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Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamine ja ajakohastamine on omavalitsusüksusele
kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega antud ülesanne. Arengukava alusel
kooskõlastatakse eri valdkondade arendamist, kava annab sellele tervikliku tausta: ülevaate
valla arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest, peamistest valdkondlikest
probleemidest, kaugematest eesmärkidest valdkondade kaupa ja vajalikest tegevustest
nende eesmärkide saavutamiseks.
Raasiku valla arengukava koostamine ja ajakohastamine on olnud pidev protsess, mis on
loonud eeldused ja raamid valla järjepidevaks ning süstemaatiliseks arendamiseks. Eelmine
arengukava võeti vastu aastal 2013 ja see hõlmas perioodi kuni aastani 2024. 2017. aastal
pikendati arengukava uuendamise käigus selle kehtivust Raasiku valla laenuperioodi
pikenemise tõttu aastani 2026. Kokkuvõte eelmise arengukava alusel tehtust on esitatud
käesoleva arengukava lisas 1.
Käesolev Raasiku valla arengukava aastateks 2019–2028 põhineb eelneval valla arengukaval
ja selle ajakohastustel, juhindudes Raasiku valla erinevatest arengudokumentidest. Samuti
arvestab see naabervaldade (Jõelähtme, Anija, Kose, Rae) ning üleriigiliste temaatiliste
arengukavadega.
Arengukava jaguneb kolmeks strateegiliseks valdkonnaks ja valla juhtimiseks
• I: Haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja terviseedendus
• II: Heaolu ja kogukonna kaasamine
• III: Elukeskkond
• IV: Valla juhtimine
Iga valdkonna kohta on antud ülevaade, millises suunas (strateegilised eesmärgid,
tegevused) ja miks (pikaajalised suundumused ja vajadused, valdkondlikud probleemid)
Raasiku vald järgmisel kümnendil plaanib liikuda. Kokkuvõtliku sissejuhatava pildi Raasiku
valla suundumustest annavad värskendatud missioon ja visioon.

Ülevaade Raasiku vallast
Raasiku vald asub Harjumaal Tallinnast kagus, piirnedes põhjast Jõelähtme, idast Anija,
lõunast Kose ja läänest Rae vallaga. Vallas on kaks alevikku (Aruküla ja Raasiku) ning 13 küla
(Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla,
Tõhelgi). Valla pindala on 158 km2. Asustus on ebaühtlane ja paikneb enamasti valla
põhjaosas. Kahes suurimas asustusüksuses (Arukülas ja Raasikul) elab kokku 68,8% kogu valla
elanikkonnast1.

1

https://raasiku.kovtp.ee/documents/821202/18325054/Sooline-vanuseline+01.01.2018p.pdf/406466fd3db6-4bd6-a678-77061f57072c
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Joonis 1: Raasiku valla halduskaart
Raasiku valla arengut on märkimisväärselt mõjutanud Tallinna ja sellega piirnevate valdade
areng. Valla territoriaalne asend on üldiselt soodne (lähedus Tallinnale ning sealse sadama ja
lennujaama kaudu ka muule maailmale, kuid samas ei ole tegu vaid pealinna „magalaga”).
Tallinna jätkuv ja tugevnev äärelinnastumine on tegur, mida tuleb valla arendamisel silmas
pidada. Praegu ei ole Tallinna lähedus veel elanike ega ettevõtluse sisserännet märgatavalt
mõjutanud. Usutavasti kujuneb aga Raasiku vallast elukohana lähikümnendil arvestatav
alternatiiv nn kuldse ringi valdadele. Igapäevane töö- ja haridusalane pendelränne Raasiku
vallast Tallinnasse on viimastel aastatel püsinud stabiilsena.
Teisest küljest tekitab lähedus Tallinnale Raasiku valla elanikes suurema ootuse avalike
teenuste kavandamisele ja osutamisele koduvallas. Mitmete kõrgema tasandi teenuste
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(näiteks haiglaravi, kutseharidus) puhul puudub vajadus nende kohapealseks osutamiseks,
kuivõrd kvaliteetne teenus on kättesaadav piisavalt lähedal.
Raasiku vallas elas 01.01.2019 seisuga 5065 inimest. Vallaelanike arv on viimased kümme
aastat olnud sujuvalt kasvav: 01.01.2008 oli vallaelanikena registreeritud 4680 inimest, seega
on valla elanikkond kümne aastaga kasvanud 385 inimese võrra (kasv 8%).

