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TAOTLUS       Irus, 11. aprillil 2016 

 
Käesolevaga MTÜ Iru Ämma Klubi palub Jõelähtme Vallavalitsust sõlmida leping Iru küla 

puhkeala, Ämma  tee 20B, 22 600,11 m² suuruse maaüksuse (katastritunnus 24504:002:0078) 

tasuta kasutusse andmiseks. 

MTÜ Iru Ämma Klubi on alates 2008.a. üles näidanud aktiivset kogukonnale suunatud 

tegevust. Leader programmi rahadega, sponsorite ja omafinantseeringutega on rajatud laste 

mänguväljak koos liikluslinnakuga, on välja ehitatutud multifunktsionaalne spordiväljak, sh 

ajakohase kattega tenniseväljak, paigaldatud piirdeaiad ning ehitatud avalikuks kasutuseks 

külamaja. Kogu kompleks töötab ajakava alusel külarahva heaks ja võimaldab igal aastaajal 

korraldada sündmusi, tähtpäevade tähistamist ja kohtumisi.  

Samaaegselt tunneme me suurt puudust looduslikest terviseradadest, raskendatud on 

juurdepääs Pirita jõe kaldarajale.  Praktiliselt puudub ujumiskoht- ja paadisõitude võimalus. 

Iru küla puhkeala Ämma tee 20b on Jõelähtme valla munitsipaalomandis.  

Iru külaelanikud kasutavad selle maaüksuse Ämma teega külgnevat  ala lõkkeplatsina. 

Kahjuks kasutatakse seda lõkkeplatsi ka  eramajade kruntidelt toodavate puudelt-põõsastelt 

lõigatud okste ning ka rämpsu mahapaneku kohana. Suuremate küla sündmuste korral saab 

kasutada ka  autode parkimiseks. Samas peame tõdema, et puhkeala on korrastamata, endisel 

põllualal kasvavad väärtusetud puud ja võsa, Pirita jõe ürgoru kõrge kallas on risustatud, 

mahalangenud puud mädanevad, jõelamm on soine, mis kõik kokkuvõttes ei võimalda ohutut 

ligipääsu Pirita jõe kallasrajani ja varem tuntud ujumiskohani. 
Kuna küla puhkeala korrastamiseks ja sihipäraseks väljaarendamiseks on vaja rahalisi 

vahendeid, siis teatame, et MTÜ Iru Ämma Klubil ( edasiselt Klubi ) on võimalik taotleda 

vahendeid Leader programmist ja ka teistest fondidest, kuid selleks peab maaüksus olema 

ametlikult vormistatud Klubi kasutusse.  



Klubi eesmärgid Iru küla puhkealal: terviseradade võrgustiku väljaehitamine, mis annavad 

võimaluse liigelda nii jalgsi, rattaga kui ka lastevankritega kogu maaüksusel alates Ämma 

teest kuni Pirita jõe kallasrajani.  Plaanime välja ehitada terviseradade äärde laste mängualad 

ja puhkeplatsid, paigaldame pingid- ja prügiurnid ning varustame ujumiskoha ka nõutavate 

päästevahenditega, riietuskabiinide jms. Plaanis on ka kerge paadisilla väljaehitamine  ning 

paari sõudepaadi hankimine. Viimane muudab Iru külaga külgneva Pirita jõe atraktiivseks 

ning see kindlasti soodustab ka uutel Jõelähtme valla elanike peredele kodude rajamist 

iidsesse Iru külla.   

Klubi poolt mitme lähiaasta peale plaanitavad tegevused: 

1. Iru küla puhkeala korrastamine, mille   käigus raiutakse maha mitteväärtuslikud puud 

ning põõsad, mis asuvad alates Ämma teest kuni kõrge kaldapealseni, lõkkeplatsi 

ümber ja Klaokse eramute lähialal.  

2. Pirita jõe ürgoru kaldapealse puhastamist mädanenud puudest ja risust. 

Nendeks p.1. ja p.2. toodud raietööks ja  puude transpordiks taotleme Vallavalitsuselt 

eraldi loa ja ka rahalisi vahendid. 

3. Talgute korras plaanime Iru külaplatsi laste liikluslinnaku poolsest otsast välja ehitada 

terviseraja, mis kulgeb mõõduka langusega kuni ajaloolise ujumiskohani, mis asub 

maaüksuse katastritunnusega 24504:002:0119 vahetus läheduses. Lisas 1 toodud 

asukohaplaanil on see rada märgitud punase joonega. 

4. Terviseradade võrgustiku rajamine. Need rajad võimaldavad lastele ning noortele 

looduslikel erinevate raskustega radadel harrastada rattaspordi ning Klubil ka võistlusi 

korraldada. 

5. Ujumiskoha- ja paadisilla väljaehitamine ning nendeks vajalike rajatiste paigaldamine. 

6. Jõelammil puhke- ja mänguala ( sh rannavõrkpalliplatsi ) rajamine. 

MTÜ Iru Ämma Klubi palub Jõelähtme Vallavalitsust sõlmida leping Iru küla puhkeala, 

Ämma  tee 20B, 22 600,11 m² suuruse maaüksuse (katastritunnus 24504:002:0078)  25. 

aastaks MTÜ Iru Ämma Klubi tasuta kasutusse andmiseks. Taotluse alus: MTÜ Iru Ämma 

Klubi 08.04.2016.a Juhatuse koosoleku otsused nr 1.1.-1.3.  

 

Lisa 1 „Iru küla Ämma tee 20B maaüksuse asukohaplaan“ 

Lisa 2 „MTÜ Iru Ämma Klubi 08.04.16 juhatuse koosoleku protokoll“ 

 

Arno Kannike 

Juhatuse  esimees / digitaalselt allkirjastatud/ 

 


