise võimaluste keskmine hinne on tõusnud kõige enam võrreldes eelmise aasta 
uuringuga tõustes märkimisväärselt 2,41-lt 2,79-ni nind paikneb valla rahulolu koondtabelis 6. 
kohal. 
 
Valdkonna puudustena toodi teiste seas välja ujula ja spordikompleksi ehitamise vajadust, 
informatsiooni kehva levikut ning väikelaste sportimisvõimaluste puudumist. 
 
Joonis 12 annab ülevaate, kuidas on muutunud sportimise rahulolu hinne viimase kolme aasta 
jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas sportimise võimalustega 
2003-2005
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Kommetaarid: 
 

• Puudub ujula (7)  
• Puudub spordikompleks (3) 
• Väikelaste võimalused peaaegu 

puuduvad (2) 
• Infopuudus (2) 
• Rulluisutamise võimalused nüüd 

avardusid, aga neid võiks veel olla nt 
Kuusalu külas 

• Kiidu ka võimalused 
• Ainult ise saab tegeleda juu 
• Uued spordihooned puudu 
• Kooli teele on rulluiskudega 

võimatu minna 
• Probleem on tahtmised, mitte 

võimalused 
• Kuusalus on, Kolgas mitte 
• Lastel normaalsed, vanematel üldse 

mitte 

• Rajatised võiks olla paremini 
hooldatud 

• Spordiklubi on väike, korralikku 
terviserada ei ole. 

• Alati võiks parem olla aga muidu ok, 
kooli võimla kehva-väike 

• Pole peale kooli võimla ühtegi 
kohta, kus sportida 

• Kolgas on vähe võimalusi 
• Sportimisvõimalused keskkoolidele 
• Kuusalu taga metsas võik terviseraja 

korda teha, oleks vaja eestvedajat 
• v.a. suusatamine 
• Kuna pole õiget spordihoonet on asi 

kaootiline 
• Jõusaal 
• Pole võimalusi 
• Puudub eluliselt (tervis!) vajalik 

ujula, saun ja massaaž 
 
 

 

 

1.5. Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: vaba aja veetmise 
võimalustega
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Täiesti rahulolematu

 
Joon 13. Kas olete rahul Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega 

 
Tabel 7. Kas olete rahul Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

12 35 181 234 82 544 2,38 Kas olete rahul Kuusalu vallas: 
vaba aja veetmise võimalustega 2,2% 6,4% 33,3% 43,0% 15,1%     

 
Vaba aja veetmise võimalused vallas on halvas seisus, kuivõrd rahulolematust väljendanud 
vastajate hulk (58,1%) ületab rahulolevaid vastajaid (41,9%). Pisut leevendab olukorda 
keskmise hinda mõningane tõus (0,14 võrra) võrreldes 2004. a uuringuga. Vaba aja veetmise 
võimaluste keskmine hinne 2,38 paikneb valla rahulolu koondtabeli eelviimasel kohal.  
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Puudustena toodi eelkõige välja alaealiste vaba aja veetmise võimaluste vähesust ja soliidse 
kohviku puudumist, samas kinnitati ka asjaolu, et võimaluste leidmiseks tuleb ise aktiivne olla. 
 
Joonis 14 annab ülevaate, kuidas on muutunud rahulolu hinne vaba aja veetmiste võimaluste 
osas viimase kolme aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas vaba aja veetmise 
võimalustega 2003-2005
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Kommentaarid: 

 

• Alaealistel võiks olla rohkem võimalusi (8), sh Kiius (2) ja Kolgas 
• Võimalused puuduvad (5) 
• Võiks olla soliidne koht (kohvik), kus istuda ja aega veeta (4)  
• Tuleb ise aktiivne olla (3) 
• Kolgas vähe võimalusi (2) 
• Kuhu minna, kas Teile tuleme õhtul külla?  
• Muusikakool halvas korras 
• Külas puuduvad võimalused 
• Puudub info, kus mida tehakse 
• Perega koos on võimalik ainult metsas jalutada 
• Pole isegi õhtul kuhugile sööma minna, tantsimisest rääkimata 
• Tahaks ujuda 
• Eks see on enda teha-lastele tegevust jätkub-vaja ainult ehk aktiivsemat eestvedamist 
• Puudub pealinnaga õhtuti transport 
• Kõikjal teedel autod, pole võimalik Kiius liikuda 
• Lapsed tahavad, neil pole tegevust 
• Huviringe noortele 
• Peale kohalike baaride pole midagi 
• Rohkem kontserte ja teatrietendusi 
• Päevakeskuse pensionäridele organiseerisid ise 
• Kultuurimaja Kolka
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1.6. Rahulolu Kuusalu vallas turismindusega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: turismindusega

1% 6%
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Väga rahul
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Ei ole rahul

Täiesti rahulolematu

 
Joon 15. Kas olete rahul Kuusalu vallas turismindusega 

 
Tabel 8. Kas olete rahul Kuusalu vallas turismindusega 
 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

5 21 154 137 30 347 2,52 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: turismindusega 1,4% 6,1% 44,4% 39,5% 8,6%     

 
Turisminduse keskmine hinne 2,52 asub valla rahulolu koondtabelis lõpupool. Võrreldes 
eelmise aastaga on keskmine hinne tõusnud 0,11 hinde võrra. Suuremate puudustena on ära 
toodud ööbimiskohtade vähesust ning valla poolset nõrka korraldust.  
 
Joonis 16 annab ülevaate, kuidas on muutunud turisminduse rahulolu hinne viimase kolme aasta 
jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas turismindusega 2003-2005
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Kommentaarid:  
 

• Ei tea eriti ööbimiskohti (2), sh Kuusalu alevikus  
• Ei ole kokku puutunud (2) 
• Kuusalu alevik on "must auk" 
• Puuduvad parklad, WC-D 
• Kolgas surnud seis 
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• Mis see on? Siseturism? 
• Ei saa küsimusest aru? Võõrale inimesele on küll tehtud Kuusalu atraktiivseks 

(turistile) 
• Nt rand on korrast ära 
• Ei saa aru, et oleks korraldatud midagi 
• Valla poolset turismi korraldust nagu polegi (2) 
• Aitab küll 
• Turismitalu lärm häirib ja mets on selle ümbruses reostatud 
• Seda peaaegu ei toimugi 
• Meil on mõned kenad kohad, kas infopunkt ka on? 
• On ainult eraettevõtlus ja RMK 
• Mida sellega mõeldakse?! 
• Läheb paremaks 
• Valla piirkond võiks rohkem korras olla 
• Olematu 

 
 
1.7. Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: noorsootööga
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Joon 17. Kas olete rahul Kuusalu vallas noorsootööga 

 
Tabel 9. Kas olete rahul Kuusalu vallas noorsootööga 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

4 14 128 155 51 352 2,33 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: noorsootööga 1,1% 4,0% 36,4% 44,0% 14,5%     

 
Noorsootöö keskmine hinne 2005. aastal oli 2,33. Võrreldes eelmise aastaga on see hea tulemus, 
tõustes 0,17 punkti. Kokkuvõttes aga paikneb noorsootöö üldises rahulolu tabelis endiselt 
viimasel kohal. Väga suur hulk on rahulolematuid inimesi (ei ole rahul- 44% ja täiesti 
rahulolematu- 14,5%). Samas on lootust, et noorsootöö tõuseb edaspidi üldises tabelis, kuna see 
aasta avati ka uus noortekeskus. Kõige rohkem kritiseeriti, et noortel puudub tegevus, nad 
kondavad mööda tänavaid ringi ning samuti nad ei tunne asja vastu huvi. 
 
Joonis 18 annab ülevaate, kuidas on muutunud noorsootöö rahulolu hinne viimase kolme aasta 
jooksul: 
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Kas olete rahul Kuusalu vallas noorsootööga 2003-2005
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Positiivsed hinnangud: 
• Tore, et avati noortekeskus 
• Asi läheb vist liikuma 
 
Arvamused ja puudused: 
 

• Noored kondavad, läbustavad liialt 
(3) 

• Noortel pole endil huvi (2)  
• Tundub, et see toimub ainult paberil 
• Puuduvad ruumid Kiius 
• Noored hulguvad 14-15.a joovad, 

neile võiks rohkem tegevust otsida 
• Ei ole käivitunud 
• Praktiliselt puudub eriti noortele 

poistele teismelistele 
• Ükskõiksus probleemsete noorte 

suhtes 
• Laps ütleb, et jama 
• Nõrk järelvalve, eriti hilisõhtul ja 

öösiti 
• Noorsootöötaja õlule ei saa siiski 

jätta nö "raske" finantseerimise 
korraldamist 

• Väga vähe infot. Kes meil seda 
veab? 

• Kiiu noortel pole muud teha, kui 
istuvad torni ümber 

• Arvan et noortest ei lähe keegi oma 
probleeme rääkima, sest pärast 
arutatakse seda laiemalt 

• Noortekeskusi igasse suuremasse 
külla 

• Kiiu on üks suur kõledus. Kui üldse 
miskit toimub, siis negatiivses 
suunas. Narkootikumide levik laste 
hulgas, alkoholism, Kiiu lapsed 
suitsetavad rohkem, kui Kuusalus. 
See ei ole tänane probleem - nii on 
olnud see kolhoosi ajast alates. 10 a. 
tagasi mingit pakasuuhat tehti - anti 
mingi ruumikene lastele 
tegutsemiseks, kuid täiesti küla! 

• Noori peaks enam suunama 



 18 

1.8 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga 

Kas olete rahul Kuusalu vallas arstiabiga
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Joon 19. Kas olete rahul Kuusalu vallas arstiabiga 

 
Tabel 10. Kas olete rahul Kuusalu vallas arstiabiga 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

13 56 295 190 81 635 2,57 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: arstiabiga 2,0% 8,8% 46,5% 29,9% 12,8%     

 
Arstiabi keskmine hinne 2,57 asub valla üldises rahulolu tabelis keskmiste seas. 
Võrreldes eelmise aastaga on hinne tõusnud 0,16 punkti võrra. Üldiselt oldi arstiabiga 
rahul. Samuti on arstiabi kohta avaldanud arvamust 635 inimest, mis on 88,4 % 
küsitlenust osanutest, mistõttu võib pidada arstiabi oluliseks teenuseks Kuusalu vallas.  
 
Suuremate puudustena toodi ära, et kohapeal puudub arstiabi/perearst, samuti seda, et 
perearst paikneb Tallinnas. Eraldi toodi ära probleemid perearst Olga Kaldaga, samuti 
on arstide juures käimine raske.  
 