Joonis 2: Raasiku valla rahvastikupüramiid 01.01.2018 seisuga
Allikas: Statistikaamet
Võrreldes Eesti keskmisega on alla 19-aastaste osakaal suurem (märkimisväärselt suurem on
see 5–9-aastaste laste puhul) ja üle 55-aastaste osakaal väiksem. See näitab, et Raasiku vald
on omavalitsus, millel on keskmisest suurem pikaajaline tööjõupotentsiaal ja seega ka Eesti
kohta tugevam tulubaas.
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Joonis 3: Vallaelanike arv aastatel 2012–2018 1. jaanuari seisuga
Raasiku vallas on äriregistri andmetel (18.03.2018 seisuga) registreeritud kokku 574 juriidilist
isikut. Registreeritud töötuid oli vallas 2019. aasta jaanuarikuu seisuga 77, neist pikaajalisi
kaheksa.
Raasiku valla esinduskogu on 17-liikmeline volikogu. Valda juhib viieliikmeline vallavalitsus.

Joonis 4: Raasiku valla juhtimisstruktuur alates 01.02.2018
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Raasiku valla missioon, visioon ja
strateegilised eesmärgid
Missioon: Raasiku valla kui omavalitsusüksuse missioon on elanike heaolu tagamine ja
suurendamine ning oma kodu tunde väärtustamine.
Visioon: Raasiku vald on aastaks 2028 kõrgelt hinnatud elukeskkonnaga säästva arengu
põhimõtteid järgiv, heaolu edendav, kaasav, kodune ja kogukonna algatusi toetav kohalik
omavalitsus.

Strateegilised eesmärgid:
•

•

•
•

•
•
•

Luua võimalused kõrgelt kvalifitseeritud personaliga aja nõuetele vastava alus-, põhija huvihariduse andmiseks tänapäevaselt väljaarendatud kasvu-, õpi- ja
töökeskkonnas. Arendada keskkonda, mis toetab noorte arengut, pakkudes
mitmekesiseid võimalusi eneseteostuseks ning soodustades sihipärast tegevust ja
vaba aja veetmist väljaspool kooli.
Pakkuda elanikkonnale kõrgel tasemel ja mitmekülgseid kultuurisündmusi ning
osalemisvõimalusi, hoides ja arendades olemasolevaid traditsioone, kaasates ja
toetades valdkonna kodanikuühendusi ning kodanikualgatust.
Populariseerida tervislikke eluviise ja toetada terviseedenduslikke ettevõtmisi vallas,
pakkuda vallaelanikele mitmekülgseid sportimisvõimalusi.
Raasiku valla eakatele, erivajadustega inimestele ja abivajajatele on loodud
võimalused väärikaks toimetulekuks, kogukonnas elamiseks ja ühiskonnaelus
osalemiseks. Laste ja lastega perede elukvaliteet ning heaolu Raasiku vallas on
paranenud. Peredele on kättesaadavad peresuhteid, vanemlust ja laste arengut
toetavad vajalikud teenused.
Raasiku vallas panustab kogukond aktiivselt kohaliku elu kujundamisse.
Raasiku vald on kodune ja turvaline paikkond, kus on elanikele loodud puhas ja meeldiv
elukeskkond.
Ettevõtluse arendamisele kaasaaitamine.
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I Haridus- ja noorsootöö, kultuur,
terviseedendus ja sport
Esimene strateegiline valdkond koondab elualasid, mis puudutavad kõiki vallakodanikke.
Valdkonna teenuste hea kättesaadavus ning mitmekesisus omab märkimisväärset mõju just
tööealise elanikkonna vallas püsimisele ning ka elanikkonna kasvule, kuna tegu on
teenustega, mida tööealised ja nende pered vajavad kõigist pakutavatest teenustest enim.

