
1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA NIMI: 

UUESALU KÜLA
2. VALD: 

Rae vald, Harjumaa
3. POSTIAADRESS: 

Uuesalu küla, Kopra tee 11-1, Rae vald 75331 (Uuesalu Külaselts MTÜ)
4.KODULEHT (või muu ametlik teavituskanal, nt FB leht): 

Uuesalu külaselts – Omad on üle õue (uuesalukyla.ee); 

Uuesalukad | Facebook

Uuesalu Külasel  ts | Facebook
5. ANKEEDI ESITAJA – nimi, organisatsioon, roll esindavas organisatsioonis, e-post, 
telefon

Kadri Järvelaid, Rae Vallavalitsus, kultuurispetsialist, kadri.jarvelaid@rae.ee, tel 6056752

5. KONTAKTISIK KÜLAS: Nimi, telefon, e-post, roll külas 

Palmi Lindjärv, palmi.liivrand@gmail.com, tel 56619987 , külavanem

6. KÜLAELANIKE ARV (2022 seisuga): 
1067 (01.10.2022 seisuga)

7. Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt, kuulus 
elanik, vaatamisväärsus vms. 
Uuesalu asub Rae vallas, Harjumaal. Küla lõunaosas, Kurna oja lähistel, asub tiheda asustusega 
elamupiirkond. Samas kõrval asetseb ka üks talukoht, mis oli vahetult enne uuselamute rajamist ainus eluase 
praeguse küla maa-alal. 
Uuesalu asum on üsna uus – külaselts loodi alles 2010. aastal ja küla staatus on tal 19. juulist 2013. aastast. 
Tänaseks päevaks on sellest saanud väga hinnatud elamupiirkond. Ise ütlevad nad, et neil on väike küla, millel
on suur hing. Uuesalu küla moto „omad on üle õue“ kirjeldab suurepäraselt lahti selle küla olemuse. 
Kogukonna tunde loovad elanikud ja Uuesalus on elanikud kõik omad ning aktiivselt külaellu ja tegevustesse 
kaasatud. 
Külaselts korraldab üritusi, mis kaasavad elanikke ning loovad võimaluse omavaheliseks suhtlemiseks, 
aktiivseks liikumiseks ja pere ning naabritega koos lõbutsemiseks. Samuti viiakse külaseltsi eestvedamisel 
pidevalt ellu külaelu edendavaid projekte - näiteks naabrivalve kogukond, mängu- ja spordiväljakute loomine 
ning hooldamine, arendusprojektides kaasarääkimine jpm. Turvalisuse hoidmiseks on olemas avalikud 
valvekaamerad -  küla sissesõidud on varustatud videokaameratega. Kõik ikka selleks, et Uuesalus oleks 
mõnus ja turvaline olla. Juba aastaid on traditsiooniliste ürituste seas näiteks vastlakelgutamine, veeohutuse 
koolitus, lastelaat ja aastavahetuse tähistamine. Lisaks haaravad initsiatiivi ka külaelanikud ise, kelle 
eestvedamisel toimuvad iga-aastaselt hoovikohvikute- ja volbripäevad ning valmivad pühendustega 
puhkepingid. 
Lisaks märkab ja tunnustab külaselts oma elanikke, andes välja silmapaistva uuesaluka tiitleid.

https://www.uuesalukyla.ee/
mailto:palmi.liivrand@gmail.com
mailto:kadri.jarvelaid@rae.ee
https://www.facebook.com/Uuesaluselts
https://www.facebook.com/groups/1295719670571662


8. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad? 

Uuesalu külas on toimiv Naabrivalve, olles pindalalt suurim Naabrivalve piirkond. Üldist turvalisust 
elukeskkonnas hoiavad kaamerad, arvestades seejuures Andmekaitse Inspektsiooni nõudeid. 
Uuesalu külal on oma spordiklubi (MTÜ Uuesalu Spordiklubi), FastBike – Uuesalu Spordiklubi. Klubi 
tegevuse peamiseks eesmärgiks on harrastada ja propageerida tervet ja aktiivset eluviisi.

