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Mõisted
Arengueesmärk – visioonist lähtuvad eesmärgid, mida soovitakse teatud ajaks saavutada, mis
on samas määratletud, mõõdetavad ja reaalselt elluviidavad.
Huvigrupid (osalised) – üksikisikud või institutsioonid, kelle poolt kavandatav tegevus
avaldab otsest või kaudset mõju või keda läbi viidavad tegevused mõjutavad.
Kogukond – Ravila ja piirkonna elanikud, kolmanda sektori esindajad, ettevõtjad,
korteriühistud, maaomanikud, toetajad jms.
Ravila – Ravila alevik.
Ravila piirkond – Ravila alevik ja alevikuga piirnevad külad Palvere, Raveliku, Vardja,
Vilama, Võlle. („Ravila piirkond“ arengukava mõistes on Ravila alevik ja sellega piirnev
lähiümbrus).
SWOT-analüüs – meetod olukorra analüüsiks, tuleneb ingliskeelsete sõnade (strengths
‘tugevused’,

weaknesses

‘nõrkused’,

opportunities

‘võimalused’,

threats

‘ohud’)

algustähtedest.
Tegevuskava – konkreetsed ülesanded ja tegevused, mida on kavas edaspidi täita püstitatud
eesmärkide saavutamiseks.
Visioon – tulevikupilt, mida soovitakse pikemas ajas saavutada.
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SISSEJUHATUS
Ravila aleviku ja piirkonna arengukava on Ravila aleviku ja selle lähiümbruse arengut käsitlev
ametlik dokument. Arengukava kajastab olemasolevat olukorda ja ühiseid kokkuleppeid Ravila
ja selle lähiümbruse kõige tähtsamate arengusuundade ning tuleviku arengute kohta.
Arengukavas on kirja pandud lisaks kokkulepitud tegevused, kuidas tahetakse jõuda tulevase
olukorra saavutamiseni.
Uue arengukava koostamist alustati 27.04.2013 avakoosolekul. Uno Silberg tutvustas
metoodikat ja tegevuskava arengukava koostamiseks. Lepiti kokku lähteülesanded ja edasised
tegevused. Arengukava koostamise erinevatel koosolekutel 13.06.2013, 09.07.2014,
06.08.2014, 24.08.2014 ning 26.08.2014 kaardistati koos elanike, ettevõtluse ja kolmanda
sektori ning valla esindajatega Ravila piirkonna probleemid ning ootused.
Valminud Ravila piirkonna arengukava tulemusena:
1. On kokku lepitud Ravila aleviku ja Ravila piirkonna (lähiümbrus ja piirnevad külad jm)
elanike, mittetulundus- ja ettevõtlussektori ühised arusaamad piirkonna senisest ja edasisest
arengust.
2. On tõhustunud koostöö ning kogemuste vahetamine elanike, mittetulundus- ja
ettevõtlussektori vahel.
3. Valminud arengukava on loonud eelduse tuua kohapeale lisaressursse ja ühtlustanud
jätkusuutlikku planeerimist Ravila piirkonnas.
4. Valminud arengukava on Kose valla arengukava üheks sisendiks.
Arengukava koostamisel osalesid Ravila piirkonna elanikud, ettevõtluse ja kolmanda sektori
esindajad (vt lisa 2).
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1 Ravila hetkeolukord ja üldine kirjel
1.1 Ravila lühike ajalooline taust
Ravila piirkonna ajalugu on suures osas seotud Ravila mõisa ning mõisa valdustega
lähiümbruses. Ravila mõisat (saksa k Meks) on esmamainitud 1469. aastal. Enamiku 16.
sajandist kuulus mõis von Rosenitele. 1592. aastal läks mõis Johann von Uexkülli omandusse,
kelle suguvõsa kätte ta jäi kuni Põhjasõjani. 18. sajandil kuulus mõis alguses Detloffidele. 1768.
aastal omandas mõisa Karl von Manteuffel. Alates 1849. aastast oli mõis von Kotzebuede
aadliperekonna omanduses. Mõisa viimane 1919. aasta võõrandamise eelne omanik oli
Alexandrine Pilar von Pilchau (sünd. von Kotzebue).
Peahoone taga asus väga suur park, mis ulatus mõnesaja meetri kaugusel lõunas lookleva Pirita
jõeni. Mõisas oli arvukalt kauneid kõrvalhooneid, mis enamjaolt paiknesid mõisasüdant
läbivate maanteede ääres.
1905. aasta ülestõusu ajal mõisahoone põletati. Hoone taastati umbes 1910. aastaks muudetud
kujul ning täiskahekorruslisena.
1917. aastal moodustati mõisatöölistest punakaardisalk, kes võttis valitsejalt mõisa üle. Mõisate
võõrandamisel jagati põllud asunikutaludeks, kuid osa mõisasüdamest jäi siiski mõisniku
järglasele paruness Contesse`ile mitmeks aastaks. Viimane suvitas mõisas kuni 30-ndate
keskpaigani. Ülevaate selle aja Ravilast ja piirkonnast saab jooniselt 1.