Olukorra kirjeldus
Raasiku vallas on kokku neli üldhariduskooli (Aruküla põhikool, Raasiku põhikool, Pikavere
mõisakool ja erakoolina tegutsev Aruküla Vaba Waldorfkool). Lisaks sellele õpivad Raasiku
valla lapsed ja noored teiste omavalitsuste koolides, peamiselt Tallinnas: 2018. aasta seisuga
on 53 Raasiku valla last omandamas algharidust ja 46 last põhiharidust väljaspool Raasiku
valda. Gümnaasiumiharidust omandavad Raasiku valla lapsed samuti peamiselt Tallinnas ja
Jüri gümnaasiumis. Õpilaste arv Raasiku valla koolides on alates 2011/12. õppeaastast olnud
kasvav.
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Joonis 5: Ülevaade õpilaste arvust õppeaastatel 2005/06–2018/19
Allikas: Haridussilm
Valla haridusasutuste füüsiline olukord ja varustatus vajalike seadmete ja õpivahenditega on
üldiselt hea, millele on aidanud kaasa ka viimastel aastatel tehtud investeeringud. Raasiku vald
on aastatega haridusasutuste eest tõsiselt hoolt kandnud. Nii näiteks moodustasid
hariduskulud valla eelarvest 2016. aastal 63%2, millega Raasiku oli 213-st Eesti omavalitsusest
7. kohal. Eesti keskmine hariduskulude proportsioon oli märgitud aastal 45,8%3. Hariduse
kättesaadavus ja kvaliteet on samuti üldiselt hea.
Vallas on kolm lasteaeda (Aruküla lasteaed Rukkilill, Raasiku lasteaed Oravake, Pikavere
mõisakool). Alusharidust sai 2017/18. õppeaastal 355 last. Lasteaias ei käi 68 last vanuses 1,5–
7 aastat. Eralasteaiana tegutseb Aruküla Vabakooli Seltsi Waldorfi lasteaed.
2
3

