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RUU KÜLA ARENGUKAVA

2015-2020

Sissejuhatus
Ruu küla arengukava (edaspidi AK) koostamise eesmärgiks on:
 fikseerida olemasolev olukord Ruu külas,
 sätestada Ruu küla visioon, missioon ja strateegilised eesmärgid,
 määratleda lähtuvalt olemasolevatest looduslikest, majanduslikest, inim- ja sotsiaalsetest
ressurssidest Ruu küla prioriteetsed tegevusvaldkonnad ja arengupotentsiaal,
 kavandada püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud konkreetsed tegevused,
 fikseerida kavandatud meetmete ja tegevuste ajakava,
 koostada vajalike ja esmajärjekorras realiseerimist vajavate projektide nimistu,
 määratleda võimalikud rahaliste vahendite katteallikad.
Ruu küla AK on koostatud perioodiks 2015-2020. Samas on vastavalt vajadusele lisatud ka
meetmed kaugemaks perspektiiviks. Seda on tehtud juhul kui vajaliku meetme realiseerimiseks
tuleb reserveerida näiteks mingi maa-ala või seada muid piiranguid, mis tagaksid kavandatud
meetme rakendamise tulevikus.
AK koostati Ruu küla heakorra seltsi (edasipidi: külaseltsi) initsiatiivil ja sellesse kaasati
külarahvas ning asjasthuvitatud inimesed ka väljastpoolt küla. Kuna Ruu küla AK näol on
tegemist pidevprotsessiga, siis käesolevat teksti tuleb käsitleda selle protsessi algetapina, mida
hakatakse pidevalt täiendama ja vastavalt kujunenud tegelikele olukordadele ka korrigeerima.
Ruu küla AK on orientiiriks nii Ruu külaseltsi kui ka Jõelähtme Vallavalitsuse ning teiste
ametkondade ja eraettevõtjate tegevustele Ruu külas. Eeldame, et Ruu külarahvas ise ja Ruusse
investeeringuid kavandavad ettevõtjad Ruu küla AK-d arvestavad ja oma tegevused Ruu
Külaseltsiga kooskõlastavad.
Ruu küla AK on seostatud Jõelähtme valla arengukavaga 2007 – 2018 aastateks.
Ruu küla AK koostamisel on läbi viidud Ruu külarahva koosolekud, kus tehti rühmatööd,
koguti ankeetküsitluse kaudu uusi ideid, millistega on ka AK koostamisel arvestatud.
Koostati Ruu küla SWOT-analüüs, mis oli abiks konkreetsete tegevuste kavandamisel.
Kujundati visioon Ruu küla tulevikust ja sõnastati Ruu küla missioon Jõelähtme vallas ja Harju
maakonnas.
Ruu küla arengukava võeti vastu Ruu küla elanike üldkoosolekul 12. veebruaril 2015.
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I osa. Arengukavas kasutatud põhimõisted
1. 1. Mõisted

Arengu eeldused – kõik külas olemasolevad ressursid, mida on võimalik ja otstarbekas
kasutada soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Visioon – küla idealiseeritud tulevikupilt (seisund), milleni tahetakse kavandatud eesmärkide
realiseerimise tulemusena jõuda.

Missioon – visioonist tulenev Ruu küla tähtsus Ruu külaelanike ja nende sugulaste ning

tuttavate jaoks, samuti Ruu küla tähendus ja roll Jõelähtme valla ja Harju maakonna
seisukohalt.

Arengu eesmärk - visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda ja mis
on määratletav, mõõdetav ja reaalselt elluviidav.

Arengukava - on piirkonna visioonist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks suunatud

kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arengueeldusi,- eesmärke ja kavandatud
tegevusprioriteete.

Tegevuskava - loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud
eesmärkide saavutamiseks koos ressursside, elluviijate ja tähtaja määramisega.

SWOT-analüüs – meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede analüüsiks. Tuleneb
ingliskeelsete sõnade (strengths ‘tugevused’, weaknesses ‘nõrkused’, opportunities ‘võimalused’, threats
‘ohud’) algustähtedest.
1.2. Ruu küla erilisus
Ruu küla AK tekstis on suur osa pühendatud olemasoleva olukorra selgitamisele. See on vajalik
mõistmaks Ruu küla erilisust teiste Jõelähtme valla küladega võrreldes.
 Ruu küla on territooriumilt Jõelähtme valla üks suurimaid külasid ( 17 ruutkilomeetrit)
 Ruu küla on valla servas kõige idapoolsem küla, olles seega tõeline ääremaa.
 Ruu küla on klassikalises mõistes hajaküla – talud ei asetse üksteise suhtes lähestikku,
mis pärsib inimeste omavahelist suhtlemist.
 Ruu asetseb Tallinn – Kaberneeme - Salmistu turismimarsruudil, mis annab eelise
turismimajanduse väljatöötamiseks.
 Ruu külaelu on looduslikus sümbioosis Jõelähtme-Kemba maantee ääres asetseva
Põhja-Eesti unikaalse kadakamassiivi, Kaberla oja, Silkoja põlismetsa ja selle ümbruse
loodusega.
 Ruu küla on suure surve all Jägala paekivimaardla avamiseks, mis selle realiseerimisel
muudab küla identiteedi väga nõrgaks – surve väljarändeks. Seega tuleb olulisel määral
tugevdada küla identiteeti läbi ühistegevuse ja ettevõtluse.
Eelnevast tulenevalt leiame, et Ruu väärib erilist tähelepanu ja kohtlemist mitte ainult
Jõelähtme valla ja Harju maakonna, vaid ka Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu poolt.
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II osa. Ruu küla üldiseloomustus
Ruu küla asub Jõelähtme vallas, Harjumaal. Küla üheks piiriks on Jägala jõgija teiselt poolt on
piiriks Ruu mets, mis piirneb lõherikka Kaberla ojaga ning Kuusalu vallaga. Ruu küla läbib kaks
põhimagistraali: Tallinn-Narva mnt. ning Jõelähtme-Kemba tee. Meie küla lookleb aastasadu
vanade kiviaedade, põlismetsa Jägala joa ja ooside vahel. Küla on esimene suurim rohetuumala
peale Tallinnat. Ruu küla on rikas imekauni looduse poolest: looduskaitse all olevate tammede,
ohvrikivide, kadakamassiivide, looduskaitse all olevate taimede (orhideelised, käpalised jne.)
poolest. Kaberla oja kaldad on pesitsusalaks mustale toonekurele ehk sookurele.
2.1. Ruu küla ajaloost
Elanike arv 2010: 85
Nimekuju tekkimine: 1241 Rutæ, 1344 Rutto, 1469 Rottaw, 1591 Rudo, 1688 Ruhekyla, 1837
Ruuküll, 1850 Ruu
Mõisaline kuuluvus: Jägala mõis ja Ruu mõis
Kihelkondlik kuuluvus: Jõelähtme kihelkond
Halduslik kuuluvus: 19. sajand Jägala mõisavald, 1891 Jõelähtme vald, 1945 Jõesuu
külanõukogu, 1954 Jõelähtme külanõukogu, 1992 Jõelähtme vald.
Ruu (Rutæ) on põlisküla, mida on nimetatud ka „Taani hindamisraamatus”. Küla 8 adramaa
valdajaks oli sel ajal Robert Slutter, kuid juba 1249. aastal läänistas Taani kuningas küla Tallinna
piiskopile Thorkillile ning 1281. aastal on küla nimetatud koos Jägala piiskopimõisaga.Seejärel
läänistasid Tallinna piiskopid küla maid mitmele valdajale. 1560. aastal kinnitas piiskop külast 4
adramaad Gerdt Schüttele (mida enne olid kasutanud talupojad Molle, Bewer, Hanto, Pebbo ja
Barthold).
Ülejäänud 3 talu kuulusid 1565. aasta andmetel endiste piiskopi valdustena Rootsi kroonile.
Aastal 1623 vahetasid Gerhard Schütte ja Jakob De la Gardie omavahel maid, selle tulemusena
läks kogu Ruu küla taas Jägala mõisa alla. Hoolimata sellest, et küla omanikud tihti vahetusid,
püsis Ruu küla suurus üsna stabiilsena: 1565 – 7 talu, 1620 – 8 adramaad, 1688 – 10 talu ja 8
adramaad, 1774 – 8 talu ning 1765 – 9 talu.
Ruu mõisat mainitakse esimest korda 1837. aastal. Nähtavasti algas üsna varsti pärast seda ka
külamaade mõisastamine, sest 1850. aastal oli Ruu külas veel 4 talu, kuid 1858. aastal ei ole küla
enam nimetatud. 1918. aastaks oli Ruu mõisa maadele kujunevas Ruu asunduses päriseks
ostetud 16 talu. 1931. aastal loendati külas küll ainult 31 elanikku, kuid juba 1938. aastaks oli
talude arv tõusnud 21ni.
2.2. Ruu piirkonna looduslikud olud
Küla maadel on
põliskuusikuteni