Joonis 1. Üksiku lennuväedivisjoni nr. 1 lendurvaatleja poolt tehtud aerofoto Ravilast 1932.
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Eesti esimesel iseseisvusajal töötas Ravila mõisas üheaastane rahvaülikool, kus õpetati kõiki
talutöid. Õppetöö toimus ainult talvel.
1936. aastal avati (valitsejamajas) Ravila rahvaülikooli aianduskool. Teise maailmasõja ajal oli
mõis tühi. Mõnda aega paiknes seal Saksa õppekomando.
1948-1958 oli mõisa peahoones põllumajandustehnikum. Mõisas oli Ravila eliitseemnekasvatussovhoosi, hiljem kolhoosi keskus. Sõjajärgsel ajal tegutses Ravilas Suvorovi nimeline
kolhoos, 1957-1989 Ravila sovhoos, kuni 1994. aastani Ravila kolhoos.
1958-2013 tegutses mõisas Ravila Krooniliste Haigete Invaliidide Kodu (hilisem Ravila
Hooldekodu).
Ravila Lasteaed tegutseb aastast 1966. Algul kortermajas, 1975. aastast praeguses tüüpprojekti
järgi ehitatud hoones. 20. sajandil on mõisasüdame vahetusse läheduse püstitatud mitmeid
uusehitusi, millega Ravila mõisasüda muutus arvestatavaks maa-asulaks (vt joonis 2).

Joonis 2. Ravila eelmise sajandi 70nendatel.
1965. aastal valmis mõisal juurdeehitus ning mõisas tegutsesid erineval kujul riiklikud
hoolekandeasutused andes tööd paljudele kohalikele elanikele. Tegemist oli vaimse ja füüsilise
puudega isikute hooldekoduga. Viimaseks tööandjaks oli kuni aastani 2013 AS
Hoolekandeteenused.
Mõisa läheduses on säilinud rida kauneid kõrvalhooneid. Palveresse suunduva tee ristis asetseb
suur maakivist historitsistlik karjakastell. Selle erinevad tiivad vahelduvad kaunite kaaravaliste
väravaportaalidega. Suur osa kõrvalhooneid asetseb Tallinn-Tartu maanteele suunduva tee
ääres – valitsejamaja, viinavabrik, tall, ait ning meierei. Mõisa juurde kuulub loodus- ja
muinsuskaitsealune ning Pirita jõega piirnev park 11 ha.
Alates 31.07.2013 peale omanikuvahetust tegeleb mõisa arendamisega OÜ Ravila Mõis.
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1.2 Ravila paiknemise kirjeldus
Ravila alevik asub 43 km ja 32 minuti tee kaugusel Tallinnast. Samas asub Ravila 3 kilomeetri
kaugusel Kose valla keskusest.
Asend Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) maanteest umbes 3 km kirde suunas; Kose-RavilaNõmbra tee (11123) ja Vardja-Ravila (11206) teede ristumiskohas.
Ravila ja Ravila piirkond paikneb suhteliselt tasasel reljeefil kerge languga Pirita jõe suunas (vt ka
joonis 3 ja lisa 1).