Sh investeeringud
https://www.stat.ee/ppe-49620
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Vallas on üks huvikool (Aruküla huvialakeskus Pääsulind), mis tegutseb nii Arukülas kui ka
Raasikul. Huvialakeskuses on muusikakool (sh väikelaste muusikaringid) ning kunsti- ja
näitering. Vaba aja veetmise võimalusi pakuvad ka munitsipaalkoolides tegutsevad ringid.
Noorsootööd tehakse peamiselt Raasiku noortekeskuses ja Aruküla noortekeskuses. Raasiku
noortekeskus on avatud viiel päeval nädalas. Seal tegutseb üheksa huviringi: meisterdamise
ümarlaud, näitering, lauamängurite klubi, skaudiring, TORE-ring, puutööring, keraamikaring,
koroona- ning noorte teadlaste huviring. Koolivaheaegadel korraldatakse erinevaid laagreid ja
üritusi. Aruküla noortekeskus pakub noortele mitmekesiseid ja arendavaid vaba aja tegevusi,
korraldatakse töötube, laagreid ning tutvustatakse projektide raames erinevaid võimalusi.
Aruküla noortekeskuses tegutseb tantsuring, näitering, loovusring, puutööring ning valla
esimene noortevolikogu. Korraldatakse ka koolitusi ja väljasõite.
Vallas tegutsevad kultuuriteenuste pakkujana MTÜ Aruküla Kultuuriselts (AKS), Raasiku
rahvamaja ja MTÜ Pikavere Mõis, mille tegevust rahastab vald osaliselt oma eelarvest
(Pikaveres toetatakse 0,5 kohaga tegutseva huvijuhi/kultuuritöötaja tööd). Aruküla
rahvamajas tegutseb 16 ringi, neist rahvakultuurialaseid 11 ja muid huvialaringe viis. Raasiku
rahvamajas tegutseb 11 ringi, neist rahvakultuurialaseid viis.
Vallas on neli raamatukogu (Aruküla raamatukogu, Raasiku raamatukogu ja selle harukogu
Peningi raamatukogu, ning Pikavere raamatukogu) kokku nelja asukohaga. Alates 01.01.2019
tegutseb Raasiku valla raamatukogu, mis asub Raasikul ning millel on harukogud Arukülas,
Peningil ja Pikaveres. 2018. aastal kasutas raamatukogude teenuseid kokku 1494 inimest,
külastusi oli 20 757 ja laenutusi 38 886.
Vaba aja veetmise võimalusi pakuvad lisaks rahvamajadele ja raamatukogudele
noortekeskused Raasikul ja Arukülas, munitsipaalkoolides tegutsevad ringid, Aruküla
perekeskus Männikäbi ning MTÜ Tuulekell. Suur roll vaba aja veetmise korraldamisel on
Raasiku Rahvahariduse Seltsi MTÜl, spordiklubidel ja teistel ühingutel.
Raasiku valla territooriumil tegutseb kaks kirikut: EAÕK Taevaminemispüha kirik Järsi külas,
mida kohalike ettevõtmisel taastatakse (koguduse taasmoodustamine ootab veel ees), ja EELK
Harju-Jaani Ristija Johannese kogudus, mille kirik asub Raasikul ning Harju-Jaani kihelkond
katab suurema osa Raasiku ja Anija vallast.
Valla kultuurielu on aktiivne, pakkudes vallaelanikele nii võimalusi ise kultuuri loomisel kaasa
lüüa kui ka nautida tipptasemel professionaalide esinemist. Vallaelanike keskmisest kõrgemat
kultuuritarbimist toetab ka valla suhteline lähedus Tallinnaga, kus toimub enamik Eesti
suurimatest kultuuriüritustest.
Sportida saab nii värskes õhus (tervise- ja matkarajad) kui ka spordiseltside ja -klubide kaudu
siseruumes. Käesoleval ajal on võimalik sportimiseks kasutada võimlat Aruküla põhikoolis ja
staadionit Raasiku põhikooli juures. 2018. aasta 1. oktoobrist on avatud Raasiku spordihoone
koos jõusaali ja väiksemate saalidega.
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Raasiku valla terviseprofiil aastateks 2012–2016 valmis 2012. aastal4. Sellal läbiviidud küsitluse
tulemusena hindas enda tervislikku seisundit heaks 42% inimestest, 31% vastanutest leidis, et
tervis on rahuldav ning 7% hindas oma tervist halvaks. Praeguseks on nii terviseprofiil kui ka
selles sisalduvad andmed vananenud ja vajavad kindlasti uuendamist.
Terviseedenduslikke projekte on aastate vältel algatanud ja teostanud mitmesugused Raasiku
valla organisatsioonid (koolid, MTÜd jne), samuti on osaletud üleriigilistes kampaaniates ja
ettevõtmistes (nt Südamenädal).

Haridus- ja noorsootöö valdkonna probleemid
1. Pikavere mõisakooli tehniline valmisolek ei vasta riikliku õppekava täitmiseks
vajalikele nõuetele ega võimalda pakkuda lastele mitmekülgset ja kvaliteetset
haridust. Pikavere mõisakoolil puudub spordiväljak ja laste võimalused käsitöö/tehnikahariduse omandamiseks on piiratud.
2. Peagi tekib alevikes puudus lasteaiakohtadest, juba on puudus sõimekohtadest.
3. Aruküla lasteaia Rukkilill hoone vajab laiendamist ja ajakohastamist. Puudu on võimla
ja täiendavad rühmaruumid.
4. Nõudlus hariduse tugiteenuste järele on suurem kui valla võimekus neid pakkuda.
5. Vähemaktiivsete ja/või probleemsete noorte kaasatus ja vaba aja sisustamise
võimalused on piirkonniti piiratud.
6. Ruumipuudus õppetööks Raasiku põhikoolis.
7. Ruumipuudus huvikoolis.
8. Aruküla Vaba Waldorfkooli ruumipuudus (klassiruumid, võimla, tööõpetusklassid).
9. Aruküla võimla duširuumid vajavad remonti.
10. Noorsootöötajate madal palgatase.

