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Arengukava koostamise
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Lumeuputusest ja
kodanikuabist
Ruu küla ajaloost

Hea lugeja, hoiad enda
käes Ruu küla teist oma
ajalehte, mille sünnile on
kaasa aidanud Jaan Tepp,
Meeli Meri, Ülari Tiits ja
Külle Loik
Ootame sinu uudiseid,
mõtteid, kriitikat, kaastöid ja
kirjutisi, mida tahad teiste
lugejatega jagada e-posti:
ruukyla@gmail.com

Tänavune sügis lõppes õige äkki, ning kohe-kohe särab igas talus kuusk ja hinge kostub
jõulukella helin. Need kaks kuud, mil olen olnud Teie poolt valitud külavanem, on
möödunud kiirelt. Loodetavasti on meie küla paari väikese mureküsimuse lahendamine
leidnud vallavalitsuses piisavat tähelepanu.
Meie valda tabanud lumetormi, lausa
looduskatastroofi päevil, kogesin vallavalitsuse
poolset mõistmist ja toetust.
Mis saab edasi?
Suur mure ja meie ühine võitlus aga seisab
veel ees. Tänu meie küla MTÜ tublile
tegutsemisele oleme saanud jala kohtuukse
vahele.
Küll
üllatab
meid
Harjumaa
Keskkonnateenistuse käitumine, kus teades,
et oleme koos Kuusalu vallaga valitsuse
ostuse kohtus vaidlustanud, julgeb ikkagi
asuda menetlema kaeveluba ning saata see
isegi vallavalitsusele kooskõlastamiseks. Tänu
meie headele sõpradele jõudsime õigeaegselt
asuda taotlema kohtult eelnõu edasise
menetlemise peatamist. Loodame, et kohus
mõistab käesoleva kaevikusõja iga lasu
olulisust, võtab meie palvet kuulda ja peatab eelnõu edasise menetlemise.
Nüüd jääb üle loota vaid tervet mõistust ja inimlikku suhtumist. Ja kui seda ei
peakski jaguma, siis tuleb meil kõigil üheskoos välja astuda - oma küla ja kodude
püsimise eest.
Suur kordaminek oli kindlasti meie küla oma ajalehe väljaandmisega alustamine.
„Esimene laps” – meie oma küla esimene leht sai viidud pea igasse tallu. Kuna olen siin
sündinud ja Ruu küla põliselanik, siis seda suurem oli rõõm kohtuda lapsepõlve- ja
koolikaaslastega, keda polnud aastaid kohanud. Lahkust ja südamlikku soojust jagus
igast perest – pluss maitsvad õunakoogid ja kuum kohv. Meil on toredad inimesed!
Jõulud - see on rahu, õnne, rõõmu ning andestamise aeg. Laskem siis see rahu ja rõõm
ka oma südametesse tulla, unustagem korrakski kõik, mis on olnud paha. Olgem head,
märgakem nii väikest kui suurt ja ulatagem abikäsi ka neile, kes kannatavad vaesuses ja
puuduses.
Rahulikku Jõuluaega ning olgem uuel aastal taas üheskoos!
Külavanem Meeli

Lehekülg 2

RUU

KÜLAL ON
OMA BLOGI
AADRESSIL
HTTP://
WWW.EITAHAKAEV
ANDUST.BLOGSPOT
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OOTAME SINU
KAASTÖID JA
MÕTTEID, MIDA
SELLES BLOGIS
MAAILMAGA JAGADA.
ÜHTLASI OLE KA ISE
AKTIIVNE MEIE
KODULEHEKÜLJE
PROPAGEERIMISEL.