mitmesuguseid

maastikutüüpe:

kadakalistest

põõsas-loopealsetest

Ruu tammed Hüti talu juures kasvab kolm põlist tamme, mille ümbermõõt on 3,5, 4,3 ja 2,5
meetrit ning kõrgus vastavalt 23, 25 ja 18 meetrit.
Ruu hobukastan Nõmme talu välisõue kõrval kasvab põlispuu – arvatavasti 160 aasta vanune
hobukastan. Puu ümbermõõt on 3,8 meetrit ja kõrgus 19 meetrit.
Naire/Sukahansu kadakamassiiv Jõelähtme/Kemba maantee ääres Jägala sillast ca 2 kilomeetrit
Kaberneeme suunas asub Põhja-Eesti unikaalne kadakamassiiv, kus kasvab koos 5 erinevat
kadakaliiki.
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Silkoja männimets Ruu küla territooriumil asub unikaalne kõrge männimets, mida läbivad
mitmed matkarajad, puhke- ja telkimiskohad. Kaberla oja on kevadeti rikas merest kudema
tulevate lõheliste poolest.
Eeltoodust selgub, et Ruu küla koos transiitmaanteedega Kaberneeme-Valkla- Salmistu ja
Peterburi suunal ning oma ürgloodusega on unikaalne loodusobjekt eeskätt loodusturistide
jaoks. Mõnes kohas tuleb aga külalistel rangelt tegutseda koos loodusega. Metsarahvas seda
tunnetab ja oskab. Turistidele seab see aga mõningaid piiranguid – on oluline, et külaliste
vastuvõttu korraldaks ja neid saadaks loodusmatkadel kohalikud elanikud. Nemad tunnevad
kohalikke loodusolusid ning käituvad sümbioosis loodusega nagu metsarahvas siin on
sajandeid elanud.
Ruu küla baasil on võimalik välja arendada kaasaegne kompleksteenuseid (jahi-, ratsa-,
konverentsi-, loodus-, talu-, vee- jne.) pakkuv turismikeskus, mis looks juurde kümneid uusi
töökohti ja looks motivatsiooni noortele peredele ja siit ajutiselt lahkunud tööeas inimestele
Ruus elamiseks. Lisaks muudaks kohaliku turismipotentsiaali plaanipärane ja reguleeritud
kasutamine senise, sisuliselt kontrollimatu puhkemajandusliku tegevuse loodushoiu seisukohalt
säästvaks ning samal ajal kultuurseks ja vastuvõetavaks ka külarahvale.
2.3. Ruu majanduslik seisund ja arengueeldused
2.3.1. Jahindus/loodusfotograafia
Ruu külla jääb nii era kui ka RMK-le kuuluv mets. Jahimajanduse eest kannab Ruu metsas
hoolt Kostivere Jahiselts, kuhu kuuluvad ka Ruu küla jahimehed. Mets on rikas halljäneste,
metssigade, kitsede ja põtrade poolest. Mets on olnud peatuspaigaks karule, kalakotkale ning
läbijooksualaks ilvestele ja huntidele. Meie küla ainukese metsaalale planeeritav karjäär teeks
lõpu meie küla floorale ja faunale. Küla eesmärgiks on säilitada metsamassiiv oma loodusliku
kooslusega ning hoida see korras nii oma küla, kui ka külastajate tarvis kes võiks seal tegeleda
nii puhta looduse, linnulaulu, ja miks ka mitte - vereta jahi – loodusfotograafia nautimisega.
Edaspidi võiks pakkuda ka jahiturismi teenust.
2.3.2. Põllumajandus ja loomapidamine
Maa erastamise ja tagastamise tulemusena lagunes senine maaparandusega loodud terviklik
maakasutussüsteem. Taas tekkisid siilumaad, mis tükeldasid ära olemasolevad
drenaažisüsteemid ja terviklikud maatükid. Umbes 30% Ruu küla territooriumist on kasutusel
põllumaana. 70% on kaetud kõrge metsamassiiviga.
Tugevat põllumajanduslikku tegevust piirab väheviljakas paepealne mullastik ja
põllumajandusliku infrastruktuuri puudumine. Põllumajanduse taaskäivitamiseks on vaja teha
mullastiku uuring ja sobivate põllukultuuride valikul põhinev näidisäriplaan. Nimetatud uuring
tasuks sisse osta Eesti Maaviljeluse Instituudist.
Kuni 2005 aastani tegutses külas kolhoosiaegne piimafarm, mis on tänaseks likvideeritud.
Hetkel tegutseb külas Sippasi piimatalu, kes peab 22 pealist lehmakarja. Piimatoodang
saadetakse Kehra juustutööstusele. Tegutseb Obi ratsatalu, kus viiakse läbi ratsutamistunde ja