Joonis 20 annab ülevaate, kuidas on muutunud arstiabi rahulolu hinne viimase kolme 
aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas arstiabiga 2003-2005
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Positiivsed hinnangud: 
•  Vastutulelikud 
• “ 5” - Hinnang Ene Rahurannale, kes on alati olemas 

  
 

Arvamused ja puudused: 
• Kohapeal puudub arstiabi/perearst 

(9), sh Kolgas (4) 
• Perearst Tallinnas (4) 
• Olga Kaldaga pole rahul (3), sh ei 

taha koju tulla  
• Arstide juures käimine raske ja 

arstid haige juurde ei tule (2) 
• Pikad järjekorrad (2)  
• Võiks parem olla (2) 
• Kas kõik perearstid peavad olema 

Kuusalus? Üks arst ei peaks aeg-
ajalt Kolgas käima-ta peabki vaid 
siin olema! 

• Arstiabi on ainult Loksal, Kuusalu 
0 

• Kiirabi kaugel ja aeglaselt 
• Ruumid ei ole kaasaegsed ja arstid 

on kehvad 
• Tervisekeskus vajaks ka hädasti 

remonti ja kaasajastamist 
• Eriarstid linnas 

• Haiguse kätte võib lausa 
surra!!Küll lahkamine näitab mis 
viga. 

• Minule sobib, sest pole eriti haige. 
Hirm on selle ees, kui peaksin 
jääma 

• Kuusalus võiks olla 
röntgenikabinet. 

• Arst on tööl väga lühikest aega 
päevast 

• Perearst on lapsehooldus puhkusel. 
Õnnetus olukorras ruumid. Nad on 
paremat väärt! 

• Ebakompetentsus 
• Rohkem eriarstide külastusi 

tervisekeskuses 
• Õhtuti peaksid vastuvõtuajad ka 

olema 
• Ükskõikne suhtumine 
• Olematu 
• Ei saa teha tervisekontrolli 

 
 
1.9. Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: sotsiaalhoolekandega
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Joon 21. Kas olete rahul Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 

 
Tabel 11. Kas olete rahul Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

8 31 191 119 32 381 2,64 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas:sotsiaalhoolekandega 2,1% 8,1% 50,1% 31,2% 8,4%     
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Sotsiaalhoolekande keskmine hinne 2,64 on langenud 0,14 punkti peaaegu 2003. a tasemele- 
siis oli sotsiaalhoolekande hindeks 2,63. Kokku avaldas arvamust sotsiaalhoolekande kohta 
381 inimest, mis on veidi üle 53 protsendi kogu küsitlenute hulgast, mis ei ole suur arv.   
 
Puudustena toodi ära, et sotsiaalhoolekanne ei abista kõiki abivajajaid, ei olda rahul Kuusalu 
sotsiaalhoolekande tegevusega ning ollakse liialt kinni bürokraatias. 
 
Joonis 22 annab ülevaate, kuidas on muutunud sotsiaalhoolekande rahulolu hinne viimase 
kolme aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 2003-2005
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Positiivsed hinnangud: 

• Ei ole kokku puutunud, aga on üldiselt päris rahuldav 
 
Arvamused ja puudused: 
 

• Sotsiaalhoolekanne võiks abistada 
neid, kellel tõesti abi vaja on 

• Hinne “1”- Oma kogemuste põhjal, 
suheldes sotsiaalameti juhatajaga 

• vähe võimalusi; ebameeldiv 
"palumine" 

• aga nt. Almakeskust on piinlik 
vaadata 

• tundub, et inimesed kardavad 
vallast abi küsida, sest suhtumine 
halb. Abi ei jõua vajajateni 

• Ei tea, millega SHO Kuuusalu VV-
s tegeleb! 

• kõiki üle 80.a ei külasta sotstöötaja 

• Ei ole abi saanud, kuid info võiks 
olla kättesaadavam-sotsiaalabi veb 
lehekülge ei vaata 

• Hoolivust võiks rohkem olla 
• Lähtutakse seadustest, mitte 

konkreetsetest vajadustest 
• Väga konservatiivne 
• Lapse sünni toetus, toetus lastele, 

kes ei saa õigeaegselt lasteaeda. 
• Vanadekodu kohti napib 
• Loodan et abi saavad need kellel 

seda väga vaja 
• Pensionäride vahel tehakse vahet, 

kas oled kolkakülast või keskusest 
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1.10 Rahulolu Kuusalu vallas politsei tegevusega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: politseitegevusega
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Joon 23. Kas olete rahul Kuusalu vallas politsei tegevusega 

 
 

Tabel 12. Kas olete rahul Kuusalu vallas politsei tegevusega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

9 21 241 178 85 534 2,42 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: politseitegevusega 1,7% 3,9% 45,1% 33,3% 15,9%     

 
Politsei keskmine hinne on 2,42, mis on langenud 0,13 punkti eelmise aastaga. Hinnet 
2,42 ei saa lugeda heaks tulemuseks. Kommentaarides esinesid valdavalt ainult 
puudused, ainult ühel korral toodi esile, et politsei tegevus on paranenud eelmise 
aastaga. Põhiliste puudustena toodi, et politseid pole näha ja et politsei puudub 
Kolgas. 
 
Joonis 24 annab ülevaate, kuidas on muutunud politseitegevuse rahulolu hinne 
viimase kolme aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas politsei tööga 2003-2005
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Positiivsed hinnangud: 
• Politsei tegevus paranenud võrreldes eelmise aastaga 
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Arvamused ja puudused: 
• Politseid pole näha (6) 
• Politsei puudub Kolgas (4) 
• Probleemid alaealistega (3) 
• Ei ole tulemuslik(2) 
• Politsei ei jõua kohale(2) 
• Narkomaania levik 

• Vargusi palju 
• Konstaabel peaks teadma ja tundma 

rohkem seadusi 
• Liiga palju lastakse teatud 

seltskonnal tegutseda 

 

 

1.11 Rahulolu Kuusalu vallas valla korrakaitse patrulli tegevusega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla korrakaitse patrulli 
tegevusega
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Joon 25. Kas olete rahul Kuusalu vallas valla korrakaitse patrulli tegevusega 

 
Tabel 13. Kas olete rahul Kuusalu vallas valla korrakaitse patrulli tegevusega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

17 65 274 97 30 483 2,88 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: valla korrakaitse 
patrulli tegevusega 3,5% 13,5% 56,7% 20,1% 6,2%     

 
Valla korrakaitse patrull sai keskmiseks hindeks 2,88, mida võib pidada heaks 
saavutuseks, võrreldes eelmise aastaga on keskmine hinne veidi suurenenud ja 
jõudnud rahulolu hinde poolest valla ametnike töö tasemele. Kommentaare oli nii 
positiivseid kui ka negatiivseid, kriitikat sai kõige rohkem see, et korrakaitse ei jõua 
kõikjale. 
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Joonis 26 annab ülevaate, kuidas on muutunud korrakaitse patrulli rahulolu hinne 
viimase kahe aasta jooksul 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla korrakaitse patrulli 
tegevusega 2004-2005
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rahulolematu

 
 

Positiivsed hinnangud: 
• Väga rahul, et see olemas on 
• Kui vaja saab abi 
• Märkan tihti liikumist 
 
 

Arvamused ja puudused: 
• Igale poole ei jõua (3) 
• Olematu (2) 
• Ei ole objektiivne 
• Peaks koosnema Kolga kaitseliidu 

meestest, kes tunneks kohalikke 
• Kolgas ei tunneta 

• Ehk pisut osavõtmatu, väike koht, 
kõik tunnevad teineteist 

• Ei tea, näen et auto sõidab ringi 
• Kindlust ei ole 
• Kardavad teatud kodanikke ja ei tee 

neile midagi 
• On harvem näha 
• Tugevdada 

  
 
 
1.12 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: prügimajandusega
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Joon 27. Kas olete rahul Kuusalu vallas prügimajandusega 
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Tabel 14. Kas olete rahul Kuusalu vallas prügimajandusega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

19 78 308 157 60 622 2,74 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas:prügimajandusega 3,1% 12,5% 49,5% 25,2% 9,6%     

 
Prügimajanduse keskmine hinne on jäänud eelmise aastaga enamvähem samale tasemel- 2,74. 
See annab valla üldises rahulolu tabelis pingereas 7. koha, mida võib pidada heaks tulemuseks. 
Juba paar aastat on eraldi ära toodud Vaania, kus prügikastide tühjendamisega ollakse väga 
rahul, üldiselt ollakse prügimajandusega rahul (peaaegu 50 % vastanutest). 
 
Põhiliste puudustena toodi ära prügikastide tühjendamine liiga pikkade ajavahemike tagant, mis 
toob kaasa mustuse ja prahi prügikastide ümbruses, samuti on prügikonteinereid liiga vähe ja 
puudub osades kohtades sorteerimisvõimalus.  
 
Joonis 28 annab ülevaate, kuidas on prügimajanduse keskmine hinne muutunud viimase kolme 
aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas prügimajandusega 2003-2005
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Äärmiselt rahul Väga rahul Üldiselt rahul Ei ole rahul Täiesti
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Positiivsed hinnangud: 
• Vähemasti areng toimub (2) 
• On lootust arenguks 
• Käib nagu kellavärk (Vaania) 

• Koht on hea ja hästi läbi mõeldud 
(Kuusalu) 

• Enam-vähem 

 
Arvamused ja puudused: 
• Prügikastide ümbrus prahine, must ja 

räpane (6) 
• Puudub sorteerimisvõimalus (4) 
• Prügikastide tühjendamine liiga harv (4) 
• Prügikastid liiga kaugel majadest (3) 
• Milleks prügi sorteerimine, kui kõik läheb 

kokku ühte autosse,taara ostavad tagasi  
• Puudub avalik kast 
• Klaasi ja paberikonteinerid normaalsete 

inimeste jaoks siiski 
• Minu arvates oleks väga lihtne käia läbi 

aleviku  

• Miks jälle reform? 
• Prügimajanduse uus plaan on küll pisut 

utoopiline ja liiga jäigalt eritatud 
• Korraldamata on kortermajade 

prügikorraldus 
• Miks peavad korrusmajad kinni maksma 

suvitajate prahi 
• Tuleks organiseerida Kuusalu alevist 

väljaspool elavate inimeste prügivedu 
• Monopoolsed tariifid, võistlus puudub 
• Kontrolli pole, suvilaelanikud elavad alevi 

elanike arvelt, prügi ei ladustata 
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• Valvekaamera üles panna, siis on näha 
kes ei pane prügi kasti 

• Tagasi klaastaara konteinerid 

 
 
 
1.13 Rahulolu Kuusalu vallas teede olukorraga 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: teede olukorraga
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Täiesti rahulolematu

 
Joon 29. Kas olete rahul Kuusalu vallas teede olukorraga 
 
Tabel 15. Kas olete rahul Kuusalu vallas teede olukorraga 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

12 66 289 221 85 673 2,55 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: teede olukorraga 1,8% 9,8% 42,9% 32,8% 12,6%     

 
 
Teede rahulolu keskmine hinne tõusis see aasta kõige enam - 0,6 palli võrra, mis on väga hea 
saavutuseks. Samuti vastas teede kohta kõige enam küsitlenutest inimestest- 673 vastanut ehk 
93,7% kogu küsitlenute hulgast. Üldiselt ollakse teedega rahul, võrreldes eelmiste aastatega 
on tunduvalt vähenenud rahulolematute inimeste arv. Suvel tehtud remont parandas küll 
sõiduteid, kuid praegusel juhul on suurimaks probleemiks kõnniteede puudumine, samuti 
vajavad teed veel edasist parandamist. 
 