MEID ON TÄNA JUBA
TOETANUD OMA
KAEVANDUSE
VASTASE HOIAKUGA
KODULEHEKÜLJEL
ÜLE 700 INIMESE—
AITA KAASA SELLE
NUBRI
SUURENDAMISELE!
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K A E VA N D U S E VA S T A S E K O H T U S A A G A
JÄT K ...
Kuigi avalikkusele pole viimasel kahel kuul edastatud erilisi uudiseid Ruu küla kaebuse
menetlemisest Tallinna Halduskohtus, ei tähenda see seda, et oleme võtnud Mahtra
meestena peksasaaja hoiaku. Hoopis vastupidi! Iga teise poole uue juriidilise üllitisega
saame me jõudu juurde, sest need on täis vigu ja pinnapealsust.
Kuna kohtusse anti formaaljuriidiliselt Vabariigi Valitsus, siis tegelikult saatis Riigikantselei
asja menetlemiseks Keskkonnaministeeriumisse, kelle haldusalasse kogu temaatika
puutub. Keskkonnaministeeriumi ametnik, kes pidi paralleelselt andma vastuse nii Ruu
küla, kui ka Kuusalu valla kaebusele (Kuusalu kaebus anti sisse seoses Kaberla oja
ülespaisutamisega tekkiva keskkonnakahju tõttu), ei suutnud ametnik meie rõõmuks
koostada väga tugevat vastuskirja mis meid murelikuks oleks teinud. Sisulise vastuse
asemele demagoogitseti esimesel kolmel leheküljel selle üle, et kas Ruu küla heakorra
seltsil on ikka piisavalt kaebeõigust, mida me oleme kirjutanud oma kodulehel ja ega me
äkki pole külaelanikke ning veebilehel toetuse andjaid desorienteerinud. Samas
unustades märkida, et kõik kaevanduse alased materjalid on Ruu küla kodulehel leitavad
juba pikemat aega.
Järgmisena üritati mängida riikliku olulise huvi peale kaevanduse tekkeks, kuid seda on
tehtud pinnapealselt ja eirates täiesti uut riiklikku maavarade arengukava, mis ütleb, et
Harjumaa täna toimivate kaevanduste toodangust jätkub teeehituseks vähemalt 16
aastaks. Näib, et järgnevatel kohtuistungitel suudame viia diskussiooni tehnilistele
küsimustele lisakaevanduste vajalikkusest. Kuna ministeerium on antud ohtralt viiteid
kahtlastele andmetele teedeehituse materjalivajadusest, vedude kaugustest jne, siis selle
diskussiooni avamisega on meil võimalik taotleda hulgaliselt lisaekspertiise, tehnilisi
tõestusi ja väsitada teist poolt piisavalt ning põhjalikult.
Kõige humoorikam ministeeriumi vastuskirjas on aga see, et ametnik on paralleelselt
kahele kaebusele vastust koostades mingil hetkel Kuusalu ja Ruu kaebused segi ajanud
ning nii näiteks pajatakse meie hagi vastuses pikalt Kaberla ojast, mis pole hoopiski meie
kaebuse sisu ja lõpetuseks palutakse meie hagi kohtukulud jätta Kuusalu valla kanda! Ei
tea, kas Kuusalu valla hagivastuse lõppu kleebiti vastus meile mõeldud tekstist?
Ka vaidluse kolmanda isikuna tellis kurja juur OÜ Väo Paas advokaadibüroolt Aavik ja
Partnerid arvamusavalduse, kuid ka see tekst oli valdavalt kokku klopsitud lõikudest, mis
olid varastatud varasematest kaevandusalastest dokumentidest. Nähtavasti maksis OÜ
Väo Paas neile liiga vähe raha, et tellida meie hagi sõelapõhjaks laskmiseks korralik
riigikohtu lahenditest ja paragrahvidest tiinet teksti.
Küll oleme sunnitud taotlema täna esmakaitse õiguse klausli rakendamist halduskohtult,
kuna keskkonnaamet on vaatamata kohtuprotsessile üllitanud kaeveloa eelnõu, mille
peatamist peame nüüd taotlema kohtu kaudu.
Kokkuvõtteks oleme väga rahul meie juriidilise nõustajaga, kes on teinud väga head tööd
ja kes tunneb vaidlusalast teemat väga hästi. Ühtlasi oleme tänulikud külaelanikele, kes
on seltsi rahaliselt aidanud, et tasuda vajaliku õigusabi eest. Ka vald on otsustanud meid
järgmisel aastal natuke rahaliselt toetada, et õigusabi kulusid katta. Aitähh kõigile
toetajatele!