pakutakse turismieesmärgilist hobiratsutamist. Eesmärgiks on tugevdada hobiratsutamise
teenuse pakkumist, milleks tuleks soetada suviseks perioodiks kaarik ja talviseks saan. Ühtlasi
plaanitakse liituda Tori ja Tinker hobuste tõuaretusprogrammiga.
Plaanitakse
ratsutamisteraapia juurutamist.
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Paepealne mullastik soodustab lambakarja soetamist, mille jaoks on aga vaja ehitada laut.
Niisamuti on mõeldav lihaveiste karja soetamine.
2.3.3. Turism
Jõelähtme arengukava sätestab punkt 3.5. Keskkonna- ja muinsuskaitse (lk. 12) „Strateegia ja
üldised eesmärgid” all järgnevat: Jõelähtme vallas on puhas looduse ja kõrge miljööväärtuslik
elukeskkond. Maastike korrastamiseks taotletakse aktiivselt lisaressursse. Toimub
maastikuhoolduse toetussüsteemi juurutamine ja säästva arengu põhimõtete teadvustamine
biosfääri säästvaks kasutamiseks.
Punkt 3.8. Ettevõtlus ja turism all (lk. 16) sätestatakse „Turismi olukorra ülevaade” all, et
turism on valla arengus väga tähtsal kohal. Pikk ja liigendatud rannajoon on oluliseks valla
asendigeograafiliseks arengueelduseks, mis võimaldab arendada nii puhke- kui mereturismi. /-/ turismifookuseks on kinnitatud ajaloo- ja kultuuriturism, toetavaks fookuseks loodusturism.
Niisamuti on JÕELÄHTME ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2010-2013 tabelites
loetletud järgmised tegevused:
1. Külastusinfrastruktuuri planeerimine ja projekteerimine. Puhkeotstarbeliste väikerajatiste,
matka-, loodus- ja ajalooradade väljaarendamine.
2. Külade seltsimajade ja töötubade võrgustiku väljaarendamise toetamine.
Ruu küla näeb tänu oma heale asukohale suurt potentsiaali turismiettevõtluse arendamiseks.
Arvestades, et raha liigub inimeste taskutes mööda kindlaid marsruute ja praktiliselt läbi küla
keskosa läheb Jõelähtme-Kemba maantee, mida mööda liigub päevas ca. 1000 sõidukit sügistalvisel perioodil ja 2000-3000 sõidukit suvisel perioodil, on küla eesmärk pakkuda teenust, mis
suunaks osa küla läbivast rahast kohaliku kogukonna hüvanguks.
Kuid nimetatud eesmärgi saavutamiseks tuleb luua mingi atraktiivne eesmärk, mis sunniks
inimesi külas lühiajaliselt peatuma. Nii on küla elanikud identifitseerinud Jõelähtme - Kemba
maantee 4 kilomeetrisel küla läbival lõigu loodulikuks rekreatsioonialaks, mis kujundatakse
kadakaseks rohevööndi rekreatsioonialaks Kaberneeme või Valkla suunal liikujatele toitlustus ja
puhkevõimalustega. Ala on kujundatud looduslikult kauniks kadaka kasvualaks koos
märgistatud õpperadadega, mida ilmestavad külaplats kiige ja laste ronimisväljakuga, palktared
ja paekivist aiad. Täna asetseb alal hobusekasvandus-tall ja 2 toimivat turismitalu. Kogukonna
liikmed on huvitatud rekreatsiooniala laiendamisest ja teenuste segmendi rikastamisest.
Nii plaanitakse pärast esimese etapi valmimist töötada välja turismitalude võrk, kus igal talul on
oma töötoa teema: ravimtaimed, käsitöö, jahindus ja metsamatk, hobused ja muud loomad jne.
2.3.4. Metsandus ja paadiehitus
Ruu küla territoorim on kaetud suures ulatuses massiivse männimetsaga, mis aga kuulub
enamasti riigile. Riigimaade sees on ka eraisikute metsatükke, kuid nimetatud jaotus ei lase välja
kujundada süstemaatilist metsatööstust.
Seega tuleks pigem juurutada erametsade hooldusteenuse väljatöötamist, kus teenusepakkuja
saab hooldusraide tulemusena väljaraiutud väheväärtusliku puidu omanikuks, mida saab
turustada bioküttena Tallinna soojuselektrijaamale ja metsaomanik saab hooldatud metsa.
Arvestades Kaberneeme ranna lähedust ja ümbruskonna 7 saart (Rohusi, Pedassaar, Koipse,
Rammu, Malusi, Aksi ja Prangli), mis on suviti olulised turismiatraktsioonid, on otstarbekas
7