Joonis 30 annab ülevaate, kuidas on muutunud teede olukorra rahulolu hinne viimase kolme 
aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas teede olukorraga 2003-2005
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Positiivsed hinnangud: 
• Teed korralikult parandatud (4) 
• Teed paremas korras (3) 

• Nüüd olen juba rahul 
• Raudoja tee hooldus paranenud 

 
Arvamused ja puudused: 
• Kõnniteed puuduvad (9) 
• Kõnniteed viletsad (4) 
• Ei ole rahul külateedega (4) 
• Talvel ei ole rahul teedega (3) 
• Teed auklikud (3) 
• Kruusateed vajavad enam hooldust (2) 
• Lasteaia juurde viiv tee endiselt 

korrastamata. 
• Jalgratturile kohati täiesti sobimatud 
• Korrastamata teeääred (niitmata) tuleks 

omanikku karistada trahviga 
• Vald pole ühtegi teed remontinud 

• Tagasipöörded-kohalik teedevõrk on 
puudulik 

• Keskustest ja küladest eemalolevatel 
vallateedel on olukord väga halb. Kes 
natukenegi ääremail elab on nende teede 
kasutamine täiesti võimatu, tuleb sõita 
mööda põlde lausa. 

• Torniäärne tee ülihalb 
• Aiandi ja Pargi tn teekatet ei tulnudki 

kuigi käidi vaatamas 
• Suvel pandud uus teekate on juba treppis. 
• Teede lappimised on poolikud. Pooldan 

mõtet - pigem vähem, aga see tee väga 
hästi! 

 
 
 

 
1.14 Rahulolu Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: heakorra ja 
haljastusega
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Ei ole rahul

Täiesti rahulolematu

 
Joon 31. Kas olete rahul Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega 

 
Tabel 16. Kas olete rahul Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

11 56 350 159 47 623 2,72 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: heakorraga ja 
haljastusega 1,8% 9,0% 56,2% 25,5% 7,5%     

 
Heakorra ja haljastuse hinnet 2,72 võib lugeda heaks tulemuseks, võrreldes eelmise aastaga 
paranes rahulolu hinne 0,17 võrra ning on valla rahulolu tabelis 8.  kohal. Üldiselt oldi heakorra 
ja haljastusega rahul, sooviti haljastuse osas rohkem lilli ning soovitati võtta tööle ka rohkem 
inimesi, kuna olemasolevad ei jõua piisaval hulgal tööd ära teha. 
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Joonis 32 annab ülevaate, kuidas on muutunud heakorra ja haljastuse rahulolu hinne viimase 
kolme aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: heakorra ja 
haljastusega 2003-2005
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Positiivsed hinnangud: 

• Väga meeldiv alevi keskuse haljastus 
• Haljastusega eriti rahul 
 
Arvamused ja puudused: 
• Rohkem lilli asulatesse (4) 
• Võtke tööle rohkem haljastustöötajaid (3) 
• Võiks parem olla (2) 
• Annab veel palju ära teha (2) 
• Sellele pööratakse vähe tähelepanu 
• Kuivanud puud Kuusalu aleviku alguses, 

haljastust ei ole 
• tänavad üldiselt puhtad aga haljastust ei 

ole v.a keskväljak 
• teda pole olemas 
• Kordejaani platsi ja end. Kuusalu 

metskonna haljasala absol. Hooldamata. 
• alevis puuduvad kõnniteed 
• Keskväljaku rekonstrueerimise asemel 

oleks vaja olnud parendada kalmistu 
veevõtu võimalusi 

• ja bussipeatuste juures olev söötis maa on 
väga inetu 

• jalgpalli platsi ümbrus! Mis ime 
keskväljakule tegite! 

• Kuusalus-Kolgas väga palju selles osas ära 
teha, valgustus-haljastus jms 

• Puudub 
• Ei hakka eriti midagi silma! 
• Kiius vajaks lammutamist endine laut, 

meierei-kole on estroni ala. 
• Kiiu on väga räämas ja varemetes 
• Võiks selle eest mujal ka hoolt kanda kui 

ainult korrusmajade lähim ümbrus 
• Lastele mänguväljakuid 
• Talvel probleemne koht ingl sild 
• Suurte majade ja asutusteümbrus on 

korras, aga nende vahele jääb valla maa, 
mida keegi ei hoolda. Muruniitmine võiks 
olla ühiselt korraldatud, siis ei oleks 
erineva niitmisega murulappe. 

• Pole heakorda ja haljastust ainult ilus 
loodus 

• Heakord puudub, räpane  
• Masuudi hais Kolgas 
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1.15 Rahulolu Kuusalu vallas tänavavalgustusega 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: tänavavalgustusega
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Joon 33. Kas olete rahul Kuusalu vallas tänavavalgustusega 

 
Tabel 17. Kas olete rahul Kuusalu vallas tänavavalgustusega 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

11 57 264 188 70 590 2,58 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: tänavavalgustusega 1,9% 9,7% 44,7% 31,9% 11,9%     

 
Tänavavalgustuse rahulolu hinne 2,58 jäi samale tasemele, kui eelmine aasta. Üldises rahulolu 
tabelis jääb see keskmike hulka. Inimesed olid enam rahulolematud puuduliku 
tänavavalgustusega, väga palju on pimedaid kohti ning valgustus on ebaühtlane ja juhuslik.   
 
Joonis 34 annab ülevaate, kuidas on muutunud tänavalgustuse rahulolu hinne viimase kolme 
aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: tänavavalgustusega 2003-
2005
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Positiivsed hinnangud: 
• Valgustus põleb ka valgel ajal 
• Mõnes kohas liigagi hea 
 
Arvamused ja puudused: 
• Külas valgustus puudub (8) 
• Pimedad kohad öösiti (8) 
• Valgustus ebaühtlane (5) 
• Valgustus puudulik (4) 

• Võiks parem olla (4) 
• Paljud alad valgustamata (3) 
• Valkla Aiandi ja Pargi tn ei ole 

tänavavalgustust (2) 
• Kord on, kord pole (2) 
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• Kiiu peatänav on väga pime, Tädu 
bussipeatus Kiius?? 

• Tänavavalgustus võiks olla kuni tänavani 
• ebavõrdselt jaotatud tavainimese ja 

vallavalitsuse töötajate vahel 
• koolitee põleb pidevalt, vallakeskus pime 

kui kolgas 
• koolitee võiks olla kauem valgustatud 
• Õhtul on väga halb nähtavus eriti bussiga 

sõites, ei saa aru kus kohas viibid. 

• Kiius OK. Salmistul Pedassaare juures on 
nii pime-pimedam olla ei saa 

• Inglisillale rohkem tähelepanu 
• liiga kasinalt valgustatud 
• Korrusmajade ümbrus on pime 
• valgustus juhuslik 
• tihtipeale ei tööta 
• Kuusalu väga pime. 

 
 
 

1.16 Rahulolu Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: ühiskondliku 
transpordiga
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Joon 35. Kas olete rahul Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga 

 
 
Tabel 18. Kas olete rahul Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

9 49 274 152 54 538 2,64 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: ühiskondliku 
transpordiga 1,7% 9,1% 50,9% 28,3% 10,0%     

 
Ühiskondliku transpordi rahulolu keskmine hinne oli 2,64. Võrreldes eelmise aastaga on see 
märgatavalt langenud: 0,35 võrra. Suuremate puudustena toodi ära hindade kallinemise ja 
bussiliikluse hõrenemise, mistõttu inimesed ei jõua enam hommikuti õigeks ajaks tööle.  
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Joonis 36 annab ülevaate, kuidas on muutunud ühiskondliku transpordi rahulolu hinne viimase 
kolme aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: ühiskondliku transpordiga 2003-
2005
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Positiivsed hinnangud: 
• Kiius normaalne ja Salmistult pääseb ka liikuma 
• Tänu marsruuttakso olemasolule 
 
Arvamused ja puudused: 
• Piletihind kallis (10) 
• Bussid võiksid tihedamalt sõita (4) 
• Bussipeatus Kiidu sisse (4) 
• Bussipeatustes puudub sõiduplaan (5) 
• Pudisoo küla bussiliiklus puudulik (3) 
• Bussiliiklus kaootiline (3) 
• Bussiliiklus hõre nädalavahetusel (2) 
• Hommikul ei välju sobival ajal busse (7.30 ei 

välju enam bussi) (4) 
• Bussid ei pea sõiduplaanist kinni  
• Seoses Narva mnt remondiga kaevati 

kõrvalteed läbi. Endise 2-3 km asemel peab 
nüüd käima 6 km, kui on vaja bussi peale 
minna. 

• Läbisõitvad busid-nõudepeatus! 
• Harjumaa Liinid-vanad, mustad bussid 

(Sebe, Rakvere) ei peatu alati Kuusalus, 
Kiius 

• Bussid on liiga rahvast täis 

• Võiks arvestada millal hommikul avatakse 
lasteaed ja millal läheb transport, päeval 
raske liikuda 

• Marsruuttaksot ei saa alati usaldada, 
peatused ja plaanid ebaselged 

• Keskpäevane liiklus puudub 
• Et kuukaardist kasu oleks peaks olema üks 

bussifirma 
• Teatud kellaaegadel puudub. Ka bussipeatus 

puudub Kolgas 
• Paraku Kuusalu vald ei organiseeri Tallinna 

transporti-suvel võiks olla rannabuss, mis 
mereäärde viib ja tagasi toob 

• Hea, et marsa ikka sõidab, kuigi sellele ei saa 
alati kindel olla. Bussipeatused on Kiiu 
inimeste jaoks teab kus, need ei ole Kiiu 
elanike jaoks. 