MINISTEERIUMIAMETNIKU ÜKS PALJUDEST APSAKATEST

Ruu küla uudised

K Ü L A A R E N G U K AVA K O O S T A M I S E
T E G E V U S K AVA
Arvestades, et oleme saanud LEADER programmilt rahalist toetust küla arengukava ja
strateegia koostamiseks, peame enestelt küsima, miks see meile vajalik on, mida me
tahame seal öelda ja kellele see kõik mõeldud on. Teatavasti koosneb valla arengukava
valla kesksete tegevussuundade kõrval paljuski ka sisenditest külade arengukavadest.
Vallal pole otsest seaduslikku kohustust võtta arvesse küla arengukavas sätestatud
tegevussuundi, kuid nende lülitamise edukus valla arengukavasse põhineb olulisel
määral külavanema jõulisuses ja küla esindaja sõnakusest valla volikogus. Volikogu
valimisteni on veel aega, seega jõuame rahulikult oma tegevussuunad valmis lihvida ja
hakata neid järk- järgult valla tegevussuundadega kooskõlla viima.
Klassikaliselt peegeldab küla arengukava ülesehituselt valla arengukava, kus on
peatükk sotsiaalhoolekandele, territoriaalsele planeerimisele, infrastruktuurile,
keskkonna– ja muinsuskaitsele, ettevõtluse ja turismi arendamisele, kultuurile, spordile
ja vabale ajale ning turvalisusele. Seega peame ka meie oma arengukavas ja
strateegias kajastama neidsamu või siis peaaegu samu peatükke (mõned võivad
asenduda millegi muuga või elanike jaoks olulised juurde tulla). Strateegia on aga n.ö.
rahavoogude planeerimine, et kui palju üks või teine tegevus võiks maksta ja kust me
hakkame nende tegevuste elluviimiseks raha taotlema. Muuseas, iga rahataotluse
juurde tuleb reeglina esitada viide küla või valla arengukavale, kust nähtub, et
rahataotlus struktuurifondide ressursside kasutamiseks on laias ringis läbi arutatud ja
ühiselt vastu võetud.
Oleme lubanud LEADER programmile esitatud taotluses, et viime külarahvaga läbi 4-5
töötuba, milles arutame kõik olulised teemad läbi. Töötubadega tahame alustada juba
jaanuari teises pooles ja külaselts saadab selle kohta välja veel lisainformatsiooni.
Esimesel koosolekul arutame läbi arengukava ja strateegia ülesehituse, ning järgnevate
töötubade sisu ning aja. Järgnevatel koosolekutel siis juba tekitame mõnusa ajurünnaku
stiilis õhustiku, et kõikide meie külaelanike parimad ideed ja mõtted saaksid ilusasti läbi
arutatud ja kirja pandud.
Nii näiteks on tänaseks omavaheliste kokkusaamiste ja jutuajamiste tulemusena
külaseltsi juhatuseni jõudnud järgmised mõtted:
1.
2.
3.
4.

Tori hobuse tõuaretusprogrammis osalemine turismi eesmärgil (sealhulgas
kaariku ja saanisõidud).
Suusaradade trasside mahamärkimine, suusaraja hooldustraktori soetamine.
Ruu kadakamassiivi looduspargi kujundamine.
Küla läbistava riigile kuuluva maanteelõigule tuulgeneraatoritel töötavate
valgustite paigaldus.
5. Hooldekodu
ehitus ja
sotsiaalteenuse
osutamine.
6. Turismitalude
võrgustiku
väljatöötamine
sidusteemade kaupa
(mahetoit,
ravimtaimed jne)
7. Külaplatsi ja
külamaja rajamine.
8. Väärtuslike
taimekoosluste
kaardistamine.
9. Jägala jõe ja
Kaberla oja
kaitsmine.
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LEADER
PROGRAMM TOETAS
KÜLA ARENGUKAVA
KOOSTAMIST