koos naaberküladega arendada paaditööstust. Ühtlasi analüüsida rendipaatide äri käivitamist
turistide vedamiseks nimetatud saartele. Hetkel nimetatud teenus puudub.
2.3.5 Sotsiaalsete tuguteenuste vahendamine ja turvalisus
Küla elanikud peavad tundma, et neist hoolitakse. Küla leiab võimalused kvaliteetse
tugiteenuse vahendamiseks ja soodustab elanike toimetulekut. Küla elanikud töötavad välja
koostöös vallaga turvalisust tagavaid meetmeid: naabrivalve, elektrooniline infovahetus.
2.4. Elanikkond ja küla üldine sotsiaal-majanduslik seisund
Ruu külas ei ole püsivaid töökohti ning tööealine küla elanikkond on valdavalt pendelliikumises
pealinna ja kodukoha vahel.
Tööealisi inimesi on 71. Nendest mehi 41 ja naisi 30.
Külas on ka üsna ulatuslik Jägala aiandus-suvilakooperatiiv, kus suvisel ajal elab ca 80 inimest ja
aastaringselt 4 perekonda. Külas on 6 uut elamuehitusele suunatud planeeringuala: Kõrre,
Madikse, Naire, Männiku, Tirisaare ja Tuisu. Seega on pikemas perspektiivis ette näha
elanikkonna suurenemist ca 160 inimese võrra lähima 10 aasta jooksul. Seega on oluline, et küla
plaanib juba täna muuta oma elukeskkonda uutele tulijatele atraktiivseks läbi lisaväärtuse
pakkumise.
Suureks sotsiaalseks probleemiks tuleb lugeda kaevandusettevõtte OÜ Väo Paas pikaajalist
survet küla territooriumile paekivimaardla avamiseks. Kuigi külaselts on asunud aktiivselt
nimetatud initsiatiivi vastu, ei ole hetkel teada, milliseks vaidlus võib kujuneda. Juhul, kui küla
territooriumile kaevandus tekib, muudab nimetatud pikaajaline negatiivne keskkonnamõju
käesoleva arengukava paljude eesmärkide saavutamise küsitavaks.
Käesolev Ruu arengukava lähtub eespoolkirjeldatud Tallinna linnaga samaealise Ruu küla
seisundist ning seab peaeesmärgiks küla viimise uuele arenguteele. Käesoleva arengukava
koostajad on arvamusel, et Ruu küla ei ole võimalik taaselustada ainult traditsiooniliste
majandustegevuste arendamise kaudu. Me peame lisaks leidma uusi ja perspektiivikaid
majandustegevuse valdkondi, mis tooksid külasse täiendavaid töökohti ja rahalisi ressursse.
Oleme seisukohal, et uute tegevusaladega kaasnevad ka uued töökohad ning luuakse eeldused
noorte külasse tagasitulekuks ning eakatele jõukohast tegevust mis tagab neile iseseisvuse.
Ruu küla peamiseks arengueelduseks on Jõelähtme-Kemba maantee äärne
kadakamassiiv ja Silkoja põlismets kui väga atraktiivne ja rekreatsiooniline
loodusressurss, mis on seni veel kasutusele võtmata.
2.4.1 Külaliikumine ja külaelanike koostöö
Külaliikumise käimaminemiseks ja külarahva tegutsema hakkamiseks on olemas mitmed
eeldused: inimeste oma algatus, hea organiseerumisvõime (planeeritava kaevanduse vastane
tegevus), külaelanike toetus, küla hea paiknemine suuremate tõmbekeskuste suhtes ja
eestvedajaks valitud külavanem ning tegus külaselts.
Arendades seltsielu tuleb aga silmas pidada, et tulenevalt iga elanikkonna grupi spetsiifikast on
nende huvid ja hoiakud ka mõnevõrra erinevad ning tuleviku kavandamisel tuleb arvestada
tasakaalustatult kõigi elanikegruppide huvidega, samaaegselt püüdes kujundada sellest üksteist
mõistvat ja piirkonda hoidvat kogukonda. Tegevuste kavandamisel tuleb arvestada ka ealiste
vajadustega, sest vanemad inimesed liiguvad üldiselt vähem ning neil on suurem vajadus
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tarbida ettevõtmisi enam kohapeal. Absoluutselt kõik küsitlusele vastanud pidasid momendil
peamiseks takistuseks kohalikus seltsitegevuses osalemisel ühise kooskäimise või vabaaja
veetmise koha puudumist külas. Esimese tegevusena tuleb välja ehitada külaplats külakiige,
lõkkekoha, laste mängu- ja spordiväljaku ja katusealusega. Järgeva sammuna tuleb ehitada
kogukonna maja ehk rahvamaja millel oleks mitu funktsiooni – ajaveetmise koht,
nõupidamisruum ja loengusaal, vajadusel toitlustuskoht, mis teenindaks nii kogukonda, kui ka
planeeritaval rekreatsioonialal peatuvaid inimesi.
2.5. Infrastruktuur
2.5.1. Teedevõrk
Ruu küla läbivad olulise magistraalina Jõelähtme-Kemba ja Ihasalu maanteed. JõelähtmeKemba maantee on väljasõiduteeks Peterburi maanteele kõikidele külaelanikele ning teed
kasutatakse aktiivselt jalgrattaliikluseks. Külas on palju lapsi, kelle turvalise jalgrattaliikluse
tagamiseks on otstarbekas mõelda Koogi poest paralleelselt Jõelähtme-Kemba maantee
Kuusalu valla piirini jalgrattatee ehitamisele.
Talvisel perioodil on probleemiks väiksemate teede lumevabana hoidmine, mistõttu pikas
perspektiivis võiks külaselts mõelda hooldustraktori soetamisele või teenuse sisseostmisele.
2.5.2. Elektri- ja energiavarustus
Ruu külas on kõik majapidamised varustatud elektrivooluga. Kahjuks on nii küla läbivad
elektriliinid, kui ka alajaamad vanad ja vajavad olulisel määral uuendamist.
Omaette probleemiks on kujunenud Ruu küla läbiva Jõelähtme-Kemba maantee
välisvalgustuse puudumine. Nimetatud maantee on väljasõiduteeks Peterburi maanteele
kõikidele külaelanikele ning teed kasutatkse aktiivselt jalgrattaliikluseks, mistõttu küla läbiva 4
km pikkune maanteelõik võiks olla valgustatud väiketuulikutel töötavate välisvalgustusega.
Ühtlasi selleks, et projekti rahastamisel arvestataks projekti innovaatilisusega, on otstarbekas
juurutada liikumisandurite ja aegrelee platvormil toimivad LED valgustid, mis süttivad
sõiduauto lähenemisel ja kustuvad selle möödumisel, mis annab võimaluse kasutada väikese
võimsusega optimaalse hinnaga tuulikuid akude laadimiseks.
Ruu küla majapidamised on enamasti puiduküttel. Külaga piirnev metsamaa on seni andnud
vajaliku talvise puutagavara. Erametsaomanikud võiksid aktiivsemalt pakkuda küttepuitu
kohalikele elanikele, kellel endal metsamaa puudub. Sageli kasutatatakse majapidamistes ka
osalist elektrikütet (sauna- ja köögiruumide põrandaküte). Arvestades uusi elamuarendusi, tuleb
mõelda ökoloogiliste küttesüsteemide juurutamisele. Nii soovib külaselts soodustada
tuuleenergia kasutamist kütte eesmärgil, kus toodetud elekter suunatakse soojuspumba tarbeks