Joonis 3. Ravila ja Ravila piirkonna kaart (/https://maps.google.ee/)

1.3. Ravila elanikkond
Ravila piirkond on üks Kose vallas asuvat kuuest piirkonnast kus elab üle 250 elaniku (Kose,
Kose-Uuemõisa, Ardu, Oru, Ravila, Habaja).
Seisuga 01.01.2014 seisuga elas Ravila piirikonnas kokku 722 elanikku, nendest 344 naist,
378 meest ja sh 144 last (joonis 4).
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344
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Joonis 4. Ravila piirkonna mehed ja naised 01.01.2014 seisuga.
Seisuga 01.01.2014 seisuga elas Ravila kokku 224 elanikku, nendest 112 naist, 112 meest ning
sh 54 last (joonis 5).

112

112

Mehed

Naised

Joonis 5. Ravila mehed ja naised 01.01.2014 seisuga.
Ravila piirkonna vanuseline koosseisus on kõige rohkem 20-39 aastasi mehi, kokku 137, samas
20-39 aastasi naisi on vaid 87. Suurem vahe meeste ja naiste arvus on ka 65-69 aastat vastavalt
9 meest ja 21 naist (vt joonis 6).
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Joonis 6. Ravila piirkonna mehed ja naised (vanuseline koosseis) 01.01.2014 seisuga.
Ravila piirkonnas on 0-14. aastaste laste arv 20.-34. aastaste naiste kohta madalam Kose valla
keskmisest. Laste osakaal väheneb ja ülalpeetavate ning pensionäride hulk hakkab peale aastat
2025 kasvama.
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1.4. Ravila looduslike olude kirjeldus
Ravila ja piirkond asub tasasel maal, Pirita jõe ääres ning on läänest piiratud metsaga. Mõisa
juurde kuulub loodus- ja muinsuskaitsealune ning Pirita jõega piirnev park 11 ha. Pargis on
kaks omavahel kraaviga ühendatud tiiki.
Ravila alevikku läbiva tee ääres on mõisaaegne puude allee. Üldjuhul tiheasustuse alal nn uute
majade juures kõrghaljastus puudub või on tegemist üksikute puude ja põõsastega. Tiheasustus
on piiritletud vanade aiamaade ja põldudega põhjast ja idast.

1.5. Ravila sotsiaal-majanduslike olude ja probleemide kirjeldus
Arengukava koostamise koosolekutel kaardistati mitmeid probleemi, mis vajavad Ravilas või
selle piirkonnas edaspidi lahendamist.
Välja toodud peamised probleemid:
• Bussiliiklus kuni Arduni.
• Ravila ajaloo vähene eksponeerimine.
• Kehv infolevi (rohkem infotahvleid)
• Noorte meeste alkoholilembus.
• Kohalike ettevõtete tööjõu puudud.
• Vähene huvi ja panustamine kohalikku arengusse.
• Puudulik turismiarendus (mõisapargi korrastamine ja mõisaaegse olukorra taastamine).
• Kergliiklustee puudumine.
• Potentsiaalse töövõtja tööandja info puudumine.
• Kohaliku kaupluse säilimise küsimus.
• Korrakaitse puudused.
• Haja-asustuse elektriga varustamise probleemid.
• Haisev vesi (Ravila tee 7 jm).
• Haljastuplaani puudumine.
• Ravila elanike vaheline puudulik koostöö.
• Majade ümbruse ja haljasalade korrashoid.
• Vähe töökoht.
• Inimestel puudub kooskäimise ja koostegutsemise harjumus.
• Lagunevad teed.
• Puuduvad traditsioonid.
• Suur prügimägi aiamaadel.
• Lasteaia ümbruses võiks olla rohkem tegevust, aed on ära lõhutud.
• Kaardistada, sildistada, puuduvad suunaviidad, vaatamisväärsused, talude nimed.
• Üks rühm lasteaeda juurde.
• Puiestee võiks olla korrastatud.
• Puudub hooldatud haljastus.
• Puudub ujumiskoht.
• Jõe ja jõe kaldatee korrast ära.
• Vana silla taastamine ja kergliiklustee ehitus.
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•
•

Puuduvad spordiväljakud, külaplats.
Aiamaade omandiküsimused, munitsipaliseerimine?