• Kasutan harva 
• Harjumaa Liinid välja vahetada!!! 
• Tulevane volikogu, ma loodan pühendab 

oma aega ja teadmisi ka selleks, et 
ühistransport muutuks inimsõbralikumaks.  
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1.17 Rahulolu Kuusalu vallas külaelu arenguga 

. 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: külaelu arenguga
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Joon 37. Kas olete rahul Kuusalu vallas külaelu arenguga 

 

Tabel 19. Kas olete rahul Kuusalu vallas külaelu arenguga 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

9 36 243 132 51 471 2,62 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: külaelu arenguga 1,9% 7,6% 51,6% 28,0% 10,8%     

 
Külaelu arengu rahulolu hinne on 2,62. Võrreldes eelmise aastaga on üldiselt rahulolevate arv 
suurenenud. Üldises valla rahulolu tabelis paikneb külaelu areng tabeli keskel. Inimesed tõid 
peamiste puudustena välja, et osades külades on areng seiskunud või olematu ning tuntakse 
puudust hakkajat külavanemast. 
 
Joonis 38 annab ülevaate, kuidas on muutunud külaelu arengu rahulolu hinne viimase kolme 
aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: külaelu arenguga 2003-
2005
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Positiivsed hinnangud: 
• Areneb 
• Meie külas asi liigub (Hirvli) 
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Arvamused ja puudused: 
• Puudub (2) 
• Seiskunud (2) 
• Külavanemat (2) 
• Ei ole eriti muudatusi näinud 
• küla areng on selles, et inimesed liiguvad 

linna tööle 
• Külad arenevad, aga Kuusalu alevik? 
• Ei tea kes on külavanem 
• oleneb külast 
• vald peaks külasid ja tublisid inimesi 

rohkem toetama ja tunnustama 

• küla on valla peegel! Küla elule ei ole vaja 
vahele segada valla poolt (suvilate 
ehitamine v.m.s) tuleb täita põliselanike 
soove 

• Liiga kergekäeliselt soosib vald 
arendamist 

• Ei oska kommenteerida 
• Külavanema valimine on väga keeruline. 
• Ei ole Kiiu arengust midagi teada 
• Võiks olla selline koht, kust saab osta 

leiba, saia...Vesi ja kanalisatsioon-vesi ei 
ole küll hea 

• Et areneks õiges suunas 
 

 
 
 
 
1.18 Rahulolu Kuusalu vallas valla ametnike tööga 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla ametnike tööga
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Joon 39. Kas olete rahul Kuusalu vallas valla ametnike tööga 

 
Tabel 20. Kas olete rahul Kuusalu vallas valla ametnike tööga 

  
Äärmiselt 

rahul 
Väga 
rahul 

Üldiselt 
rahul 

Ei ole 
rahul 

Täiesti 
rahulolematu KOKKU Keskmine 

19 87 335 90 29 560 2,96 Kas olete rahul Kuusalu 
vallas: valla ametnike tööga 3,4% 15,5% 59,8% 16,1% 5,2%     

 
Valla ametnike keskmine hinne 2,96 langes võrreldes eelmise aastaga 0,11 võrra, kuid valla 
üldises rahulolu tabelis ollakse siiski kõrgel neljandal kohal raamatukogude, koolide ja 
lasteaedade järel. Kõige rohkem jäi silma, et inimesed ei ole rahul maakorraldaja tööga.  
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Joonis 40 annab ülevaate, kuidas on muutunud valla ametnike rahulolu hinne viimase kolme 
aasta jooksul: 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla ametnike tööga 2003-
2005

0,00%

10,00%
20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
60,00%

70,00%

Äärmiselt
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Väga rahul Üldiselt rahul Ei ole rahul Täiesti
rahulolematu

 
 

Positiivsed hinnangud: 
• Rahul 
• Ollakse väga rahul Maire, Zoja ja Ott Kase 

tööga 
• Väga meeldivad inimesed 

• Loodan, et normaalne 
• Saan tasuta lehte 
• Praegune vallamaja oskab ja tahab tööd 

teha 

 
 

Arvamused ja puudused: 
• Ei ole rahul maakorraldaja tööga (3x) 
• Rahulolematu Maa-ametiga (2x) 
• Kui küsid ei ole seda ega teist 
• Valla ametnikud võiksid tegeleda ka 

Kolga probleemidega 
• Tegijad noored, juurde vaja küpsust, võiks 

olla mõni vanem vallavalits. Liige 
• Ei ole kodune tunne minna valda 
• Ei peeta kinni vastuvõtuaegadest 
• sihitu rabelemine 

• OK! (v.a keskkonnateemana sõnnikuhais) 
• Ei tea valla ametnike tegemistest midagi 
• ei olda eriti eraomanike huvide poolt 
• Ei tööta nendega koos. Kuid tundub, et 

liiga pealiskaudselt süvenetakse 
arendamisprobleemidesse! 

• Liiga Kuusalu keskne 
• Lubatakse ainult 
• Mõnede isikutega, kes soosivad 

bürokraatiat 
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2. Elu Kuusalu vallas on võrreldes eelmise aastaga 

Elu on muutunud Kuusalu vallas:

48%
50%

2%

Paremaks

Jäänud samaks

Halvemaks

 
Joon 41. Elu Kuusalu vallas võrreldes eelmise aastaga 

 
Tabel 21. Elu Kuusalu vallas võrreldes eelmise aastaga 

Elu on muutunud Kuusalu vallas Paremaks 
Jäänud 
samaks Halvemaks Kokku 

  319 332 16 667 
 
Küsitlus näitab, et enamiku inimeste arvates on elu võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks. 
319 vastanut leiab on elu läinud paremaks ja ainult 16 inimest leiab, et elu Kuusalu vallas on 
läinud halvemaks.  
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3. Informatsiooni kättesaadavus 

3.1 Informatsiooni jõudmine elanikkonnani 

 

Jah Ei Kokku 
334 298 632 

52,85% 47,15%   
 

Tabel 22. Kas Teieni jõuab piisav 
info vallas toimuvast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joon 42. Kas Teieni jõuab piisav info vallas toimuvast? 

 
53% küsitletutest vastas jaatavalt informatsiooni piisavast jõudmisest neile. Võrreldes eelmise 
aastaga on suurenenud rahulolematute inimeste arv, kuid mitte märgatavalt. 2004. aastal oli 
rahulolematute arv 45,2%, 2005. aastal 47,15%.  
 
Antud küsimustikule andis hinnangu 88% kogu küsitlustele vastanutest. 
 
Arvamused ja kommentaarid 

• Rohkem infot (5) 
• Puudub infostend (3) 
• Kohalik leht (2) 

• Interneti koduleheküljel võiks olla rohkem infot (2) 
• Olukord on nagu Eestis ikka-ühed tõllas, teised võllas, kes tõllas, see tihti varjatud 
• Ei ole seda võimalust otsinud, arvan, et nooremad oskavad selles suhtes paremini kaasa 

rääkida 
• Kõik, mis mulle vajalik 
• Väikese hilinemisega ainult 
• Enam vähem 
• Kõigil ei ole internetti 
• Enam huvitab mind info küla kohta, kus ma elan. Info praegu olematu. Tutvuksin vahel 

perspektiivsete planeeringutega, kuid elan kaugel. 
• Igas külas võiks olla üks tasuta kohalik leht 
• Kaasaarvatud kuulujutud 
• Töökohal 
• Kuna käin linnas tööl, ei kuulu enam nagu kogukonda ja on tekkinud võõrandumine 
• Nii palju kui lehes ilmub, midagi jääb puudu ikka 
• Aga see on oma viga, ei osta kohalike lehti 
• Pole aega endal huvi tunda 
• Hoitakse kinni oma kohast, KOV ja otsuseid eriti ebapopulaarseid, avaldatakse ainult 

valimiste ajalehes ja väikselt 
• Kohalik leht on liiga laia ulatusega (võiks olla ainult kohalik) 

Kas Teieni jõuab piisav info vallas toimuvast?

Jah
53%

Ei
47%
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• kui välja arvata et lugupeetud valmisliidud ei suvatsenud end tutvustada, ainult reklaam  
• alati ei satu mulle kätte "Sõnumitooja" 
• elan Põhja külas, pole postiljoni, lehti peab tellima alevisse ja käima neid ise toomas 
• kui lehte ei loe, siis mujalt infot eriti ei saa 
• kohalik leht on kallis (ja ebaprofessionaalne) internet puudub 
• lehes väga vähe sellest juttu, on üldiselt, ka kodulehel võiks rohkem infot olla 
• oluline, et edastatav info oleks tõesti oluline. Rämpsu on niigi palju 
• kohalikus lehes peaks olema rohkem konkreetset juttu. See kaob teinekord üldise mula 

sisse ära. 
• Vastuvõtuaegu? 
• leht ja inimesed kommenteerivad tagantjärele. Infopäevad vajalikud, siis on oma viga kui 

ei tule sinna või kui seal salatsetakse toimuvat! 
• sõnumitooja ei ole tellitud ja mujalt ei saa 
• kui lehte ei käis, siis ei saa küll infot õigeaegselt 
• info jõuab hiljem kohale kui mingi üritus on toimunud 
• post jõuab vahest isegi hilinemisega 
• tihtipeale on tunne, et kõike tehakse salaja 
• ei tea sest pole vajadust olnud 
• ei taha olla kohustuslik võimulolevaid vallavalitsusi propageeriva vallalehe tellija 
• ühisvallas võiks olla päris oma leht 
• riidudest pole huvitatud, asjalikust ja hea meelega tehtud selgitustööst küll! 
• ise peab hakkama saama, abi pole vajanud mingil ajal 
• kasutegur on väike, otsused tehakse nagunii vallale soodsalt 
• rahvajutud lisavad segadust ja tekitavad küsimusi 
• Interneti kodulehekülg sisaldab puudulikku infot. Uue infoga täiendamine ebaühtlane ja 

valikuline. Näiteks septembris ei olnud veel juuli lõpu seisuga osa infot uuendatud. 
• võiks olla voldik infost-istungitest, praktilised küsim. Vastuv. Seadustest 
• kõik hoitakse kinniste uste taga 
• infot võiks postkasti tulla 
• tundub, et valla tegevus on salatsetud tegevus ja sellest ei räägita igaühele 
• kui ise ei otsi, siis ei jõua 
• aga alati võiks rohkem 
• positiivset infot pole kunagi liiga palju 
• töötan Tallinnas, ei jõua eriti kohaliku eluga tegeleda- minu enda süü loomulikult 
• Vähe, sõnumitooja tundub olema ainus infoallikas 
• Kui ise olen huvitatud 
• Peab ise uurima 
• Leian infot ainult infonetist 
• Kust saab kohalikku lehte tellida? 
• Kui info kohale jõuab on tähtsamad otsused tehtud või juba aegunud 
• Sõnumitooja rohkem inffi kuusalu valla koosistumistelt palun 
• Ise peab juurde uurima 
• Võiks olla kaupluse juures selline koht, kuhu pannakse teated üles-üritused, väljasõidud 
• Vestelge õpetajatega 
• Noored ei tea praegu mitte midagi mis vallas toimub 
• Osade kultuuriürituste kohta puudub eelinfo. 
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3.2. Informatsiooni allikad 

Kust saate infot vallas toimuva kohta
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Joon 43. Kust saate infot vallas toimuva kohta? 

