
  

Iru küla infoleht   Nr. 22            Suvi 2018 

Irulane
TULE JAANITULELE! 

neljapäeval 21.06.2017 Iru Jaanituli  
 

Jaaniõhtu kava: 

20:00 - 21:00 Traditsioonilised Jaanitule 

sportmängud: saapa vise jms. 

21:00 Tule süütamine 

21:00 - 24:00 vastutab hea tantsumuusika 

eest ansambel  POOLEN BAND Rain Pooleni 

juhtimisel. 

 

POOLEN BAND-i repertuaaris on nii 

kodumaised, kui välismaised tantsuhitid 

igale maitsele ja igale vanusele. Kuulda 

saab nii uuemaid, kui vanemaid lugusid, 

mis teevad meele rõõmsaks ja panevad jala 

tatsuma nii noorte, kui seenioride hulgas. 

Kohtumiseni Jaanitulel!  

Iru külavanem,  Art Kuum

ILM NELJAPÄEVAL 21.06   

Neljapäeval (21.06.) kõrgrõhuhari eemaldub ja läänevoolus 

suundub uus madalrõhulohk ühes vihmahoogudega üle 

Läänemere ümbruse. Kas sadu ka Irusse jõuab, see vajab 

lähipäevil täpsustamist. Puhub tugev edela- ja läänetuul. 

Õhutemperatuur on öösel 11...16, päeval 17...22°C. 

 

 +17...+22°C 



 

IRU KÜLA ÜLDKOOSOLEK TOIMUS 5. MAIL  
Tublimad olid kohal, aga neile, kes koosolekul 

osaleda ei saanud toome ära koosoleku 

protokolli. Koosolekut juhatas Art Kuum ja 

protokollis Helju Lukas.  
1.) 2017.a. arengud Iru külas: Veebruaris 2017 valiti 

kolmeks järgnevaks aastaks  uuesti külavanemaks Art 

Kuum, kes andis ülevaate 2017.a tegemistest: 

*2017.a. kevadel  viidi lõpuni  külaplatsi puhkeala  

kinnistul võsalangetamise töö, mis avas vaate ja 

pääsu jõe äärde; *kergliiklustee äärde paigaldati 

pingid; *rajati jupp kergliiklusteed Circle  tankla 

juurest kuni Loo poole suunduva kõnniteeni; *uue 

lahendusena kaeti Iru Ämma kuju juurest 

bussipeatusesse viiv tee saepuruga,mis parandas 

oluliselt teeraja kasutusmugavust. Kergliiklusteed 

sinna rajada ei ole võimalik, kuna  teerada läbib 

eramaa; *suve lõpul avati külaplatsil Kohaliku 

Omaalgatuse Programmi (KOP) rahalisel toel  

välijõusaal(2 seadet). Novembris saime kinnituse,et 

KOP rahastab välijõusaali täiendavat laiendamist kahe 

kuni kolme treeningseadmega. Koosoleku toimumise 

ajaks on rahaline toetus laekunud; *külaürituste 

raames  toimus 2017 aastal Jaanituli, augusti lõpus oli  

Iru Ämma tunnustusüritus, sügisel käis külas 

õunamahlapress ja 2.advendil toimus jõulupidu koos 

ansambliga Viisiväänajad. 

2.) Plaanid 2018.aastaks: *valvekaamerate 

paigaldamine Ämma teele, mis tagaks  vajadusel  

korrarikkumiste  kindlakstegemise. Kui Loo alevikku 

paigaldatakse uued kaamerad, siis vajadusel saab Iru 

küla vanad kaamerad  tasuta  endale; *läbirääkimised 

VOPAK EOS-ga  seoses  nafta haisu levimisega külale. 

Probleemist on kirja teel  informeeritud nii VOPAK kui 

ka keskkonnaamet. Lähiajal toimub kohtumine 

naftaettevõtte ja keskkonnaameti esindajatega. Suur 

tänu kõigile,kes helistasid infotelefonile 1313. Tänu 

teile on keskkonnainspektsioon käinud mõõtmas ja 

tuvastanud H2S normidest mitu korda suurema 

sisalduse õhus. Oleme alustanud läbirääkimisi Vopak 

EOS-ga õhusaasteprobleemide lahendamiseks või 

vähendamiseks; *külaplatsi puhkeala  

väljaarendamine. Lisaks sellele, et oleme külaplatsi 

kinnistu saanud valla käest tasuta MTÜ Iru Ämma 

Klubi kasutusse, vajame puhkeala väljaarendamiseks 

ka hoonestusõigust. Töö selles suunas käib; 

*külaürituste osas  jätkatakse 2018 jaanipäeva ja 

jõulupeo korraldamisega, mille osas on oodatud 

külaelanike omapoolsed ettepanekud. 

3.) Iru küla arengukava: Koostamisel on Iru küla 

arengukava, kus on kirja pandud meie eesmärgid ja 

huvid edaspidiseks. See on vajalik selleks, et 

arendajad, maaomanikud, vallavalitsus, rahastajad 

teaksid  meie huvidega arvestada. Arengukava ei ole 

äriplaan,vaid kokkulepe külaelanike vahel,kes jagavad 

ühist visiooni küla arengusuundadest. Arengukava on 

käesoleval ajal koostamisel ja külavanem  palub 

elanikel teha ettepanekuid. Põhipunktid: elukeskkonna 

säilimine ja parendamine; turvalisuse tõstmine; 

külaplatsile puhkeala väljaehitamine; 

sportimisvõimalused; arendustegevusele piiride 

seadmine-meie ei taha rohkem tootmis ja 

äriplaneeringuid. Arendustegevus peab toimuma 

eelkõige küla laiendamise, mitte tihendamise arvelt. 