Kultuurivaldkonna probleemid
1. Rahvamajad ja peoplatsid vajavad edasiarendamist.
2. Raasiku valla ajaloopärandit tuntakse ja kasutatakse vähe – selle potentsiaal on
alarakendatud ning ebapiisavalt teadvustatud.
3. Harju-Jaani kirik on külm: selle kasutamine talvel on raskendatud.
4. Kodanikualgatus on vähe tunnustatud.
5. Kultuurivaldkonna töötajate madal palgatase.
6. Puudub Raasiku kalmistuid tutvustav infostend ja valda tutvustav brošüür.

Terviseedenduse ja spordivaldkonna probleemid
1. Pööratakse vähe tähelepanu tervislikule käitumisele valla tegevustes. Valla
terviseprofiil on aegunud.
2. Sportimisvõimalused on peamiselt koondunud alevikesse; külades puuduvad
kodulähedased sportimisvõimalused.
3. Valla sporditöö ja terviseedenduse praegune korraldus ei ole piisav eesmärkide
saavutamiseks.
4. Puuduvad atraktiivsed lokaalsed sportimisvõimalused (discolf’i rada, pumptrack,
jäämasin liuvälja tarbeks).

4

http://raasiku.kovtp.ee/documents/821202/1010015/Terviseprofiil+2012-2016.pdf/51de57b6-0e3a-4024baed-97f59cfc1f7d
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Eesmärgid
•

•

•

Haridus- ja noorsootöövaldkonna eesmärk: luua võimalused aja nõuetele vastava alus, põhi- ja huvihariduse andmiseks tänapäevaselt väljaarendatud kasvu-, õpi- ja
töökeskkonnas heade õpetajate juhtimisel. Arendada keskkonda, mis toetab noorte
arengut, pakkudes mitmekesiseid võimalusi eneseteostuseks ja soodustades sihipärast
tegevust ja vaba aja veetmist väljaspool kooli.
Kultuurivaldkonna eesmärk: pakkuda elanikkonnale mitmekülgseid kultuuriüritusi ning
osalemisvõimalusi, hoides ja arendades olemasolevaid traditsioone, kaasates ja
toetades kodanikuühendusi ning kodanikualgatust.
Terviseedenduse- ja spordivaldkonna eesmärk: populariseerida tervislikke eluviise ja
toetada
terviseedenduslikke
ettevõtmisi,
pakkuda
elanikele
avaraid
sportimisvõimalusi.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks
Haridus- ja noorsootöövaldkond
1. Pikavere mõisakooli ehitatakse spordi-/harjutusväljak.
2. Pikavere mõisakoolis luuakse käsitöö-/tehnikahariduse klass ja sisustatakse vajaliku
tehnikaga. Seni lahendatakse vajadus Aruküla ja Raasiku põhikoolide baasil.
3. Arendatakse Aruküla lasteaed piirkonna vajadustele vastavaks. Uute lasteaiarühmade
loomisel arvestatakse erivajadustega lastega. Planeeritakse uued lasteaiad Arukülla ja
Raasikule.
4. Huvikooli ruumipuuduse leevendamiseks leitakse lisapinnad.
5. Koolides jätkatakse pikapäevarühmade tööga ja arendatakse see vajadustele
vastavaks.
6. Luuakse vajadusele vastav hariduse tugiteenuste keskus (psühholoog,
sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, tugiisikud).
7. Töötatakse välja ja rakendatakse meetmed, et tagada kvalifitseeritud personali
olemasolu valla haridusasutustes.
8. Korraldatakse küsitlusi noorte hulgas nende hõivatuse kohta huvi- ja sporditegevustes,
noorsootöö ja noorte vaba aja veetmise kitsaskohtadest ja noorte ettepanekutest
valdkonna arendamiseks.
9. Selgitatakse koos noortega välja, kuidas muuta noorsootöö teenused paremini
kättesaadavaks. Osaletakse rahvusvahelistes noorteprojektides.
10. Vaadatakse üle noorsootöö korraldus, et oleks rohkem kaasatust ka äärealadel.
Osaletakse projektides ja koostöös ENTKga.
11. Raasiku põhikoolis koostatakse tegevuskava klassiruumide puuduse lahendamiseks
esialgu olemasolevate ruumide baasil.
12. Ringijuhtide tasustamise põhimõtted ja ühtlustamine allasutustes.
Kultuurivaldkond
1. Väärtustatakse ja tunnustatakse kultuurivaldkonna kodanikualgatusi ja nende
eestvedajaid.
2. Parandatakse ja parendatakse tehnilisi ja olmevõimalusi rahvamajades ning
peoplatsidel (valgus, helisüsteemid, küte, põrand, rõdu, signalisatsioon, ventilatsioon,
11