Mida saab ise ära teha:
• Kõikidel üritustel kaasa lüüa.
• Kooskõlastada tegevused erinevate ettevõtjate ja seltsidega.
• Tutvusringkonna kaasamine.
• Koolitused.
• Suurendada enesehinnangut (mina saan, mina oskan, mina suudan).
• Eeskujuga teisi nakatada.
• Arendada ettevõtlust ja otsida uusi võimalusi.
• Heategevuse toetamine.
• Traditsioonid – ürituste korraldamine kevadel, suvel, talvel, jõulud ja erinevate
tähtpäevade tähistamine.
Mida oodatakse elanikelt:
• Hoolimist ümbritsevasse ja ettevõtjatesse.
• Kvalifitseeritud tööjõudu.
• Ettevõtluse arendamist.
• Koostööd.
• Aktiivset osavõttu üritustest.
Mida oodatakse vallalt:
• Selget ja kiiret ettevõtjate murede lahendamist (tegevusteks vajalike lubade,
planeeringute, kooskõlastuste menetlemist)
• Külaliikumise toetamist.
• Valla arengukava koostamisel arvestada Ravila piirkonna arengukava.
• Pidev ettevõtjate info kaasajastamine valla kodulehel.
• Korrakaitse probleemide lahendamine.
• Ladus transpordi korraldus.
• Teede korrashoid (talvel).
• Noorte ettevõtlusse kaasamine).
• Heakorratööde toetamine.
• Asula valgustus öisel ajal.
Juriidilised isikud Ravilas ja piirkonnas
Ravila alevikus on registreeritud kokku 6 korteriühistut, 4 mittetulundusühingut, 5 osaühingut:
•

Rako Ehitus OÜ – üldehitustööd;

•

Ravila Auto OÜ – mootorsõidukite hooldus ja remont;

•

Ravila Rauatööd OÜ – rauatööd;

•

Survoltex Grupp OÜ – kaubaveod;

•

Ravila Mõis OÜ –majutus, toitlustus, vabaaja veetmise ja kultuuriliste ürituste teenus
ning edaspidi eakate hoolekande teenus mõisa kõrvalhoones.

Lisaks üks FIE ja üks tulundusühistu (Ravila Masin, Tulundusühistu).
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Ravila piirkonnas lisaks üks osaühing, üks FIE ja 2 korteriühistut.
Alates 2003. aastast tegutseb Ravila Külaarendamise Selts ja alates 2013. aastast lisaks Ravila
Külaselts. Ravilas asub Kose vallale kuuluv Ravila Lasteaed ja Ravila Noorte- ja
Vabaajakeskus ning raamatukogu.
Ravila infrastruktuuri kirjeldus:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ravilas töötab Ravila Lasteaed. Lasteaias on 2 rühma. 2013/2014 õppeaastal oli
lasteaias 37 last ning kohalkäimise protsent oli 61. Töötajaid 11 ja nendest 6 pedagoogi
sh 2 kõrgharidusega. Lapsi pedaggi kohta 6,2 mis on alla Kose valla keskmise näitaja
(7,75).
Huvitegevus ja kooskäimise kohad on koondunud Ravila Mõisasse ja Ravila Noorte- ja
Vabaajakeskusse. Keskuses on 2 töötajat ning 17 külastatavust päevas, mis on Kose
Noortekeskuse järel teisel kohal Kose vallas.
Ravila Raamatukogu, 1 töötaja ning 70 lugejat ning aastal 2013 oli 280 külastust, mis
on valla madalamaid näitajaid.
Statsionaarne teadete tahvel asub lasteaia juured, kasutatakse ka bussijaama ja
karjakastelli seina info kajastamiseks.
Ravilas on olemas kauplus.
Veevarustust ja kanalisatsiooniteenust pakub OÜ Kose Vesi.
Alevikku läbib valguskaabel.
Kättesaadavad on suurmate (mobiil)sideoperaatorite teenused, Elioni, EMT, Elisa ja
Tele2.
Prügimajandus on korraldatud läbi Kose valla vastava hanke võitnud firma kaudu.
On olemas 100 m³ mahuga tuletõrje veevõtumahuti, teiseks võimaluseks on Pirita jõgi.
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1.6 Ravila ja piirkonna SWOT analüüs
Arengukava koostamise erinevatel kohtumistel koostati Ravila ja Ravila lähiümbruse SWOT
analüüs.
TUGEVUSED