9. Millised on küla peamised eesmärgid? Kas on olemas küla arengukava/kogukonna 
ühistegevuse kava? 

Uuesalu külal on olemas oma arengukava Uuesalu küla arengukava 2020-2025 13.08.2020 lõplik.pdf 
(dropbox.com), kus on põhjalikult lahti kirjutatud pikemad eesmärgid ja strateegiad. 
Uuesalu külaseltsi tegevuse peamised eesmärgid on :

 Kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine

 Kalendritähtpäevade tähistamine (vastlapäev, jaanipäev, jõulud, aastavahetus)

 Igakevadised küla koristustalgud

 Koostöö edendamine kodanikuühendustega

 Koolituste korraldamine

10. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal (külasiseselt; koos teiste küladega või 
partneritega):
Külaseltsi kaasabil toimuvad elanikele iga-aastased kohvikutepäevad ja lastelaat,  traditsiooniliselt heisatakse 
lipp 24. veebruari hommikul, korraldatakse ühist vastlaliu laskmist, talgusid ja viimastel aastatel ka 
nutiseiklusi. Viimase idee sai Uuesalu küla naabruses asuvalt Kangru külalt, kes oli lahkesti nõus jagama oma 
näpunäiteid, kuidas seda ettevõtmist edukalt läbi viia. Ühiselt partneritega (Kiili vald sh Kangru küla ja Rae 
vald) arutletakse järjepidevalt Rail Balticu teemadel, sest kavandatav raudteetrass läheb külast väga lähedalt 
mööda.

11. Õnnestunud algatused ja ettevõtmised 2021-2022 aastal (eesmärk, mida tehti, kui palju 
inimesi kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega): 
Naabrivalve sektori eestvedamisel viidi 2020. aastal ellu kogu Rae valla turvalisusse oluliselt panustav 
kaameravalve projekt, mille käigus paigaldati turvakaamerad küla avalikele teedele ning projekti 
õnnestumiseks tehti koostööd nii politsei, valla kui Andmekaitse Inspektsiooniga. Selle ettevõtmise eest 
tunnustati Uuesalu külaseltsi 2021. aastal Harjumaa Turvalisuse nõukogu poolt parima siseturvalisusesse 
panustava organisatsiooni nimetusega. 
Koostöös naabrivalvega toimuvad ohutuskoolitused ka 2022. aastal – oktoobris toimuva loengu pealkiri on 
„Turvalise elukeskkonna kujundamine ja õigusrikkumiste ülevaade Rae vallas“.
Uuesalu küla osaleb Eesti Leader Liidu poolt läbiviidavas „Arukate külade“ projektis, kus Uuesalu on Rae 
valla esindusküla.

12. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2022/23? 

„Arukate külade“ projekt raames on planeeritud luua külaplatsi juures oleva mäe juurde  valgustus, et seal ka 
pimedal ajal oleks võimalik üritusi läbi viia.
2023. aastal tähistab Uuesalu Külaselts 10. tegevusaastat ning selle tähistamise planeerimine käib aktiivselt. 

https://www.dropbox.com/s/bw9rzurp667wr9p/Uuesalu%20k%C3%BCla%20arengukava%202020-2025%2013.08.2020%20l%C3%B5plik.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bw9rzurp667wr9p/Uuesalu%20k%C3%BCla%20arengukava%202020-2025%2013.08.2020%20l%C3%B5plik.pdf?dl=0
https://www.fastbike.ee/


13. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud: 
a) kohapealse ettevõtluse arengule: 
Uuesalu Külaseltsil on hea koostöö Uuesalu arendajate IBE-Estonia OÜ ja Uuesalukodu OÜ-ga. Uuesalu on 
põhiliselt elupiirkonnaks planeeritud ning siin paiknevad ärimaad ja sotsiaalmaa on pigem küla, kui elurajooni 
teenindavad alad. Samas on külas üsna palju ettevõtjaid, kellest paljud töötavad kodukontorites. Uuesalul on 
oma kohvik „Sushi ja vein“, mis on hea koht kokkusaamiseks, samas tegutseb ka lastehoid ja ilustuudio. 
b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele: 