Uued elamud ei tohi olla planeeritud tihedamalt, kui 

varem väljakujunenud hoonestustihedus. 

4.) Jooksvalt tõstatatud küsimused: 

- Aaloe tee teeraja lõppu kiviaia juurde paigaldada 

käsipuu,kuna  vanematel inimestel on seal talvisel 

libedal ajal raske  Linnuse teele pääseda; 

- Linnuse tee otsas on asfaldis suure augud, mis oleks 

vaja parandada koos ristmiku ehitusega; 

- Linnuse tee on  liikluseks suletud ning Iru tee lõppu ja 

Linnuse tee algusesse on paigaldatud  liiklustõkked 

jalakäijate ohutuse tagamiseks, kuid neid 

eemaldatakse pidevalt. Linnuse teed on lubatud 

liikluseks kasutada ainult seal elavatel inimestel; 

-Saha-Loo teelt Nurme teele sõidutee vajab 

parandamist; 

-küla teedele paigaldatud „ lamavad politseid“ on 

lagunenud ja lõhuvad autosid; 



TALGUPÄEV OLI PÄIKSELINE 
Kevad on sel aastal üllatanud erakordselt 

ilusate ilmadega ja nii ka talgupäeval paistis 

päike praktiliselt selgest taevast. Tänu sellele 

sai "Teeme ära talgute" raames lisaks 

traditsioonilistele heakorratöödele külaplatsil, 

käidud ka külateedel vöötradasid ja 

samaliigiliste teede ristumise märke asfaldile 

värvimas. Tihedama liiklusega piirkonnas olid  

teekattemärgised juba viimase piirini kulunud 

ning vajasid kiiret värskendamist. Kui 

talgutööd tehtud said, siis sõime koos suppi, 

ajasime juttu, vahetasime mõtteid ja muljeid 

ning läksime rõõmsa meelega jälle laiali. 

Osalejaid oli kevadtalgutel sel aastal ca 30 - 

SUUR, SUUR, SUUR, SUUR, SUUR TÄNU TEILE 

KÕIGILE, KES TE TALGUTEL OSALESITE! 

 

LIIKLUSPROBLEEMID PIHLAKA TEEL 
Soses uute kortermajade ehitamisega Saha-

Loo tee äärde on kasvanud liikluskoormus 

Pihlaka teel, kuhu lisaks sõiduautodele on 

eksinud ka ehitusega seotud veokad. 

Probleemile lahendust otsides pidasime 

Pihlaka tee elanikega nõu ja leidsime, et 

Pihlaka tee keskosas paiknev kitsas ja pime 

kurv tuleks varustada liikluspeegliga, et nurga 

tagant lähenev auto võiks olla vastutulevale 

juhile paremini nähtav. Hoidmaks raskeid 

veokaid, elamute vahelistelt väikestelt teedelt 

eemal otsustasime paigaldada ajutiselt Pihlaka 

tee Põlluääre tee poolsesse otsa sissesõidu 

keelu märgi. Pihlaka tee elanikel on sissesõit 

lubatud, kuid ehitustransport peab leidma 

endale teise tee.   



NARVA MNT. JA PÄRNAMÄE RISTMIK 
SAAB PEAGI VALMIS 

Täites samaaegselt nii külavanema, kui 

abivallavanema rolli, olen tähelepanelikult 

jälginud Iru ristmiku ümberehitustöid. On ju 

see ristmik enamiku meie jaoks tähtsaim 

liiklussõlm, millest sõltub, kui kiiresti me 

tööle, kooli, poodi või mujale jõuame. 

Linnuse tee elanikele oli see aga ainsaks 

ligipääsuteeks oma kodule. Raske on olnud 

leppida selle ristmiku täieliku sulgemisega 

tavaliiklusele ja tõenäoliselt on enamikul 

meist suletud ristmikust tulenenud 

ümbersõitude või liiklusummikute tõttu 

korduvalt tulnud oma päevaplaanidesse 

ajalisi muudatusi teha. Kiirele töötempole 

vaatamata on suurema osa ajast ristmik 

olnud ajutiste fooride abil ühistranspordi 

jaoks st. busside, taksode ja ka elektriautode 

jaoks läbitav ja isegi Linnuse tee elanikud ei 

ole pidanud tegema märkimisväärseid 

korrektuure oma väljakujunenud 

liikumismarsruutides. Ehitusfirma Viamer, 

kes töid teostab on suhtunud tähtaegadesse 

väga kohusetundlikult ja nii võime täna 

öelda, et ristmiku valmimine on kokkulepitud 

graafikust tublisti ees. Nagu juuresolevalt fotolt 

näha, on ristmikul juba alanud asfalteerimistööd. 

Kui küsisin ehitajalt paar päeva tagasi millal ristmik 

nii palju valmis saab, et liikluse täies mahus peale 

saaks lasta, arvas ta et see päev võiks olla 7. juuli. 

Viimastel nädalatel, kui toimub tee äärekivide 

paigaldus- ning asfalteerimistööd, on läbipääs 

Linnuse teelt Narva maanteele autoliikluse jaoks 

täielikult suletud.  

 Samas ei ole jäänud enam palju. Peagi on uus 

ristmik avatud ja saame turvaliselt ning 

ummikutevabalt ületada Iru ristmikku nii autoga, kui 

jalgsi.  

         

 