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Asukoht
Kaugus valla keskusest (3 km)
Lasteaed
Noortekeskus, aga lahtioleku
ajad tuleb üle vaadata (suvi,
vaheajad, nädalavahetused jne)
Mõis
Park
Karjakastell
Bussiliiklus
Masinapark (Kaitseliit ja Nael)
On olemas initsiatiivgrupid
Lennuväli
Transport ettevõtlust toetav
Meeldiv koht
Pealinna lähedal, töölkäimise
võimalus
Kohapealne kauplus, lasteaed,
noortekeskus
Looduslähendus, jõgi, mets,
looduskaitseala
Piisavalt kasutamata maad
Ilus, puutumata loodus
Palju kodukohast hoolivaid
inimesi
Tugev ajalooline taust, pärand
Väike kompaktne asula
VÕIMALUSED
Mängumaa munitsipaliseerimine
Noortekeskuse tegevuse
aktiviseerimine (restart)
Muutustele avatud
Hoonete ja infrastruktuuri
kasutamine
Hooajalised ja korralised
üritused
Ajaloo eksponeerimine
Tööjõu koolitus

NÕRKUSED

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Elanike passiivsus
Noorte tööpuudus (kohati
tahtmatus, õpitud abitus)
Kergliiklustee puudus
Heakorra ebaühtlus (niitmata
maa-alad)
Tööjõu puudus
Korrakaitse
Transport suvel
Elanikkonna koostöö tegemine

OHUD
Süvenev alkoholism
Noorte vandaalitsemine
(bussijaama ümbruses)
Inimeste äravool
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2. Arengueesmärgid aastaks 2014-2025
Tulevikupilt ehk visioon
Ravila ja selle piirkonna visiooni sõnastati mitmetel arengukava koostamise kohtumistel.
Alljärgnevalt on esitatud märksõnad ja tegevused, mis peaksid iseloomustama Ravila kohta
Kose vallas järgnevate aastate pärast:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ravila on heakorrastatud turvaline hea mainega piirkond.
Ravila on ühtne kogukond kellel on ühised traditsioonid. Korrastatud visuaalne
keskkond.
Lastele ja noortele sportimisvõimalused. Valmis palliplatsid ja liumägi.
Külaelanikud käivad regulaarselt ühisüritustel.
Loodusõpperada.
Kergliiklustee Koselt Ravilasse.
Noorte palliplats.
Kiik.
Loodussõbralik, hooliv puhtusest.
Kergliiklusteed omav.
Heakorrastatud.
Aktiivne, turvaline.
Hea mainega.
Hooliv ja ühtne.
Ühtne traditsioon.
Heakorrastatud alevik.
Koostööaldis kogukond.
Maamajandus (põllumajandus, aiandus, teenindus, metsandus).
Alusharidus, noorsootöö (lasteaed, noortetoad, vaba aja veetmine, mänguväljakud).
Transpordi ühendusega asula (bussiliiklus, kergliiklustee).
Mitte ainult magala.
Mõõdukalt kasvava elanikkonnaga.
Mõõdukalt hajaasustusega.
Ravila ajalugu väärtustav kogukond.
Mitmekesisem ettevõtlus.
Rahvasaun.
Mõis on tõmbekeskus.
Lastele ujumiskoht.
Ravila haljastusplaan.