 
Tabel 23. Kust saate infot vallas toimuva kohta? 

  Ajaleht Infostend Internet Infopäev Inimesed Muu Vastajaid 

522 47 158 18 395 1 688 
Info allikad 75,9% 6,8% 23.0% 2,6% 57,4% 0,1%  

 
Käesoleva küsimuse puhul oli võimalik ära märkida korraga mitmeid kohti, kust saadi infot 
vallas toimuva kohta, mistõttu kogunes 688 vastajalt lõpuks 1141 arvamust info allikate kohta.  
 
Enim kasutavad valla elanikud teabeallikana kohalikku lehte „Sõnumitooja”, mida kasutab 
75,9% vastanutest. Enam kui pooled (57,4%) vastajatest hangivad infot teistelt inimestelt, samas 
kui ligi ¼ vastanute info pärineb internetist, sh valla veebilehelt.  
 
Muude infoallikate osatähtsus on marginaalne. 
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4. Võimalus kaasa rääkida valla elus 

Kas Teil on Teie arvates piisavalt võimalus kaasa 
rääkida valla elu korraldamisel

35%

65%

Jah

Ei

 
Joon 44. Kas Teil on Teie arvates piisavalt võimalus kaasa rääkida valla elu korraldamisel? 

 
Tabel 24. Kas Teil on Teie arvates piisavalt võimalus kaasa rääkida valla elu korraldamisel? 

Jah Ei KOKKU 

213 396 609 
Võimalus kaasa 

rääkida valla 

elus 35% 65%   

 
Ainult 1/3 küsitlenutest usuvad, et neil on piisav võimalus valla elus kaasa rääkida. See on 
murettekitav fakt ning vallavalitsus peaks sellele tähelepanu pöörama. Võrreldes eelmise aastaga 
on rahulolematute inimeste arv kasvanud 12% võrra.  
 
Antud hinnangu muutmise üheks vahendiks oleks käesolev uuring, millega valla ametnikud 
arvestavad ja edastavad tulemused omakorda elanikele. 
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5. Suurimad probleemid 

 
Uuringus esitati küsimus “Kõige suurem probleem, mille vald peab lahendama koheselt?” 
Nimetatud küsimusele avaldas arvamust rekordiliselt 351 vastanut.  

 
 
• Teed (42) 
• Bussiliiklus/transport (32) 
• Tänavavalgustus (25) Kuusalu alevik, Kuusalu küla Tarva tänav, kooli juurde 
• Ujula puudumine (17) 
• Korrakaitse/turvalisus (16) Suveöödel ja nädalalõppudel tuleks ohjeldada joomapidude lärmi, liiga leebe, 

öine pesu vargusa, öise alkoholimüügi keeld (2), Purjus inimesi on väga palju, ka alaealisi. Hasartmängu 
automaadid ära kaotada. Seal mängivad ka alaealised. Korrakaitse patrulli töö, narkomaania 

• Kõnniteed (15), Kuusalu küla jalakäijate tee  kurv on äärmiselt ohtlik! (2) valgustatud kõnniteed Kuusalu 
alevikku (5), Leesi ristist Kuusalu keskkoolini, Laste tee Kuusalu külast koolimajja (2), Kuusalu alevikus 
jalakäijatele eraldi tee kiriku juurest kuni Grossi poeni 

• Vesi ja kanalisatsioon (14). Kuusalu aleviku kanalisatsioon! Suur osa ei tühjenda oma 
kanalisatsioonikaeve. Need on üldjuhul ise imbuvad. Alevi peatänavale koguneva vihma-ja 
lumesulamisvee ärajuhtimine puudub. Salmistu küla joogivee probleemi lahendamine (3), Muuksi 

• Noorsootöö/problemaatised noored (13)  narkomaania (3), kuritegevus, noorte enesehävitamine (Haku, 
Ujula jm kohad), lubadeta mootoratturid, alcohol (2), Kiius, järelvalve 

• Haljastus ja heakord (13) - sellel alal peaks olema eraldi inimene. 
• Vaba aja veetmine (12) 
• Lasteaia ehituse lõpetamine (13), kohti juurde (2) 
• Prügimajandus (12), taara vastuvõtt (4) 
• Spordikompleksi puudumine (9) 
• Haridus/kool (9), õppekvaliteedi tagamine+parima õpikeskkonna tagamine. Ventilatsioon korda! 

Algklassidesse abiõpetajate palkamine, Kuusalu kooli köök, viimased sisemised remondid majas, Kuusalu 
kooli staadion (2), Et lapsed saaksid korraliku hariduse, tuleks vahetada välja õpetajad Kuusalu koolis. 
Toetama lapsi, kes lähevad peale põhikooli kutseharidusse edasi õppima samaväärselt kui Kuusalu KK 
õppijaid (toiduraha osas). Koolide sisetingimused (värkse õhk puudub koolides täiesti) 

• Laste mänguväljakud (8), lastele liumägi palliplatsi kõrvale. Eramajade juurde laste mänguplats (rula 
kauss) 

• Uus vallamaja (7), vana haiseb ja on ebaväärikas(2). Vallamaja Kolka 
• Arstiabi (6) kiirus, ei ole kohapeal  kättesaadav, Haigekassa kaardi taotlemisel abi  
• Pääste/Tuletõrje (5) veevõtukohad, puurkaevud, Päästeameti tagasitoomine Kiidu 
• Töökohad (5)  
• Politsei (5) 
• Maakorraldus (4), Maa erastamise dokumentide vormistamise kiirendamine, vältides vigu? Avalduste 

menetlust, kuue kuuga ei jõuta tegudeni; Aitama kaasa maade tagastamisel tekkinud probleemide 
lahendamisel, Jälgima mereäärsete majakruntide jagamist ja ehitisi nendele aladele. Ostueesõigust 
omavate ja väga halvas seisus olevate kruntide kasutamine nii Kiius kui Kuusalus. 

• Maamaks (4) 
• Valdade ühinemisest tulenevad ebakõlad (4). Viimaste tõmbetuulte tomiet nähes kahtlen sügavalt asja 

perspektiivikuses. (Loksa linn ja vald ju loogiliselt peaksid ühinema?) Ametnikke ja asjaajamisi tuleb 
juurde, lihtsad inimesed jäävad tähelepanuta ja üksi oma probleemidega. Küsima elanike soovi valdade 
ühendamise kohta.  

• Eakad (4), avaramad kohad kooskäimiseks, sportimiseks ja isetegevuseks. Leida võimalus viia 
soodustusega vesiravi/võimlemisse. Leida võimalus toetada taastusravi iga 3 aasta jooksul, mõni 
sotsiaaltöötaja annab soovida  

• Internetiühendus (3), Salmistu, interneti mast Hirvli külas 10 m kõrgemaks. Kiiu küla internetiseerimine-
internet ka sinna kuhu Elioni kaablid ei ulatu. 

• Sauna puudumine (3)  
• Uus kaader (3) - ühed ja samad inimesed on end ammendanud, õpetajad, lasteaednikud, ametnikud. 
• Hais (3), Hinnu seafarm, sigala 
• Loomad (3), hulkuvad koerad (2) 
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• Kiidu veel kauplusi (3) see üks ei õigusta ennast ära. Kahju et Kau+ suleti... Kahju, et Kau+ ära kaotati, 
inimesi pea 1000, jäi üks vilets, kallis pood. Kas vald ei saa kaasa aidata? Vanainimesed ei saagi enam 
poodi. 

• Avalik WC (3) 
• Külaelu areng (3)  
• Külavanem (2) Vahetage meie külavanem Toomas Peensalu välja, ta ei tee mitte midagi ja ei soovi 

külaelanikke aidata 
• Kiidu tänavate nimed ja majadele numbrid (2) 
• Kuusalu kalmistu (2) Palun aidake Kuusalu kalmistu kaev (ülemine) korda teha. Vanematel inimestel on 

väga raske oma lähedaste haudu hooldada, kui vesi on kaugel. Kuusalu kalmistu invaliide haudade 
korrashoid. Riisutakse sodi, praht haudade peale. 

 
Teed: 

• Tarva tänav 
• Laane tn lõpust lasteaia uue teeni. 
• Tervisekeskusele kaldtee ehitamine (või äärmisel juhul sisetrepile käsipuu ehitamine)  
• Kiiu "aiamaa" teema. Kiiu mõis-torn-Kau+ vaheline teelõik korda teha  
• Küla läbiv tee on suure koormusega, eriti suvel, kuna see on ainuke juurdepääs Soodla veehidla puhkealale 
• Peterburi maantee tagasipöörded (2) 
• Maanteele väljasõiduteed on suletud, aga kõik kõrvalteed pole sugugi normaalselt sõidetavad (näiteks 

Kuusalu liivakarjääri tee).  
• Lumekoristus suht ok, suvel võiks ka mitte ainult valimise agitatsiooni ajal üle käia 
• Kõrvalteed korda, eriti Ilmastallu 
• Pudisoo külast uusasundusest sõiduautoga vasakpöörde tegemine piiratud nähtavuse tõttu väga ohtlik. 

Võiks kaaluda kumerpeegli paigaldamist!!! 
• Külateed eravaldusest vallale 
• Teede asfalteerimine või asfaldi puruga katmine 
• Narva mnt tagasipöörete mitte üles võtmine vaid kiirendus-aeglustusradadega turvalisemaks muutmine. 
• Kiius majade ümber teid remontima. 

 
Bussiliiklus: 

• Kiiu külast transport Tallinna. Kiiust parem transport/õige aegne (et tööl käivad vanematel oleks võimalus 
transpordile) lasteaeda/kooli. 

• Ühendus valla eri piirkondade vahel. Kuusalu-Valgejõe  
• Avalikustada ühistranspordi sõiduplaan  
• Bussiliiklus Tallinna! Bussipiletite maksumus (Harjumaaliinid ja +Transpordiamet)  
• Vallasisene transport külaelanikele  
• Tädu bussipeatus 
• Bussiühendus Kolga-Kuusalu-Tallinn tihedamaks. 
• Suurendada bussiliinide arvu vanal Narva maanteel 
• Et linnas töötav rahvas saaks vahemikus 16.30-17.00 normaalselt linnast koju. Harjumaa Liinid on 

põhjendamatult kallid, Valkla buss peale tööd koju sõitmiseks ei sobi (sõidab ca 90 minutit) Edasi-tagasi 
peab sõitma erinevate firmadega, seega ei saa ka kuupiletit osta 

• Bussiliiklus Kiiust ja Kiidu funktsioneerima! Kuidas Kiiu bussipeatus Täduks sai? Avalikustage tagamaid. 
Tädus võid bussi ootama jäädagi, sest tegelik bussiliiklus käib üle viadukti. Tallinnast Kiidu sõitjad saavad 
peatuse seal, kus keskus asub. Väga inimvaenulik bussipeatus.Valkla tee bussipeatus peab vähemalt igal 
Harjumaa Liinil peatuseks olema/saama!!!!  