akupanka või maakütte kontuuri, millega tõstetakse läbivooluvedeliku temperatuuri ja
vähendatakse seetõttu elektritarbimist. Külaselts soovib välja töötada ökotalu kontseptsiooni ja
pidada uute arenduste arendajatega läbirääkimisi selle juurutamiseks.
2.5.3. Veevarustus
Ruu küla hooned on reeglina varustatud isiklike salv- või puurkaevudega. Vesi on ülemäärase
raua sisaldusega. On andmeid, et ka Ruu vee fluorisisaldus võib olla kordades suurem kui
normid ette näevad.
Juhul, kui piirkonda tuleb kaevandus, tekib tõsine probleem
depressioonilehtriga, mille läbimõõt võib ületada 2 kilomeetrit ja jätta sellesse ringi jäävad talud
veeta. Külaselts tegeleb nimetatud probeemiga kaevandusloa menetlemise kontekstis, kuid pole
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teada lõplik tulemus, mistõttu võib tekkida õige pea vajadus lahendada kaevanduse
depressioonilehtri mõjupiirkonda jäävate talude veeprobleemidega – nõuda uute puurkaevude
puurimist.
2.5.4. Jäätmemajandus.
Ruu külas on olmejäätmete kogumine ja äravedu korraldatud veel vägagi puudulikult. Üksikutel
majapidamistel on olmejäätmete kogumiseks soetatud vajalikud konteinerid ja sõlmitud
lepingud veofirmadega. Tulenevalt jäätmekäitlust reguleerivatest seadustest tuleb praktiliselt
kõik jäätmed (peale üksikute erandite) sorteerida ja koguda. Teame, et plastikjäätmete
põletamine on keelatud. Lähemal ajal peame jõudma selleni, et iga majapidamine Ruu külas
omaks korralikku jäätmekonteinerit ja et ka sellesse kogutavad jäätmed saaksid regulaarselt
sorteeritud ja ära veetud. See on tõenäoliselt raskem kui üldiselt arvatakse. Tundub, et küla
vajab kooskõlastatud jäätmekogumise kava. Tundub, et hajaasulad ja üksteisest kaugel asuvad
majapidamised vajavad jäätmete utiliseerimiseks mõnda teistsugust ja odavamat tehnoloogiat
kui konteinerkogumine ja sorteerimine. Kasumiahnete firmade poolt organiseeritud ja valla
poolt korraldatud jäätmete sorteerimine ja äravedu on maarahva jaoks ülemäära kallis. Seda
enam, et aastasadu on majapidamised oma jäätmeid ise utiliseerinud (komposteerinud,
põletanud, kindlatesse kohtadesse maha matnud jne). Hajaasustuse puhul tekkivad orgaanilised
jäätmed pole looduse jaoks eriline probleem, enamasti muutuvad need kahjutuks.
2.5.5. Side, internet, televisioon
Tänapäeva ühiskonnas on väga vajalik interneti ühenduse olemasolu, kuna kaasaegse info- ja
kommunikatsiooniteenuste kättesaadavuse korral on üheks võimaluseks luua tingimused
kaugtöö arenguks. Traadita interneti püsiühendus on tänu lähedal asuva Jägala GSM mastile
üsna hea. Küll võib olla kiire traadita ühenduse maksumus paljudele peredele liiga kõrge,
mistõttu tasub eraldi teha alternatiivide uuring, kuidas oleks võimalik kiire ühendus tagada
kõikidele peredele mõistliku hinnaga. Üheks alternatiiviks on ühishange teenusepakkujalt
(EMT, Eesti Energia jne) ning selle levitamine individuaalse saatejaama kaudu.
Kuna on plaanitud mitmeid arendusi, on otstarbekas pidada läbirääkimisi Elioniga uute
fiiberoptiliste kaablite vedamiseks, millega saavad liituda ka need talud, kes ei ole tänase
kvaliteediga rahul.
2.6. Ruu probleemid ja vajadused
Eelpool kirjeldatu alusel on alljärgnevalt välja toodud Ruu küla arengu peamised probleemid ja
vajadused. Nendest lähtuvalt on omakorda tuletatud Ruu visioon ja arengustrateegia, mis on
esitatud käesoleva arengukava II osas. Samuti on koostatud vajalikke tegevusi-meetmeid
kirjeldav osa.
Ruu küla arenguks tuleb lahendada järgmised üldised probleemid:
1. Ruu küla loodusliku potentsiaali parem ärakasutamine ja uute töökohtade loomine
2. Infrastruktuuri viimine kaasaja nõuete tasemele, sh:
- Riigi- ja vallateede parem korrashoid ja tolmuvabaks muutmine. Siseteede
remont, katete ehitamine ja tolmuvabaks muutmine, parem talvine hooldus;
- Ökoloogiliste lahenduste juurutamine energiavarustuses. Jõelähtme-Kemba
maantee välisvalgustuse ehitamine;
- Kiire ja optimaalse hinnaga internetiühenduse tagamine kõikidele
soovijatele
- Jalgrattateede väljaehitamine
1
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3. Ühise ohtlike jäätmete kogumispunkti väljaehitamine
4. Kaupluse ja ühiskondliku söögikoha arendamine-loomine.
5. Ettevõtluse juurutamine
- Kohalik puidutööstus ja paadiehitus
- Toiduainetetööstus (juustutootmine vms)
- Turismiteenused
- Autoparandusteenused
- Lastehoid
- Sotsiaalhoolekande asutus
6. Ruu kui loodusturismikeskuse loomine ja väljaarendamine. Puhke- ja turismi
arenguks vajaliku infrastruktuuri loomine külarahvaga kooskõlastatud
arenguplaanide alusel (temaatiliste töötubade väljatöötamine, kadakamassiivi
looduspark, rekreatsiooniala).
7. Ruu külaplatsi ja külamaja väljaarendamine (katusealune, kiik, mängu-spordiplats,
parkimisplats, puuskulptuurid loodusparki, indiaanitipide plats, pesemisvõimaluse
väljatöötamine, liuvälja loomine jms).
8. Multifunktsionaalse külakeskuse ehitamine – spordisaalid, kauplus, büroo- ja
laoruumid, teenindusruumid.
9. Paadiehitustraditsioonide juurutamine.
10. Asjalike koostöösuhete loomine küla arengut toetada võimaldavate
organisatsioonidega, aga samuti meie elu mõjutavate riigiasutustega.
Eespoolkirjeldatud ressursid, probleemid ja vajalikud tegevused loovad Ruu külale terve hulga
arengueeldusi, mis võimaldab meil välja tuua nii küla visiooni kui ka missiooni Jõelähtme vallas
ja Harju maakonnas. Tulenevalt naabruses asetseva Kaberneeme ja Neeme järjest kasvavast
turismipotentsiaalist on Ruul seega ka üleriigiline tähendus.
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III osa. Ruu küla arenguvisioon ja strateegia
3.1. Ruu küla SWOT-analüüs
Seesmised tugevused
 Rahvast on parasjagu (85)
 Turism arenemas
 Majapidamised elus
 Kaunis loodus
 Palju tööeas inimesi
 Hea ühendus Tallinnaga
 Uued elamuarendused
 Loodusest
tulenevad eeldused
turismi arendamiseks
 Ruu hea asukoht KaberneemeValkla-Salmistu suunal
 Suur küla läbivate inimeste osakaal