Ravila ja Ravila piirkonna visioon:
Hea mainega, kergesti ligipääsetav, heakorrastatud, loodussõbralik ja turvaline, aktiivne ning
ühtsete traditsioonidega aktiivne koostööaldis kogukond.
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3. Tegevuskava 2014-2025
Tegevuskava on Ravila ja piirkonna eelisvaldkonnad ja arendusprojektid ajalises järgnevuses
ning konkreetsed ülesanded ja tegevused, mida on kavas täita püstitatud arengueesmärkide
saavutamiseks.
Tegevuskava sisendid
Arengukava koostamise mitmete kohtumiste käigus on piirkonna elanike poolt välja tood
mitmed teemad ja valdkonnad ning punktis 1.5 tõstatatud probleemid, mis vajaksid
eelisarendamist. Kõik ettepanekud on olnud heaks sisendiks piirkonna tegevuskava
koostamisel.
Ravila
1. Kergliiklustee ehitamine Koselt läbi Ravila Kose-Ristile.
2. Tänavanimetuste korraldamine.
3. Aiamaade munitsipaliseerimine.
Palvere
1. Kergliiklustee rajamine Ravilasse.
2. Bussiühenduse parandamine.
Vardja
1. Siseteede korrastamine Vardja majade vahel.
2. Korvpalliplatsi korrastamine Vardja külas.
3. Vanade kuuskede asendamine Vardja külas.
4. Vardjast mööduval maanteel on vajalik kiiruse piiramine (50 või 70 km/h).
5. Laste mänguväljak Vardjasse.
6. Udumäe silla remont (üle Pirita jõe).

RAVILA PIIRKONNA ARNGUKAVA 2014-2025 EELNÕU 02.09.2014

15

Ravila ja Ravila piirkonna tegevuskava 2014-2025

Ülesanne

Arengueesmärk

I
Tegevuse läbiviimise aeg
Tegevus
2014

1. Ravila aleviku arendamine
1.1. Ravila alevik
1.1.1 Mänguväljakute rajamine ja
hooldamine
1.1.2 Ujumiskoha rajamine
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

Aiamaade munitsipaliseerimine,
rendisuhete korraldamine
Haljastusplaani koostamine ja
haljastustööde korraldamine
Tänavanimetused, infotahvlid ja
teeviidad
Bussijaama rekonstrueerimine

x

Ühisürituste ja talgute jm
korraldamine
Aleviku vee valgala
projekteerimine ja vee äravoolu
taastamine
Noorte tööhõivemeetmete
arendamine
Maa munitsipaliseerimine alevikus
kergliiklustee, parkimisplatsi jms
rajamiseks

x

2. Ravila mõisa arendamine
2.1. Ravila mõis ja mõisa park
2.1.1 Kaitsealuse Ravila mõisapargi
muinsuskaitse eritingimuste,
rekonstrueerimisprojekti ja
hoolduskava koostamine

x

2015

2016

2017

2018

2019-2025

x

x

x

x

x

x

x

Finantseerimisallikad

15000

EL fondid,
vallaeelarve
EL fondid,
vallaeelarve

5000

x

x

1000

Vallaeelarve

x

x

1500

EL fondid

x

x

2000

EL fondid,
vallaeelarve
Fondid

x

x

Maksumus
kokku

2000

x

x

x

x

x

10000

x

x

x

x

x

50000

x

x

x

x

x

5000

x

x

x
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?

32000

Vastutaja

Kogukond
OÜ Ravila
Mõis,
MTÜ-d
Korteriühistud
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Kogukond

EL fondid,
vallaeelarve
EL fondid, KIK, Kogukond
vallaeelarve
EL fondid,
vallaeelarve
EL fondid,
vallaeelarve

Kogukond

OÜ Ravila
Mõis, KIK

OÜ Ravila
Mõis

Vallavalitsus,
kogukond

16

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5

Kaitsealuse Ravila mõisapargi
muinsuskaitse eritingimuste,
rekonstrueerimisprojekti ja
hoolduskava elluviimine
Ravila Mõisa muinsuskaitse
eritingimuste ja
rekonstrueerimisprojekti
koostamine
Ravila Mõisa
rekonstrueerimisprojekti
elluviimine
Ravila Mõisa arendamine

2.1.4

Ravila pansionaadi
projekteerimine ja väljaehitamine
2.1.5 Kaugtöökeskuse loomine

3. Ravila piirkonna arendamine
2.1. Ravila piirkond ja ümbritsevad külad
2.1.1 Kose-Ravila kergliiklustee
projekteerimine ja rajamine
2.1.2 Ravila-Vardja kergliiklustee
projekteerimine ja rajamine
2.1.3 Vardja-Kose-Risti kergliiklustee
projekteerimine ja rajamine
2.1.4 Ravila-Palvere kergliiklustee
projekteerimine ja rajamine
2.1.5 Pirita jõesängi korrastamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