3.
4.
5.
6.
7.

WC ja duširuum Arukülas; helisüsteemid, elektri- ja turvavalgustus, laululava ja
välirajatised Raasikul; laululava Pikaveres).
Arendatakse välja Raasiku valla muuseum (muuseumituba), mh ajaloomaterjalide
hoiustamiseks.
Kogutakse infot tuntud inimeste kohta, tähistatakse nende hauaplatsid ja hooldatakse
neid valla kalmistutel.
Vaadatakse üle kultuuritöötajate tasustamise põhimõtted ja võimalused palkade
tõstmiseks.
Toetatakse valla ajaloopärandi säilimist toetavaid tegevusi (trükised meie inimestest ja
tegevustest, jätkuvad ajalookonverentsid).
Toetatakse Harju-Jaani kirikut ja kaasatakse toetajaid, leidmaks lahendus kiriku pinkide
soojendamiseks talvisel ajal. Toetatakse võimalusel EAÕK kirikut nende projektides
kiriku varemete säilimiseks.

Terviseedenduse- ja spordivaldkond
1. Uuendatakse Raasiku valla terviseprofiil ja toetatakse terviseedendust soodustavaid ja
terviseprobleeme ennetavaid tegevusi.
2. Ehitatakse välja Raasiku ja Aruküla põhikoolide staadionid. Kavandatakse Raasiku
staadionile PVC-kate koostöös klubide ja välisrahastamisega.
3. Kavandatakse ja rajatakse terviserajad Pikaverre ja Raasikule ning laiendatakse Aruküla
terviserada.
4. Tähistatakse ja viidastatakse Raasiku valla territooriumil kulgevad matkarajad.
5. Arendatakse ja laiendatakse laste ning noorte mängu- ja spordiväljakuid.
6. Aruküla põhikooli spordiväljaku alla paigaldatakse külmutusseadmed, mis
võimaldavad kasutada seal liuvälja maksimaalselt pikal perioodil.
7. Analoogselt huvikooliga analüüsitakse spordikooli loomise vajadusi ja võimalusi.
8. Analüüsitakse Raasiku valla spordirahastamise aluseid ja võimalusi.
9. Arendatakse külades vaba aja ja sportimise võimalusi, sh Peningi spordisaali avalikku
kasutusse andmist selle omanikult.
10. Arendatakse vaba aja veetmise võimalusi, nagu discgolf’i rajad, liuväli ja hiidrahnu
ümbrus Arukülas ning ratta- ja rulapark Raasikul.
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II Heaolu ja kogukonna kaasamine
Üheks Raasiku valla oluliseks ülesandeks on tagada vallaelanike võrdne kohtlemine ning
ajutise või püsiva toe ja abi tagamine neile, kes seda vajavad. Omavalitsuse piisav tugi ja
teenuste hea korraldus võimaldavad tööellu rohkem panustada ka neil vallaelanikel, kes seda
hoolduskoormuse tõttu muidu piisavalt teha ei saaks. Nii nagu riigis tervikuna, on ka Raasiku
vallas võetud suund parandada eakate ning puudega ja/või erivajadustega inimeste olukorda
eeskätt iseseisvat toimetulekut ja kogukonnas tegutsemist toetavate teenustega. Teisalt
sõltub vallaelanike heaolu suurel määral ka sellest, kui aktiivne on kogukond ning milline on
vallaelanike endi soov panustada kohaliku kogukonna arendamisse ja seeläbi mõjutada
omavalitsuse otsustusprotsesse.