Selts esitas oktoobris
LEADER programmile
taotluse Ruu
kadakamassiivi
looduspargi
haljastusprojekti ja küla
arengukava koostamiseks.
Haljastusprojekti idee ei
leidnud LEADERi
hindamiskomisjonis
heakskiitu, kuna puudus
küla arengukava, kus
looduspargi tegevus
kajastuks. Küll aga
otsustati toetada 36
tuhande krooniga Ruu küla
arengukava koostamist ja
looduspargi eskiislahendi
väljatöötamist. LEADERi
otsuse peab veel heaks
kiitma PRIA.
*****

INTERREG IVA
Selts osaleb INTERREG
IVA programmile
esitatava projektitaotluse
koostamises koos
Tallinna Ülikooli ja 6 Läti
omavalitsusega.
Projektitaotluse teemaks
on säästlik rannikualade
planeerimine.
Projektitaotluse
hindamine kestab kuni
märtsini 2011.

BLOGI
JA LEVITA
MEIE BLOGI JA
VEEBI
HTTP://
WWW.EITAHAKAEV
ANDUST.BLOGSPOT
.COM/

UURI

WWW.RUUKYLA.EE

Ruu küla uudised

H Ä I D J ÕU L E J A H EA D
U U T A A S TA T !

Talvine Jägala juga

Me oleme internetis !
www.ruukyla.ee
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LUMEUPUTUSEST

J A K O D A N I K UA B I S T

Äsjane lumetorm Monika ehmatas meid kõiki. Paljud meist olid oma hädas
üksi ja kaevasid ennast lumest välja hambad ristis ja pisarad silmis. Samas
oleme me ju üks küla ja nii mõnelgi meist on tehnikat, millega hädalisele
appi tõtata. Kahjuks oleme me hajaküla ja kaugemad talud ei pruugi olla
teadlikud teises otsas olevast
tehnikast, mis hädalise kitsikusest
välja aitaks. Seega saatke
külaseltsile infot teie käsutuses
olevast tehnikast koos Teie
telefonikontaktiga.
Ühtlasi teatame, et valla poolt
teenindab meie küla teede
lahtilükkamisel Heigo Pakats,
telefon 50 55 094,
Heigo.Pakats@gmail.com

Üleskutse pärimuse
kogumiseks!

RUU
Ruu küla on rikas ajaloolise
pärimuse poolest. Siin on
mõisalegende ja tõsilugusid,
lõbusaid vemmalvärsse ja
rahvasuu pajatusi. Ruu küla
uudiste toimetus teeb siin
üleskutse erinevate lugude
kogumiseks ja meie lehes
järjejutuna avaldamiseks.
Alustame
sissejuhatusena
esimese killukesega Ruu
küla ajaloost, mille meile
saatis Merike Metstak.
Kuna me soovime, et
tulevikus tekkiks meie külla
arvestatav turismimajandus
ja me soovime, et meid
külastavad inimesed tuleksid
siia tagasi ka järgmine kord,
siis on neile hea anda kaasa
killuke
pärimust
ja
tunnetuse, et siit saab
vaimutoitu edaspidigi, kui
viitsitakse küsida.

Jaan Tepp, ajalehe “RUU KÜLA
UUDISED” toimetaja, tel
53404422
Email: Ruukyla@gmail.com
Meeli Meri, külavanem,
tel 5185248
Email: meelimeri@gmail.com

KÜLA AJALOOST

Elanike arv 2009: 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.
Küla maadel on mitmesuguseid maastikutüüpe- kadakalistest põõsas-loopealsetest põliskuusikuteni.
Meie küla vaatamisväärsused:
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.
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.