300000

x

400000

OÜ Ravila
OÜ Ravila
Mõis, EL fondid Mõis

x

x

50000

x

x

200000

OÜ Ravila
Mõis, EL fondid
OÜ Ravila
Mõis, EL fondid
OÜ Ravila
Mõis, EL fondid

OÜ Ravila
Mõis
OÜ Ravila
Mõis
OÜ Ravila
Mõis

EL fondid,
vallaeelarve
EL fondid,
vallaeelarve
EL fondid,
vallaeelarve
EL fondid,
vallaeelarve
EL fondid, KIK,
vallaeelarve
EL fondid, KIK,
vallaeelarve
EL fondid, KIK,
vallaeelarve
EL fondid, KIK,
vallaeelarve

Vallavalitsus,
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Vallavalitsus,
Kogukond
Kogukond

x

x

x

x

?

x

x

?

x

?

x

60000

2.1.6 Udumäe silla remont

x

x

2.1.7 Piirkonna teede tolmuvabaks
muutmine
2.1.8 Taastuvate energiaallikate
kasutuselevõtt

x

x

OÜ Ravila
Mõis

OÜ Ravila Mõis OÜ Ravila
Mõis

x

x

OÜ Ravila
Mõis, KIK

15000

5000

x
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x

?

20000
x

x

?

x

x

100000
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4. Arengukavast kasusaajad
Arengukavast kasusaajad:
•

Ravila aleviku ja piirkonna elanikud: (sh erinevad huvigrupid, maa või kinnisvara
omanikud jt): teadlikult juhitud arenguprotsessi käigus on hinnatud nii inim- kui
materiaalsed ressursid ja asutud taotlema lisaressursse piirkonna külaelu kvaliteedi
parandamiseks.

•

Mittetulundussektor: kasvab
osalusdemokraatia areng.

•

Ettevõtlussektor: tiheneb koostöö piirkonna elanike ja mittetulundussektoriga ühiste
eesmärkide saavutamiseks.

•

Kohalik omavalitsus: tihedam ja konstruktiivsem koostöö ning külade suurem valmidus
oma probleeme iseseisvalt lahendada ja arengueeldusi ära kasutada.

sektori suutlikkus ja koostöövalmidus ning seeläbi

5. Arengukava jälgimine, korrigeerimine
Arengukava vaadatakse läbi ja täiendatakse vähemalt kord aastas (hiljemalt septembri
alguseks).
Kõikidel Ravila ja selle piirkonna elanikel on õigus teha ettepanekuid arengukavasse.
Arengukavas seatud eesmärkide/tegevusete täitmise ja elluviimise üle peab järelvalvet
alevikuvanem ja tema äraolekul abialevikuvanem.
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LISAD
Lisa 1 Ravila kaart
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Lisa 2 Arengukava koostamisel osalejad
Siia tuleb nimekiri ………….

Lisa 3 Kasutatud kirjandus
Ravila Mõis, Eesti mõisaportaal http://www.mois.ee/harju/ravila.shtml (27.08.2014)
Ravila kaart
https://maps.google.ee/maps?f=q&source=s_q&hl=et&geocode=&q=Ravila,+Kose+vald&aq
=0&oq=Ravila&sll=59.471693,24.738241&sspn=0.420641,1.352692&vpsrc=6&ie=UTF8&ll
=59.184305,25.22049&spn=0.006628,0.021136&t=m&z=16&ei=u9j-U9nEFY3YygOH4GIBQ&pw=2 (27.08.2014)
Ravila piirkonna kaart
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=et&geocode=&q=Ravila,+Kose+vald,+
Eesti+Vabariik&aq=0&oq=Ravila&sll=37.0625,95.677068&sspn=41.818029,86.572266&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=59.184547,25.217571&spn
=0.053026,0.169086&t=m&z=13&ei=_dX-U4D9Nqm9yQO094HIAg&pw=2 (27.08.2014)
Nõmm, M, Ravila Mõis http://maaritnomm.blogspot.com/2009/05/ravila-mois.html
(27.08.2014)
Verk, M. Fotod (joonised 1 ja 2)
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