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Väljasõit Lagedi piirkonna külade tutvustus

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Lagedi piirkonna külade tutvustus
Väljasõit Lagedi piirkonna küladega tutvumine, külasid tutvustavad külavanemad
Olev Raid – Esimesena sõidame läbi Tuulevälja küla. Olev tutvustab Tuulevälja küla ajalugu ja
piire. Tuulevälja küla asub Lagedi mõisa maadel, külas on 39 inimest ja 15 suitsu.
Marju Lutt – Marju tutvustab Kadaka küla ja näitab Arusepa talu kus asus Viktor Kingisepa
põrandaalune trükikoda. Harjumaal oli väidetavalt 20 sellist trükikoda. Vana maja on hävinenud
ning selle asemele tehtud uus. Arumäe talu on üks vanemaid talusid kus asus teemaja seal sai
mõisade ajal hobuseid sööta ja jalga puhata. Nuhja talus oli piironna esimene raamatukogu ja
sovhoosi kontor. Lagedi piirkonna esimene koolimaja asus Hindreku talus kus täna elab külavanem.
Marju Lutt – Marju tutvustab ka Kopli küla. Kopli koosneb vanast külast ja uuest külast. Vana küla
on tüüpiline hajaküla. Uues Koplis on väga palju uus arendust ja seoses arendustega ka päris palju
peavalu kanalisatsiooniga. Kopli piirneb Jõelähtma vallaga.
Tea Sõlg – Tea räägib Lagedi alevikust ja näitab Lagedi mõisa härrastemaja ja viinakööki. Lagedi
on sopiline nagu kaheksajalg mille jaotab kolmeks jõgi ja raudtee. Ühel pool jõge on individuaal
elamud ja jõe ning raudtee vahel on korrusmajad. Lagedil oli hiljuti 3 poodi, täna ainult üks.
Aleksander Torjus – Aleksander räägib Ülejõe külast. Ülejõe küla poolitab Pirita jõgi ja kahe poole
vahel ei ole otse ühendust. Ülejõe küla asub nõukogude aegsel raadiosidekeskuse kinnisel
teritooriumil. Täna on endiste tähtsate tegelaste suvilad ümber ehitatud elumajadeks.
Marju Lutt – Marju näitab ja räägib Venekülast. Veneküla on pikk ja kitsas küla. Venekülas on 23
maja ja 3 ettevõtet neist suurim Väo paas. Venekülas on Marja kinnistu mis on 2 korda võitnud
valla kaunima kodu tiitli.

Jaanus Tõnisson - Jaanus tutvustab Soodevahe küla mis asub lennujaama kõrval kus olid endise
Dvigateli tehase aiamaad ja suvilad nn pilpaküla. Täna elavad osad inimesed alles jäänud suvilates
aastaringselt. Soodevahe külasse kerkib Tallinna vangla. Soodevahe külas on viimase 2 aastaga
võetud maha pool metsa masiivist. Soodevahe külas on 16 inimest sisse kirjutatud. Käime
Soodevahe külas asuvate rändrahnude juures.
Lõpetuseks tutvustatakse Soodevahe talu.
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