• Transport Tallinna 
• Ühistranspordiga tuleks küll midagi ette võtta. Hommikuti on bussid pilgeni täis, lisaks käivad need liiga 

suurte vahedega 
• Korralik bussiliiklus (bussid) et oleks võimalik reisida lapsekäruga. On sõidus busse, kuhu käru ei mahu!!! 
• Ühistransport Tallinna ja tagasi 
• Liinibussid sõidaksid Kiidu sisse (4) 
• Miks maksavad Kolga elanikud Loksa ja Viinistu jne elanike bussisõidu kinni? Bussipilet odavamaks.  
• Kiiu on muutunud tõeliselt lagunevaks (lagunevad ja lõhutud akendega kauplused ja hooned). 
• Bussipeatuste ümbrused talvel liivatada ning hoida puhtana, et seal liikumine oleks ohutu 
• Vahetage kiiresti kole"Kiiu" peatuse nimi  
• Buss Kiidu sisse! Rahvas tuleb veaduktil autodest (tuttavate, sõprade) ja unustab ära, et mõlemad suunad 

sõidavad praegu ühel rajal! Kui kallis on inimelu? Ja kui minna maha õiges peatuses viadukti all, siis 
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proovige viia väikest last 1-2 km jala Kiiu 44, 45 majade juurde. Tulge meile vastu. Kui ei saa kõiki busse, 
siis õhtused 17.30 ja 18.30 bussid, kui rahvas tuleb töölt ja linnast, siis võiks ju. Toome ju söögi ka linnast, 
sest kohalik pood kallis. Kõik me pole rikkad ega sõida autodega! Täname Teid mõistva suhtumise eest! 

• Tallinnast tulevad bussid sõidaksid Kiidu sisse. Liiga kauge on tulla õhtuti töölt bussipeatusest (Tädu) 
Inimesed on väsinud ja toidukotid on rasked  

• Raskendatud on liikumisvõimalus, s.t bussiühendus on väga puudulik. Ei saa mitte millegagi hommikul 
õigeks ajaks tööle kuna võeti käigust ära 7-ne buss (Võsu liin) Kohati on väga pikad vahed kuni 3 tundi 
transpordi liikluses. Tihti on bussid väga täis. 

 
Probleemid, mida mainiti ühel korral 
 

• Koolitunnel  - valgustada vastavalt tunneli sisemisele valgusele (pimedusele) 
• Ühistööd rohkem 
• Keskväljakul asuva "sotsiaalmaja" korrastamine (likvideerimine) 
• Uutele peredele luua atraktiivne keskkond. 
• Vallaametnik ei ole kuningas vaid teenindaja. Tehke oma tööd südamega! 
• Määrama külateede vallale kuuluv laius. Kui kaugele tee tsentrist võin istutada püsikõrghaljastust. 
• Sotsiaalhoolekanne. Muu hulgas on tähelepanuta jäänud valla suure hooldekodu töötajad, kes kohalike 

elanikena võiks ka koduvallast palga osas toetust saada 
• Suhtumine elanikkonda 
• Vallal võiks olla oma leht, mis ilmuks korra kaks kuus ja oleks kõigi postkastis 
• Muusikakoolimaks 50% odavamaks 
• Valima normaalse vallavanema 
• Võiks mõelda ka sellele, kuhu panna tööl käivate vanemate 1 klassi lapsed koolivaheajal, kas või mõneks 

tunniks päeval. Kõikidel ei ole head "majasokku" ega vanavanemaid 
• Vahastu külal peaks olema nimeviit maantee ääres! 
• Korralik söögikoht puudub 
• Inimesed tooma tagasi Kuusalu valda tööle 
• Infrastruktuuri munitsipaliseerimine 
• Külas maa inimesest ei hooli mitte keegi 
• Kütteprobleemid keskküttega majades 
• Joodikute vanemate lapstele suurem tähelepanu  
• Kuusalu alevisse elanikke juurde- riigi kassast osa vallale 
• Vald peaks panema prioriteedid paika tähtsuse järjekorras 
• Juhtimisstruktuuri muutma 
• Üksikemade toetamine 
• Minu jaoks poe karjäär mis tahetakse avada Jõelähtme valla ja Kuusalu valla ääre aladele 
• Kiiu torni esine tee ja kirik Kuusalu juures - see ristmikKauplusauto käiks kas või kaks korda kuus 
• Jääma iseseisvaks 
• Valla vähemalt küla kesktee remont! 
• Olmehoonete paranduseks (katuse) oleks vaja valla poolt rahalist või muud abi. 
• Noorte perede ja laste toetamine on puudulik 
• Praegu nii palju tehtud. Liigne Tallinna laienemine meie poole häirib.  
• Kiiu külal võiks olla oma kodulehekülg! 
• Kiiu meierei rikub Kiiu ilmet, samuti ka teeäärne vana kaupluse hoone, kuhu noored juba vaikselt sisse 

kolivad. Kohatu küsimus. Selleks ju valla töötakad ongi, kes probleeme järjestavad ja neis ka lahendavad. 
Et teada kõige suuremat probleemi, selleks peab teadma kõiki probleeme. 

• Vallavaesed (asotsiaalid) seal on ka lastega pered, elavad kehvades oludes ja kõik sinna ei mahugi. 
• Korruptsioon 
• Maksude maksmine, toetuste aus määramine 
• Pikka aega oli siin üks vastik sõnnikuhais, nüüd pole seda tunda olnud aga usun et ta tagasi tuleb. 
• Kiidu läbiv liiklus 
• Virtsa vedu kevadeti põldudele 
• On vanade majade (17,18,19) vaheline kanalisatsioon 
• Niiviisi suretati see pisikegi koos käimine kerge vaevaga välja! Kui laste arvel koonerdamine jätkub, siis 

lugu väljub kontrollialt! See on juba kolmas põlvkond, kes tegevusetuse all läheb raisku. 
• Asjalikku kultuurijuhti ja talle normaalse palga võimaldamine 
• Kuusalu alevik korda!! Pole vaja projekte, vaid tegijaid. 
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• (Politiline) võimuvõitlus lõpetada! ebaeetiline! 
 
 
Kolga: 

• Rahvamaja (7) 
• Sportimisvõimalus (3), spordihoone  
• Kanalisatsioon, Kolga Soojuse küsimus (2). Kas tõesti ei ole võimalik korraldada avalik konkurss selle 

juhi kohale, kes seisaks Kolga inimeste sooja andmise, kanalisatsiooni tööde kohta ja prügiveo küsimustes 
• Arsti vastuvõtt 
• Jõusaal 
• Korrakaitse puudumine, korrakaitsepunkt 
• Mõisaansambli häving 
• Kultuuritöötaja 
• Noorte joomarlus 
• Paigaldada "lamavad" politseinikud 
• Purskkaev 
• Kolga kui küla arengukava ja teostuse (suhtega Kolga elanikkonna arvuga Kuusalu vallas). Kolga on valla 

arengukavast nagu välja jäetud 
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6. Muud ettepanekud 

 

Uuringu käigus käisid omapoolseid ettepanekuid valla elu parendamiseks välja 186 vastajat. 
 

• Noorsootöö (3) võiks olla noortele midagi tegevust (huviringid) Kuusalus töötab küll noortekeskus, aga 
sellest on vähe noorsootöö jaoks. Sellele  on vaja rohkem rõhku panna. Kõik noored ei ole musikaalsed ja 
sportlikd. Ehitada või avada mängude tuba (maja) (male, kabe, dominoo jne) koos sauna kasutamise 
võimalusega. 

• Teed 
• Bussiliiklus/transport 
• Spordihoone 
• Jätta Kuusalu valla ametnikud samaks 
• Tänavavalgustus Kena, et koolilaste tunnel tehakse korda. Ainult, et asfalt musta värvi ja tunnelis on nüüd 

veelgi pimedam-isegi päikselisel päeval. Kas ei võiks keset tunnelit kogu aeg üks lamp põleda? Praegune 
valgustus lülitub sisse koos tänavavalgustusega ja vastavalt õue valgusele. 

• Politsei, narko 
• Ujula (3), mäletan seda probleemi juba oma lapsepõlvest! Seda on vaja nii noortel kui ka eakatel inimestel. 
• Vaba aja veetmine (2). Noortele peaks ehitama mänguväljaku, kus saaks rulade ja rulluiskudega sõita (ka 

ratastega).  
• Laste mänguväljak  
• Internet (4) traadita internet asula. Internetipostid küladesse, sest kõikidel ei ole niipalju raha korraga välja 

käia, et panna endile 8000 eest internetti. Palun Kuusalu raamatukogu internetipunkti korralikku interneti 
ühendust!  Külades 

• Vesi ja kanalisatsioon 
• Arstiabi. Taastada kohe arstiabi kättesaadavus Kolgas. Praegu peab enne terveks saama, et suuta taluda 

arstil käiguga seotud vintsutusi. 
• Heakord ja haljastus 
• Maailmaparandamine algab igal inimeselt enesest. Jumala veskid jahvatavad kindlalt, kuid aeglaselt 

(inimlikus mõttes muidugi)! 
• Jõudu 
• Oleks kena, kui vald leiaks kuidas ära kasutada seisma jäänud kinnisvara hooneid, et ei seisaks ja ei 

laguneks niisama. Pole vallas sotsiaalpinda, noortele õpetajatele kortereid.  
• Uuel vallavolikogu ja valitsusel töötada kohusetundlikult ja paremini kui eelmised. Lõpetada nääklemised 

erakondade vahel. 
• Teha Vahastu küla silt. Meie külal puudub 
• Soodustama ettevõtlust, et inimestel oleks tööd 
• Vallavanem olgu kohalik, kes peab lugu kodukandi inimestest nagu seda teeb senine Loksa vallavanem 

Madis Praks. 
• Sotsiaalameti töö korraldatagu endise Loksa valla eeskujul ja selle juhiks jäägu endine Loksa valla 

sotsiaalameti juhataja, kellel on olemas inimestega suhtlemise oskus.  
• Kehtestada koerapidajatele kopsakas maks! Heakorra eeskirju ei peeta milleksi, sest kontroll selle täitmise 

üle puudub. Laekunud raha eest oleks kontroll võimalik. Praegu on küla koerte sõnnikuga sõna otsese 
mõttes kaetud. 