Välised võimalused
 Tihedam koostöö vallavalitsusega
 Tihe koostöö naaberküladega (JägalaJoa, Ihasalu, Neeme, Kaberneeme,
Kodasoo, Kaberla)
 Sõprusküla välismaal
 Projektide kirjutamise võimalus

Nõrkused:
 Puuduvad kohalikud töökohad
 Negatiivne
meediafoon
seoses
kaevandusega, mis pärsib uute inimeste
tulekut külla
 Aianduskooperatiivi nõrk seos külaga
 Noortel puudub tegevusvõimalusi
 Põllumaa
kasutusotstarbe
määratlematus ja nõrk loomakasvatus
 Küla hajaasustus
 Majapidamised viidastamata
 Paljud kodud vaid ööbimiskohad –
põhitegevus mujal
Ohud
 Kaevandus: veeprobleemid, müra,
vibratsioon, tolm jne
 Põlistalude, floora-ja fauna ning metsa
hävimine
 Kinnisvara väärtuse langus
 Kindlustunde vähesus
 Inimeste vaesumine
 Väljaränne
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3.2. Ruu küla strateegilised arengueeldused
Ruu küla arengueeldused tulenevad piirkonnas asuvatest ressurssidest, mida on võimalik
majanduslikes ja sotsiaalsetes huvides kasutada. Olulisim seejuures on mitmesuguste
olemasolevate ressursside kasutuselevõtt ja nende baasil majandustegevuse arendamine. Kui
külas on piisavalt ettevõtjaid ja tööd rahvale (eriti noortele), hakkab ka külaelu sotsiaalses
valdkonnas arenema. Meie juurde on väga hea teedevõrk.
Meie põhiliseks ressursiks on:
1. Tallinn – Narva ja Jõelähtme- Kemba maantee
2. Inimesed
3. Ruud ümbritsev põllumajandus- ja metsmaa
4. Ettevõtluspotentsiaal
5. Mitmekesine ja puutumatu loodus
6. Jägala jõgi, Jägala juga
7. Tallinna lähedus
3.3. Ruu küla visioon
Arengukavas kavandatud meetmete rakendamise tulemusena võiks ta meie arvates välja näha
sellisena:
1. Ruu on kaunite majade ja hooldatud ümbrusega ning Jõelähtme-Kemba maantee ääres
asetseva turismikeskusega küla.
2. Külarahvas on aktiivse eluhoiakuga ja kokku hoidev.
3. Ettevõtlus on arenenud ja keskkonnasäästlik. Küla on arenevas seisundis. Külas on
tekkinud uusi töökohti. Külla on tulnud uusi noori peresid, kes on siia rajanud oma kodud.
4. Aastaringselt tegutsevad puhkemajanduse ja turismi ettevõtted.
5. Silmailu pakuvad haritud põllud, hooldatud majapidamised ja korrastatud külakeskus,
kiviaiad, kadakad, põlistalud (paekivist).
6. Vanad lagunenud hooned on korrastatud või korrastamisel.
7. Külas töötab multifunktsionaalne külakeskus kaupluse ja spordisaalidega.
8. Turistid saavad külas ööbida, olemas on võimalused aktiivseks ja eksklusiivseks
puhkuseks. Lähedal on ajalooliselt sissetöötaud kohad: Kalevi-Liiva, Jägala juga,
Linnamägi, Linnamäe hüdroelektrijaam, EGC golfiväljak, Rebala muuseum, Kostivere
karstiala).
9. Käivitatud on mitmed traditsioone kandvad tegevused (suvised orienteerumisvõistlused,
talvised suusavõistlused, töötoad, koolitused, matkad, ratsutamine).
10. Külas on konkurentsivõimeline infrastruktuur (tolmuvabad valgustatud põhiteed, korras
elektriliinid, hästi toimiv internetiühendus jne).
11. Küla sõbralikus ja turvalises keskkonnas on hea elada nii vanal kui noorel.
12. Küla arengut ja arengukava elluviimist juhib Ruu külaaktiiv.
13. Külamajas ja selle juuresolevatel mänguplatsidel leiavad tegevust nii vanad kui noored,
pakutakse väärtkino õhtuid, kadakamassiivi kujundatakse välja indiaanitipide laager, kus
pakutakse loenguid, meditatsioone ja ööbimisvõimalust soovijatele.
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IV osa. Ruu küla arengumeetmed ja tegevuskava 2015 - 2020
4.1. Ühiskondlikud meetmed (rajatised jms)
4.1.1. Külaplats, külamaja-infopunkt
Külaplatsi, külamaja-infopunkti väljaarendamine peaks jätkuma järgmiste tegevuste ja
ajagraafiku järgi:
1. Külaplatsi detailpalneering ja ehitusluba
2. Külaplatsile viiva tee ja parkimisplatsi ehitus
3. Külakiige, välikäimla, katusealuse ja laste spordi ja
mänguväljaku ehitus
4. Kadakamassiivi haljastusprojekti koostamine
5. Infopunkt-külamaja detailplaneering ja ehitusprojekt

- 2015 II kv
- 2015 III kv
- 2015 III kv
- 2015 IV kv
- 2015 IV kv

4.1.2 Muude külale oluliste infrastruktuuride väljaarendamise ajagraafik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suusraja mahamärkimine ja rajatraktori soetus
Kadakamassiivi hooldusraie
Jõelähtme-Kemba maantee välisvalgustuse projekt
Tootmishoone detailplaneering
Multifunktsionaalse külakeskuse ehitamine
Hooldekodu detailplaneering