Olukorra kirjeldus
Heaolu alateema all käsitletakse järgnevaid valdkondi: teenused eakatele ja erivajadustega
inimestele, esmatasandi tervishoiuteenused ja lastekaitse. Samuti on valdkond tihedalt
seotud kogukonna arendamise ja kaasamisega.
Nende valdkondade ja tegevuste arengut mõjutab suures ulatuses elanike arv ja
muutustrendid, sh ülalpeetavate proportsioon, hooldusteenuseid vajavate ja erivajadustega
ning muud sotsiaalset tuge vajavate inimeste arv (sh töötud). Ettevõtlust ja tööhõivet mõjutab
töökohtade, aktiivsete ettevõtete, aga ka majanduslikult aktiivsete (tööturul olevate inimeste)
arv. Üldist heaolu mõjutab valla suutlikkus tagada vajalike teenuste kättesaadavus (teenuste
olemasolu ning ajakulu selle kasutamiseks, täiendav investeerimisvõimekus jne).
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Joonis 6: Raasiku valla kulude struktuur 2009–2018. Allikas: Raasiku vallavalitsus
Üle 60-aastasi inimesi on Raasiku vallas ca 1/5 (20,5%), mida on Eesti keskmisest vähem. Nagu
teistes Eesti omavalitsustes, tuleb ka Raasiku vallas enamik eakaid iseseisvalt toime või on
korraldatud nende eest hoolitsemine. Üldhooldusteenust ostetakse erinevatest Eesti
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hooldekodudest. Vallas puuduvad küll eakate päevakeskused, kuid tegutsevad eakate
ühendused, mis korraldavad üritusi ja väljasõite.
Erivajadustega/puuetega inimeste arv Raasiku vallas oli 2018. aasta seisuga 353, neist 43 olid
lapsed.
Riigieelarvest makstakse abivajajatele toimetulekutoetust. Toimetulekutoetust sai 2018.
aastal 13 peret või üksikisikut ja vajaduspõhist peretoetust maksti seitsmele perele. Toetuse
saajad on olnud enamasti töötuna arvele võetud isikud või töötu pereliikmega pered.
Valla eelarvest makstakse sünnitoetust, esimesse klassi mineva lapse toetust, matusetoetust,
perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetust, õpilase sõidutoetust, tähtpäevatoetust
ja sügava või raske puudega lapse või täiskasvanu hooldaja toetust. Lisaks on võimalik taotleda
toetusi, mis sõltuvad perekonna sissetulekust (lapse lasteaias, lapsehoius ja koolis toidu eest
tasumise toetus, hooldekodus hooldustasu maksmise toetus, toimetuleku tagamise toetus).
Tervishoiuteenust pakuvad Raasiku vallas OÜ Aruküla Ambulatoorium ja OÜ Raasiku
Ambulatoorium, kus töötavad perearstid ja õed. Hambaraviteenust pakutakse Raasikul ja
Arukülas. Samuti on Raasikul ja Arukülas apteegid.
Lastekaitset korraldab vallas lastekaitsetöötaja. Lisaks tegutseb vallas perekeskus, mis pakub
lastele ja nende vanematele võimalusi ühiseks tegevuseks ning korraldab erinevaid koolitusi.
01.06.2018. aasta seisuga elab asenduskodudes kaks last. Peredes on eestkostel kaks last.
Vallas on arvestatav kolmanda sektori initsiatiiv kultuuri- ja spordivaldkonnas (kajastatud I
strateegilise valdkonna all) ning vabatahtlik päästekomando ja abipolitseinikud (kajastatud III
strateegilise valdkonna all).
Raasiku vald rakendab oma tegevuste elluviimisel edukalt kaasamispõhimõtteid. Käesolev
arengukava on sellise kaasamise praktiliseks näiteks: strateegiliste valikute ja kavandatud
tegevuste aluseks on paljuski võetud vallaelanike mõtted ja arvamusavaldused.
Kaasamispõhimõte on arengukava loomisel ja rakendamisel läbiv ning sellel on tähtis koht
Raasiku valla visioonis.
Külavanem on 01.01.2019 seisuga valitud üheksas külas (Pikavere ja Mallavere külad on
valinud ühise külavanema). Külaselts tegutseb kuues külas (Pikavere ja Mallavere külaselts on
ühine). Kehtiv arengukava on Härma, Rätla, Tõhelgi ning Pikavere ja Mallavere küladel.