• Jätkake samas vaimus. Tööindu edaspidiseks. 
• Turvakaamer 
• Loksa linn ja linna ümbruse külad olgu omaette, pole Kuusalul kõike sedasama vaja! Vallal võiks olla 

mikrobuss, mida vajadusel laenutada. 
• Külale eraldada raha ainult konkreetsel eesmärgil ja hiljem tundku keegi rahaeraldajaist huvi tulemuse 

kohta. See väldiks raiskamist. Üks näide sellest rohtub meie külas. 
• Rahvale lähemale 
• Kõnniteed korda, lasteaeda arstiabi (logopeed),  
• pensionäridele rahaline jõulukink 
• Lähiaastatel korrastada Kordejaani lauluväljaku ümbrus, samuti endise metskonna poolt istutatud 

liigirohke puudega maaala lasteaia juures 
• Tihedam side vallaametniku ja elaniku vahel 
• Üldiselt on tore elada Kuusalus. 
• Kiiu külast eraldi marsruuttakso liin pealinna. Kiidu taastama "päästemeeskond" tuletõrje 
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• Info kättesaadavus sellest, mida volikogu otsustab. Rohkem infot lehes. 
• Kõik kes olid kanditaatideks võiksid selleks osa võtta ja lahendada vallaga kaasnevaid probleeme 
• Kiiu on Harjumaa suurim kortermajadega küla-alevik. 288 korterit ja ümberkaudsed talupidamised ja 

meile on allles jäetud ainult 1 kauplus. Kas vallal pole jõudu meie meie uhkes üksindusesseisvale 
koperatiivi majale elu sisse puhuda ja avada uuesti kauplus ja söökla. Pole meil ei kohvikut ega kohta kuhu 
külalisi kutsuda. Meil pidi olema noorsoo töötaja, aga kus ta on ja mis ta teeb, et teda Kiius pole näha. 
Miks peavad me noored Kuusallu minema, kui siin on ka tühje maju ja ruume kus saaks talvel noored 
kokku tulla ja on ju palju mänge mille juures aega veeta. Võib ola 100 000 ja lauapallid ja male, kabe ja 
mõni komplekt koroona laudu. 

• olen rahul 
• rohkem uuringuid läbi viima, rahva käest küsima 
• vallas peaks olema ühtmoodi kõikide abivajajate kohta talvisel ajal, sest väga tihti on taluteed (vanuritel) 

liimist lahti lükkamata 
• kord valda 
• Uus vallamaja võiks asuda kindlasti alevist väljaspool, et vähendada nii üsna pingelist ja tihedat liiklust 

põhitänaval. Kordejaani platsile võiks leida rakendust, lisaks praegusele noorte kogunemiskohale.Kuusalus 
puudub välikohvik, ühiskondlik WC. Ka õhtuse söömise võimalus puudub viisakas õhkkonnas. Tuleks 
haka trahvima korrusmajade elanikke, kes paigaldavad endale üldisest fassaadist teistvärvi aknaid. 

• Vaadake ringi vallas pilguga, nagu see oleks enda maja,hoov  ja ümbrus!! Mitte kui töökohustuste täitmist 
palga eest. 

• Ühistransport Tallinnan vajel võiks olla tihedam. Vald võiks elanikelt oma tegevuse kohta tagasisidet 
küsima. 

• Mind üllatavad siiralt, kes seadis üles kandidaadid valimistele, kahjuks kohtas seal nimesid, kellel puudub 
nii haridus kui töö-ja elukoht. Kuidas ma saan siis KOV tööd kompetentseks pidada?!? Spetsialistidele 
töökohti praktiliselt pole ja need kes soovivad tööd leida peavad seda otsima mujalt ning palk kulub tööle 
käimiseks. 

• Politseid, eriti õhtuti, võiks rohkem olla 
• Rohkem suhtlust, vähem lehe kaudu poriga loopimist! See tekitab ainult rahva umbusaldust. 
• rohkem peaksid külainimestega arvestama 
• noorte keskused korralikud 
• Vaja oleks pädevaid arste ja sotsiaaltöötajaid 
• Mis tähendab elu paremaks muutmine? Eks igaüks läheneb mõistele "heaolu" oma mätta otsast. See ongi 

probleem. 
• teed korda 
• palgata professionaalne projektikirjutaja, et EL abirahad jõuaksid kõikjale-võimalusi on rohkem, kui me 

oskame kasutada 
• Rohkem külade koostööd. Tähelepanu ka nendele vanematele inimestele, kes on külas üksikuks jäänud. 

Kolga kooli lastele ka rohkem võimalusi harrastusteks (võib ju ka kaugemalt kutsuda inimesi õpetama 
lapsi ringidesse) 

• Sotsiaalse abi jms parem kättesaadavus, parem teenindus, suuremad võimalused. Väga kahju, et praegu on 
see halvasti korraldatud 

• teed- peaaegu korras, aga kas vald jaksab tagasi maksta laene ja samal ajal poleliolevad objektid lõpetada 
• piirata alkoholi müüki (bens.jaama? Kauplused 21-n1 jm) 
• Pärast Kuusalu ja Loksa valla ühinemist vaadake, et ei tekiks ääremaid ja elu areneks kõikjal paremuse 

poole. Volikogus vältige tühja hõõrumist ja leidke võimalusi kompromissideks ja paremate lahenduste 
leidmiseks. Pidage meeles, et teid valitakse vallainimeste teenimiseks. 

• Lugege kõik küsitluslehed läbi ja tehke järeldused st. Arvestage inimestega 
• Vallamajas võiks olla ametnik, kes kuulaks lihtsalt inimeste muresid ja probleeme. Ning peale seda 

saadaks vastava ametniku juurde või aitaks siis dokumente täita. 
• Lugege inimeste kirjutatud ettepanekud läbi ja lahendage neid jõudumööda. Paljud pisiasjad teevad 

inimeste elu paremaks 
• Ettepanek uuele volikogule. Laske ka oma fantaasial lennata ja ärge keskenduge ainult sellele, mille kõige 

jaoks meil raha ei ole. Kui ka raha oleks, siis ei oleks ometi piisavalt geniaalset ideed, mille sisse see 
paigutada. Esmalt vägev eesmärk ja siis vaatame, kust vahendid selle jaoks saada ja millal. 

• arvestada inimeste soove ja üldist heaolu 
• rohkem üksmeelt 
• Ühistranspordi ajad võiksid bussipeatustes üleval olla nii, et neid ei saaks maha kiskuda.  
• Bussiajad võiksid kuskil väljas olla.  
• korraldada infopäevi ja arutelusid valla elanikega 
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• Kuulata arvamust, mida on ka lihtinimesel öelda, arvata. Ja lasteaia kohad peaks eelkõige valla lapsed 
eelisjärjekorras olema! Toetama noorte ettevõtmisi 

• Jätkata samas vaimus 
• Minu meelest muutub valla elu jõudu-ja aegamööda järjest paremaks. Olen rahul. 
• Rohkem teavitada elanikke oma tegemistest 
• Puhkemaja külalistele, kvaliteetne söögikoht, restoran, vajaaja veetmise koht täiskasvanutele 
• Valitud isikute aruande kohustus valijate ees 1, 2, 3, 4 korda aastas (partei lubaduste täitmise aruanne) 
• Kolga ja Kuusalu kooli sõpruskohtumised vms? 
• Olen rahul praegusega 
• Noori aktiivseid inimesi rakendada (mida muuhulgas ka tehakse juba) võimaldage ametnikel teha oma 

tegelikku tööd (vähem võimuvõitlusi) 
• Hoolida kõigest 
• Laske tegutseda olemasoleval seltskonnal, kuna uutega läheb töömeeleolu ja rütmi saavutamiseks palju 

aega kaduma! 
• Lähenemine personaalselt inimestele 
• Palju sõltub elanikest endist-vähem urgitsemist ja näpuga näitamist. Olgem rõõmsad. Oleks rõõm näha, et 

alevi keskuse bussipeatus näeks kena välja, et politsei suudaks lõhkumisele piiri panna. 
• Kõikvõimalike otsuste tegemisel peaks rohkem küsima ka rahva arvamust, kas siis küsitluste või millegi 

muu näol 
• haljastus paremaks, alevisse jm istepinke 
• jalgratta tee tegemine 
• lastemänguväljak 
• Ajagem asju ausalt 
• rohkem raha noorte ettevõtmistele 
• Spordihoone võimalikult ruttu valla rahva tarbeks 
• puuetega inimeste tööle rakendamine 
• Rohkem kuulata lihtinimest 
• elada rahulikult, mitte tõmmelda poliitilistes tuultes 
• Tuleb võtta õige suund ja otse edasi 
• toetada kohalikke ettevõtjaid loomaks uusi töökohti 
• teed+laste vaja aja veetmine 
• Et asjaajamine oleks selge ja lihtne, ametnikud oma töös teadjad. Et kõik tunneksid end hästi ja turvaliselt 

kogu aeg. Jõudu selleks! 
• Info liikumine 
• kontakt valla elanikega 
• Jätkake samas vaimus 
• Tugevdada tuleks korrakaitset.Eriti õhtutundidel. 
• pensionäridele rohkem tähelepanu 
• Võrdse kohtelmise tagamine kõigile vallaelanikele. Mitte seletada subjektiivselt vaid lähtuda asjaoludest ja 

regulatsioonidest. 
• Kuusalu-keskus on Kuusalu vallale hukutav ja hävitav. Tuletage meelde, kuidas on olukord riikides, kus 

on 1 või 2 tsentrumit. Moskva-Peterburg ja ülejäänud porine mülgas. Kas ka Kuusalu kihelkonna saatus?? 
Pöörakse tähelepanu väljapoole Kuusalu!! Elu peab olema ka väljaspool tsentrumit. 

• Kolgas on üks väga ränk probleem nimelt õhu saastatus katlamaja tõttu 
• Noortele rakendust, lastele huvialasid, karap tagasi (küla pidusid) 
• Noortekas&rahvamaja Kolka; arstipunkt regulaarselt Kolka 
• mitte olema nii Kuusalu keskne 
• Ärgu oldagu nii "keskusekesksed"! 
• Vald peaks Kuusalust kaugemale ka nägema 
• Rohkem tegusaid inimesi ja üksmeelt 
• Kõigepealt tuleks kõrvaldada puudused mis leidsin küsitluslehelt 
• Mitte tõstma rohkem maamaksu 
• Patrulle võiks juurde organiseerida 
• Külavanemad on küla esindajad nende kaudu on vallal saada teada kitsaskohti ja probleeme, et lahendusi 

leida 
• Tuleb teha rahva koosviibimisi, kus räägitakse mis teoksil, mis tulekul. Ja siis on ka rahval võimalus oma 

küsimustele vastuseid saada. 
• Võrdselt raha kõigile küladele, alevikele. 
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• Laste mänguväljak ja kõnniteed (ei julge last üksi õue lasta) Liiklusõnnetuste statistikat võiks kuulata 
• Valla kodulehele interneti küsimuste-vastuste rubriik, kõigile lugeda ja infot saada. Kodanik küsib-kohalik 

võim vastab.Tagasipöörete likvideerimine. Me pole turistid, me elame siin. Mis lahendused on kohalikul 
võimul elanikele, kes igapäevaselt tagasipöördeid kojusõiduks kasutavad?Isegi kehvasi alternatiive pole. 
Tuge ja lahendusi ootame, nii väga tahaks tunda kohaliku võimu laia ja sirget selga. Sellest, mis tehtud sai, 
oli ilmselgelt vähe. Mis edasi saab-rääkige võimalustest! Kiiu ringtee lumekoristushooajal OLULISTE 
objektide nimekirja-et ringtee oleks läbitav ja liivatatud. Tuletõrje olemasolu nii suures vallas on 
hädavajalik.  