Küla on kodukohast hoolimise viinud järgmisele tasemele -  sotsiaalmeedia grupis annavad elanikud teada 
prügistajatest ning elanike seas on neid, kes ei pea paljuks minna ja koristada omaalgatuslikult hoolimatute 
inimeste järelt – kes puhastab grafitist, kes kraavidest vanu rehve jmt. Külaselts on selliseid elanikke ka 
meeles pidanud ning neid tänanud. 
Väga tore algatus on kollaste koerakäpa-kleepsude idee – ehkki külas on paar ametlikku prügikonteinerit, 
kuhu võib visata lemmiklooma väljaheited, on Uuesalus võimalik igal prügikasti omanikul kleepida oma 
konteinerile kollane kleeps, mis tähendab, et sinna on möödakäijatel lubatud visata oma koera „jäätmed“.
Regulaarselt toimuvad külatalgud ning külaseltsi juhatuses toimetavad inimesed niidavad ja trimmerdavad 
vabatahtlikult külaplatsi.

c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondade vahelise sideme 
tugevdamisele: 

Uuesalus on väga vähe eakaid inimesi, peamised sündmused toimuva lastele ja peredele. Uuem traditsioon on 
seotud pinkide paigaldamisega  - lisaks külavanemate pingile on Uuesalus tänaseks päevaks ettevõtte pink 
(tänatakse kohalikke ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes pingiprojekti toetavad) ning  podcasti pink. Omaette 
saavutus on seegi, et Uuesalu asumisse sõida buss Tallinnast Balti jaama 8 korda päevas. See on suureks abiks 
küla 300-le kooliealisele lapsele.

14. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu? 
Uuendusmeelse külana on Uuesalus olemas ka regulaarselt salvestatav podcast, kus arutletakse külaelu 
edendavatel teemadel ning mille kuulatavuse tõus tagab ka selle järjepideva jätkumise. 
Külaseltsi juhatuse koosolekud on kõik protokollitud, iga teine koosolek on avatud – sinna saab iga külaelanik 
oma küsimuse ja ideega tulla. Samuti tehakse tihedasti postitusi nii Uuesalu külaseltsi kui Uuesalukate 
Facebooki gruppi.
2008. ja 2009. aastal ilmusid kaks numbrit Uuesalu Teatajat paberkandjal. 2019. aastal, kui viimasest numbrist
oli möödas 10 aastat, ilmus Uuesalu Teataja nr 3, samuti paberkandjal ja jõudis see igasse küla postkasti. Ka 
see on omamoodi kroonika.
15. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö? 

Rae vallale on Uuesalu küla heaks partneriks – küla näeb ise palju vaeva, et elu külaks oleks mitmekülgne, 
turvaline, puhas - inimesed hoitud ning et elanikud ise ka oma küla hoiaks. See on neil õnnestunud 
suurepäraselt. Uuesalu külas ei mõelda üksnes omadele, vaid et „omad üle õue“ on ka naaberkülad, sedasi on 
nii Rae vallas kui külgnevates valdades kõigil koos turvalisem elada. Tihedat ja sisukat koostööd kiidab ka 
Rae Valla Alevike ja Külavanemate Selts. Raske on leida teist niivõrd elanikest hoolivat ja elukvaliteedi 
hoidmisele ja tõstmisele panustavat küla. Sealsed inimesed on toredad, teineteisest lugupidavad, ühtehoidvad 
ja hingavad ühte hingamist. Nad tõesti väärivad Aasta Küla tiitlit.  

16. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Harjumaa Aasta külaks? 
Parima küla tiitli puhul saaks küla jagada oma häid kogemusi, läbi mille on neil õnnestunud Eesti külaelu viia 
uuele tasemele – Uuesalu tasemele!

17. Kui soovite veel lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leiada 
lisamaterjali, siis pange see siia kirja.



Uuesalu külaselts – Omad on üle õue (uuesalukyla.ee); 

Uuesalukad | Facebook

Uuesalu Külaselts | Facebook

https://www.facebook.com/Uuesaluselts
https://www.facebook.com/groups/1295719670571662
https://www.uuesalukyla.ee/