- 2016 II kv
- 2016 II kv
- 2016
- 2017 I kv
- 2017
- 2019

4.1.3. Külakaart, viidad
Külas asuvate talude, elamute ja muude vaatamisväärsuste jne paiknemise kohta vajavad
informatsiooni nii avalikkus kui ka päästeteenistus (kiirabi, tuletõrje ja politsei ei leia vajadusel
abivajajaid – GPS koordinaadid määrata), et olla külas abiks turvalisuse tagamisel. Külaliste ja
turistide jaoks on tähtis leida üles külas leiduvad vaatamisväärsused ja turiste teenindavad
objektid.
Eksponeerida Ruu küla loodusväärtusi – Jägala jõge ja juga, Ruuküla tammed ja hobukastan,
ohvrikivi, kadakamassiivi ja Silkoja metsa:
1.Kujundada ja tellida Ruu külale lipp ja vapimärk
2.Koostada ja paigaldada Ruuküla bussipeatuse juurde külakaart
3.Ruu küla interneti lehekülje pidev täiendamine
4.Paigaldada kinnistute juurde viivate siseteede algusesse
üldarusaadavate ja ühtse kujundusega talude (kinnistute)
nimetahvlid koos GPS koordinaatidega
5.Luua Ruu külaplatsi juurde puhkeotstarbeline
suveatraktsioon (indiaanitipid, lõkkeasemed, telkimis- ja
parkimisplatsid, infotahvel jms)
6.Koostada Ruu küla voldik ja infobrošüür

- 2015
- 2015

- 2015
- 2015
- 2015

4.1.4. Traditsioonide taastamine
Kuna erinevatel põhjustel oli Ruu küla seltsielu peaaegu hääbunud, siis on selle käivitamiseks
vajalik korraldada regulaarseid ja traditsioone kandvaid üritusi. Selleks on arengukavas
planeeritud:
1
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1.
2.
3.
4.

Regulaarsete külakokkutulekute korraldamine
Orienteerumisvõistlus
Suusavõistlus
Matk „Tere meie metsa seened ja marjad“

5. Regulaarselt toimuvate tähtpäevade tähistamine (uusaasta, emadepäev, jaanipäev, lõikuspüha,
mardi- ja kadripäevad, isadepäev jne)
6. Üldharivate ürituste perioodiline korraldamine
(arvutiõpe, tervisepäevad, käsitöö,
kokandus-kalaroad, kohtumised kultuuriinimeste
ja poliitikutega jne)
4.1.5

- iga aastal
- igal aastal
- igal aastal
- igal aastal

- igal aastal

- vastavalt vajadusele

Ujumiskohad

Välja arendada Jägala jõe ujumiskoht ja paadilaenutus (Jägala sillast üles Tammiku tammini).
4.1.6

Spordirada (hooldatav suusa-, jooksu-, matka- ratsutamisrada)

Välja arendada Silkoja metsa sobiva pikkusega spordirajad. Otsida võimalust radade
valgustamiseks, hooldamiseks. Leida võimalus suusaradade hooldustraktori soetamiseks.
4. 2. Infrastruktuuri rajatised ja tegevused
4.2.1. Teedevõrgu arendamine
1. Kaardistada küla teede olukord ja parendamise vajadus
- 2015 IV kv
2. Olemasoleva riigimaantee kõrvale rajada Ruu jalakäijate ja jalgrattatee (Koogi
kauplusest Kuusalu valla piirini)
- 2017-2018
4.2.3. Vesi ja kanalisatsioon
Abistada kinnistuomanikke olemasolevate kaevude ja puuraukude kaardistusel ja
kvaliteedikontrollil. Kavandada abinõud ebarahuldavas olukorras olevate kaevude
uuendamiseks ja veekvaliteedi parandamiseks
- 2016
4.2.4. Multifunktsionaalse teeninduskeskuse detailplaneering
- 2015
Jõelähtme-Kemba ja Ihasalu maanteede ristumiskohale on otstarbekas planeerida
multifunktsionaalne teeninduskeskus, kus oleks spordisaalid (korvpallisaal, 2
sulgpalliväljakut, jõusaal, saunad, kauplus, bürooruumid ja laoruumid). Arhitektuuriline
lahendus 3000 m2 suuruse moodulhalli kujul.
4.2.5. Ruu külaseltsi arendamine
Ruu küla arengukava koostades selgus, et tegemistvajavaid töid ja rakendamistvajavaid
meetmeid sai ootamatult palju. Selleks, et Ruu küla arengukava ei jääks ainult paberile, vaid
selles ettenähtud meetmeid rakendataks aktiivselt kindla kava alusel, on vajalik seltsi tegevust
kiiresti edasi arendada. Praegu on seltsil ainult paarkümmend liiget. Sellest ilmselt ei piisa.
1. Jõelähtme Vallavalitsuse toel peaksime alustama aktiivset
propagandat Ruu külaseltsi liikmete arvu suurendamiseks passiivsete elanike arvelt
2. Jõelähtme vallal oma eelarves näha ette konkreetsed toetused

-alates 2015
1
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Ruu külaseltsi käigushoidmise kulutuste katteks
(ca 2 000 EUR aastas)
3. Jõelähtme Vallavalitsus (või Volikogu) võiks tõsiselt kaaluda
arenguprojektide koostamiseks arendusnõuniku töölevõtmist juba
2015. aastal
4. Peaksime üheskoos jõudma niikaugele, et enamik Ruu
inimesi oleks aktiivsed külaseltsi liikmed. Samuti võiksid
liikmeks hakata ka külas mitte elavad, kuid Ruu külaelu
toetavad ettevõtjad ja kinnisvarade omanikud.
5. Kuna arengukavas toodud tegevused ja meetmed
toetavad ka osaliselt naaberkülade arengut, siis on
vaja alustada nendega piirkonna laiemat arengut tagavat
koostööd