• Vallamaja, mis asub Keskväljaku ääres oleks võinud saada parem veevarustuse aga mitte purskkaevu. 
Sealt on ebamugav vett võtta!  

• Olulisemate probleemide ja lahendite koju-otsepostitus. (uudis prügimajandusest tkp või tnp? "raamat" 
• Infot rohkem tavainimesele 
• Mõtestatud otsused ja teod tuleks kasuks 
• Olen rahul 
• Igaüks täitku oma ülesandeid korralikult 
• Toetan liidu "Ühiselt edasi" ettepanekuid 
• Tootmise ergutamine 
• Internetivõrk ka küladesse (traadita) 
• Võimalusel võiks rohkem tähelepanu pöörata ka kaugemal elavate inimeste teede olukorrale. Inimlik on ka 

muidugi see-kui enda akna all on asfalt ja ei tule pähegi, et keegi sõidab "mudas"... 
• Kiidu lasteaed 
• Rohkem noori vallavalitsusse ametnikeks-vanemad kipuvad "manduma". Noored pürgivad edasi ja 

edendavad valla elu! 
• Rohkem võiks rahvaga rääkida. 
• Ujula 
• Kõigepealt info vallas toimuva kohta paremini kättesaadavaks. 
• Loodame, et uus volikogu mõtleb oluliselt rohkem oma peaga kui eelmine 
• Kui sellest vallas ka juttu on saanud teha, siis öeldakse pole võimalusi. Pöörake ka rohkem tähelepanu 

valla piiriäärsete inimeste elule. Valla elu saab paremaks ainult ühel tingimusel: välja vahetades kogu 
praegune vallavalitsus!  

• Külarahvalt võiks ju ka keegi küsida. 
• Rohkem valgust, elukohad elavamaks, töökohti juurde 
• Üle aegade asjalik vallavanem ja suurem osa tema meeskonnast ka! 
• Kiiu bussipeatus võiks olla külas oleval platsil. Et kõigile lastele jätkuks lasteaiakohti. 
• Välja valitud saanud isikud peaksid oma lubadused ka kõik täide viima, mitte ainult enne valimisi suuri 

sõnu rääkima 
• Peaks olema keegi valla palgaline, kes niidab ja hooldab mitte ainult vallamaja ukse eest, vaid mujalt ka. 
• Spordikompleks-ujula 
• Kiidu oleks vaja noortekeskust, keskealistele pidusid ja kooskäimiskohta 
• TEED! 
• Kiiu mõisapark korda! Kuusalu KK ujula. Staadion lõpuni valmis. Mitte lubada eravaldusi ja krunte mere 

äärde! Hoida rhvuspargi ilu ja rripära. Kahala järve kraavid süvendada. Kalad vajavad hapnikurikast vett. 
• Teed! 
• Tahaks välja tuua kiitused Nurga poe klienditeenenduse kohta, väga positiivne-teised poed võiksid eeskuju 

võtta! Ujulat oleks vaja, nagu Loo koolil. Päeval lapsed ja õhtul saaksid teised ka käia muidugi tasu 
eest.Raamatukokku laiem ja värskem valik. Randade korrashoiule rohkem rõhku. Salmistu rannale parem 
ligipääs-kitsas tee. 

• Noorte alkoholiprobleemid 
• Kiius tunneme puudust kaupluse "Kau+" -st, kuna see sobis hästi eakamatele inimestele, hea asukoht.  
• Olen pensionär ja võib-olla sotsiaal poole pealt võiks ka omas majas elavatele pensionäridele kas või 

kordki aastas mingisugune hüvitis, ma mõtlen rahalist toetust 
• Selle asemel, et ehitada purskkaev kohta, mis jääb taha alevisse ning kuhu paljud üldse ei satu, tuleks raha 

kasutada parematel eesmärkidel nagu näiteks teeremont Kiius ja Kuusalus.  
• Puhas vesi igasse kodusse 
• Jõudu vallavalitsusele ja tulevasele volikogule, kui kõik koos tahame küll siis läheb ka paremaks. Kohe ju 

kõike ei saa. 
• Võiks kaasa aidata sellele, et interneti püdiühendus jõuaks ka küladesse. 
• See levinev narkomaania võiks lõppeda! 
• Inimeste arvamust ei arvestata! 
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• Et ühinemisprobleemid laheneksid valutult 
• Metsad puhtaks ja Kehra hais häirib. 
• Kuusalusse rajada kõnnitee tervisekeskuse ja apteegi vahele, paigaldada istepingid 
• Ujula, valgustus 
• Kiidu teadetetahvel, mitte Teeroosi aknad, see võik olla vallamaja juures, lukus, klaasiga. 
• Tegutsege kiiremalt ja asjalikumalt 
• Valla ametnikud inimsõbralikumaks 
• Kahju et Kau+ lõpetas töö. Kas ei leidu inimesi, kellel oleks võimalik "Teeroosi" ruume korda teha, 

inimestel oleks koht kus koos käia. On inimesi kes käivad karkudega jne neil on väga raske treppidest käia  
• Vald ja vallas elu muutub paremaks, kui kõik hooliksid, praegu on väga palju hoolimatust. Tore on et 

"Ujulas" on perepäevi. Võiks rohkem olla üritusi, kus pered saaksid koos käia. Võiks külalisi kutsuda, kes 
räägiksid erinevatest probleemidest. Töökohti, et inimesed ei peaks linnas tööl käima. 

• Spordikompleksi Kiidu. Ujulat. Normaalset vallamaja, kus inimesel hea asju ajada. 
• Viia järjekindlalt ellu arengukava ülesandeid 
• Uus vallamaja, valla töötaja on ka inimene. 
• Avalikud WC 
• Mõisa park korda. Pargis võiks lastele olla mänguväljak ja vanematele istumiseks pingid. Ka tee Kivisilla 

bussipeatusest Saunja külasse võiks olla musta katte all, sest porisel ajal on võimatu külla sisse saada. Ära 
on tüüdanud sigala hais Kiius.  

• Igasse suuremasse külasse lastemänguväljakud, noortekeskus, rajada ujula+spordikompleks jne. 
• Tegeleda bussiliikluse korraldamisega. Ehitada ujula. Keelata ja lõpetada sitavedu põldudele. 
• Kuusalu lähistel peaks olema veekogu. Selle saaks rajada AS Kiiu Soon Kuusalu karjääri. Praeguse metsa 

lagastamise asemel tuleks tõsta liiva ka altpoolt praegust veepiiri. 30 aastat tagasi niisugune tehisjärv 
tehtud Kaberla-Kaberneeme tee ehituseks liiva võttes Kaberneeme lähedale, kus praegu võib supelda või 
kala püüda.  

• Bussioote paviljon ja ühiskondlik tualett Kolk 
• Süstemaatiliselt külateede korrastamine. Korrakaitsepunkt. Kaasa aidata Kolgas külavanema valimistele, 

et oleks tagatud heakord ja külaelu areng. Ühiskondlik tualettruum ja bussiootepaviljon Kolka. Täname 
valda ja pr. M.Kikkast hoole eest päevakeskuse sisustamisel! (16 pensionäri Kolgast) 

• Korravalvet tõhustada Kolgas 
• Korravalve parandamine Kolgas, sauna  
• Pensionäridele 500 kr maksmine aasta lõpus, nagu seda teevad teised vallad  
• Tähelepanu rohkem tavakodanikule, koostöö valla elanikega. Ülestõstatatud probleemide lõpule viimine. 

Politseitöö intensiivistamine, valgus väikeküladesse 
• Kavas on panna käima kultuuribuss. Kuid miks Tallinna. Palju huvitavat on ka mujal, kuhu on raskem 

pääseda.No ka Tallinnas on vaja vahest käia. Töökohti Kolka või selle ümbrusesse, mis sobiksid 
pereemadele väikeste lastega. 

• Mõisa poe esine vaja hädasti korrastada. 
• Teed hästi korda! Ujula ehitamine koheselt! Valgus Kuusallu! 
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Kokkuvõte 

 

Kuusalu rahulolu-uuring andis väga täpse ülevaate valla poolt osutatavate teenuste kvaliteedi, 
probleemide puuduste ja tulevaste ideede kohta. Kindlasti on käesolev uuring sammuke edasi 
vallavalitsuse ja elanike suhete lähendamisel ja dialoogi suurendamisel, mille eesmärgiks on 
elanike suurem kaasarääkimise võimalus valla elu küsimustes. 
 
Uuringu põhjal on kõige problemaatilisemateks valdkondadeks noorsootöö, vaba aja veetmise 
võimalused politsei, turismi korraldus ning ühistransport, samas kui kõige parema kvaliteediga 
osutab vald raamatukogude, koolide ning lasteaedade teenuseid. Võrreldes eelmise aastaga on 
enim tõsnud hinnang teede olukorrale. Taolisele määratlusele viitavad nii 1. peatükis 
väljatoodud valdkondade hinnangud kui ka järgnevad küsimused kõige suurema probleemi ja 
võimalike ideede kohta. 
 
Käesoleva aasta uuringu eripäraks on aga võrdlevad joonised, mis annavad detailse ülevaate, 
kuidas on muutunud rahulolu iga valla poolt pakutava teenusega viimase kolme aasta jooksul. 
Lisaks väärib märkimist rekordiline hinnangute arv, kuivõrd valla suurimat probleemi 
puudutavale küsimusele andsid vastuse koguni 351 inimest ning omapoolseid ettepanekuid valla 
elu parendamiseks käisid välja 186 vastajat. 
 
Vallavalitsus tänab kõiki vastajaid ning loodab veelgi aktiivsemat osavõttu järgnevatel 
analoogilistel küsitlustel, mis on kujunemas elanike hulgas harjumuseks, ametnike hulgas aga 
mõõdupuuks töö tulemuste hindamisel ning plaanide seadmisel. 
 
Vallavalitsuse tänud on ka kõigile tublidele inimestele, kes aitasid kaasa uuringu läbiviimisele. 
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