- alates 2015
- 2015

- 2016

- alates 2018

4.3. Ettevõtluse arengu toetamine
Ettevõtluse arendamine ei kuulu otseselt Ruu küla arengukava koosseisu. On loomulik, et iga
ettevõtja omab iseseisvat arengukava oma ettevõtluse arendamiseks. Samal ajal on mistahes
ettevõtja areng Ruu küla jaoks üliolulise tähtsusega. Kui poleks ettevõtjaid, poleks külas tööd ja
inimestel ka motiivi külas elamiseks. Seepärast oleme Ruu küla arengukavas ette näinud ka rea
meetmeid, mis ettevõtluse arengut toetaksid. Alljärgnevalt mõned ideed:
4.3.1. Põllumajandus
Põllumajandusliku tootmismahu määrab piirkonnas olev haritava maa pind ja selle kvaliteet.
Täna puudub seltsil selge ülevaade kasutamata maa suurusest ja rekultiveerimise võimalustest.
Selleks tuleb maalad kaardistada koos omandisuhte selgitamisega ja olemasoleva info pinnal
tellida Maaviljeluse Instituudist uuring sobivate põllukultuuride määratlemiseks koos
põllumajandusliku tegevuse tasuvusuuringu ja äriplaaniga.
4.3.2 Maaettevõtlus
Tuleb soodustada kohalikku tootvat väikeettevõtlust. Selleks võiks olla:
a) väikesemahuline toiduainetetööstus pikema säilivusajaga toodete tootmiseks – juust,
kuivatatud delikatessliha, hoidised, mesi, külmutatud marjad jne. Paralleelselt tootmise
käivitamise äriplaani koostamise toetuse taotlemiseks EAS-ilt otsida toetusi turustusplaani
koostamiseks. Suvisel ajal saab tooteid turustada kokkupandavast paviljonist suunatuna ca
2000-3000 Kemba maanteed läbivale sõidukile.
b) paadiehitus – Kaberneeme, Neeme jt. väikesadamate lähedus loob eelduse turu olemasoluks.
Ühtlasi mõelda turistidele suunatud saartekülastuse tarbeks paadirendi teenuse käivitamist.
4.3.3. Metsandus
Alustada talumetsade puhastamist. Kaaluda RMK koostööd riigimetsa kasutamisel ja
hooldamisel.
4.3.4. Puhkemajandus ja turism
Suund turismiteenuse suurendamisele on läbi Ruu kadakamassiivi eksponeerimise
looduspargina. Inimesed, kes peatuvad sellesse sisenemiseks mööda hooldatud multškattega
teedarasid, saavad peatuda külamajas-infopunktis ning saavad sealt infot temaatiliste töötubade
kohta erinevates turismitaludes – ravimtaimed, hobused, meditatsioon, metsamatkad, käsitöö
jne. jne.
Tegevusplaan:
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1. Külaelanikud annavad seltsile teada oma huvist pakkuda töötubasid, mille pinnalt
töötatakse välja turismitalude võrgustik. Analoogiline näide on Lõuna-Eestis
Metsamoori looduspark. Teenusepakett avalikustada seltsi veebis ja trükistes, mida
jagatakse loodusparki ja infopunkti külastavatele inimestele.
2. Avada Ruus suveperioodiks toidutare-trahter (külamaja baasil?), mis oleks vajalik nii
külarahvale kui ka Ruu külalistele-turistidele.
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V osa. Arengukava meetmete ajakavast ja rahastamisest
Orienteeruvate hinnangute kohaselt ulatub Ruu küla arengukavas ettenähtud meetmete
üldmaksumus miljonitesse eurodesse. Nende realiseerimine on kavandatud pikema perioodi
(üle 10 aasta) peale, seega esialgu suurena näivad summad jagunevad paljude aastate peale.
Ruu küla arengukava koostades selgus, et konkreetsete meetmete hinda ja rahastamist on
praktiliselt võimatu ette prognoosida. Sellest tulenevalt ongi iga eelpoolkirjeldatud meetme
järele kirjutatud orienteeruvalt aastaarv, mis näitab aega, millal meede võiks olla realiseeritud.
Küll on aga kirjeldatud meetmed ise üsna selgeks orientiiriks Jõelähtme valla arengukava ja
aastaeelarvete koostamisel.
On selge, et Jõelähtme vald üksi ei suuda kavandatud meetmeid realiseerida. Lisaks vallale on
kavandatud meetmete rahastamist külade arengule suunatud fondidest (LEADER, PRIA, EAS
jt). Leiame, et looduspargi teket peaks toetama Keskonna Investeeringute Keskus (KIK).
Äriprojektide realiseerimine peaks toimuma investorite kaasamisel.
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Lisa 1

Esmatähtsad meetmed (projektid)
I. Ruu küla üldist arengut tagavad tegevused
1) Külaplatsi ja külamaja-infopunkti väljaarendamine:
 parkimisplats
 teed külaplatsile
 väliWC – 2-kohaline
 laste spordi- ja mänguväljak
 külakiik
 katusealune väljasviibimiseks
 lõkkeplats, mille juurde kuuluks ka väliköök
 lipuvarras
 teadetetahvel (puidust, suur)
2) Ruu küla arengukava koostamine (pidev täiendamine)
3) Ruu küla tutvustav informatsioon
 Ruu küla kodulehekülg
 Ruu küla tutvustav voldik
 Ruu küla tutvustavad tahvlid (külaplaanid) küla algusesse
 Silkoja metsaradu tutvustav tahvelkaart
 Kaberla oja turismipotentsiaalina määratlemine
4) Ruu ajaloo uurimine ja kirjutamine
Jooksvalt oma ajalehes ilmutamiseks. Vajalik elanike aktiivne kaastöö.
5) Kemba maantee küla läbiva lõigu väljaarendamine (jalgratta- ja kõnniteed, valgustus,
prügikastid, jms)
6) Jägala jõe Koeralooga sillaaluse ujumiskoha korrastamine (tee rajamine, võsa ja kalda
puhastamine)
7) Suvise ja talvise spordiraja väljaarendamine (suusaraja hooldusmasina soetus)
II. Ettevõtluse ja äritegevuse toetamine






Äriplaanide koostamine ettevõtjatele
Multifunktsionaalse teeninduskeskuse detailplaneeringu ja äriplaani koostamine
Toitlustuskoha (trahter) rajamine ja avamine
Hooldekodu detailplaneeringu ja äriplaani koostamine
Tori hobuse tõuaretusprogrammis osalemine

1
9

III. Üldisemat laadi projektid
 Koostöö arendamine sihtasutusega MTÜ Rebalased
 Koostöö arendamine Harjumaa Turismiinfokeskusega
 Koostöö arendamine LEADER-programmiga
 Koostöö vallaga
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