Heaolu ja kogukonna kaasamise valdkonna probleemid
1. Vallas puudub eakate hooldekodu.
2. Vallale kuuluvate elamispindade kasutus ei ole mõistlik ja puudub sotsiaalmaja
funktsioone täitev lahendus.
3. Sotsiaalkorterid/-pinnad on halvas seisukorras ning ebaökonoomsed.
4. Aruküla ja Raasiku tervisekeskuste fassaadid vajavad remonti.
5. Lastevanemate vähene teadlikkus vanemaharidusest.
6. Eakatele ja erivajadustega inimestele (sh lastele) osutatavad teenused vajavad
edasiarendamist.
7. Mõningaste kodanikuühenduste vähene koostöö ja nõrk oskus täiendavaid
rahastusallikaid leida.
8. Külavanemate rolli vähene tähtsustamine, seadusandlik puudus.
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Eesmärgid
•

•

Raasiku valla eakatele, erivajadustega inimestele ja abivajajatele on loodud
võimalused väärikaks, soovitatavalt iseseisvaks toimetulekuks ning kogukonna- ja
ühiskonnaelus osalemiseks. Laste ja lastega perede elukvaliteet ja heaolu Raasiku
vallas on paranenud ning peredele on kõik laste arengut ja vanemlust toetavad
vajalikud teenused kättesaadavad.
Raasiku vallas panustab kogukond aktiivselt kohaliku elu kujundamisse.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks
1. Otsitakse võimalusi hooldekodu rajamiseks valda koostöös erasektori ja
kaasrahastuse kaasamisega.
2. Tehakse vallale kuuluvate elamispindade (sh sotsiaalkorterid) analüüs, eesmärgiga
leida tulevikus optimaalsemad lahendused elamufondi korraldamisel.
3. Kavandatakse sotsiaalmaja ja/või soetatakse abivajajatele sotsiaaleluruumideks
sobivad korterid.
4. Kaardistatakse potentsiaalsed erivajadusega lapsed ja noored ning tehakse nende
peredega süsteemset ja nõustavat koostööd. Leitakse võimalusi päevahoiu
loomiseks, kus neile võimaldataks võimetekohast tegevust professionaalsete
tegevusjuhendajate juhendamisel.
5. Tehakse koostööd naaberomavalitsustega ühiste lahenduste leidmiseks.
6. Leitakse võimalus päevakeskuse teenuse tagamiseks eakatele ja erivajadusega
inimestele.
7. Korraldatakse vanemahariduse pakkumine vallas koordineeritult, viiakse läbi
koolitusi ja õpitubasid lapsevanematele.
8. Toetatakse kodanikualgatusi ning kaasatakse vallaelanikke otsustusprotsessidesse, sh
eelarve koostamisse (kaasav eelarve).
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III Elukeskkond
Elukeskkonna alateema all käsitletakse järgnevaid valdkondi: avaliku ruumi planeerimine,
transpordikorraldus ja transporditeenuse kättesaadavus, ühisveevärk ja -kanalisatsioon
(ÜVK), kogukonna turvalisus ja puhas elukeskkond, teede ja tänavate ehitus ning korrashoid.
Terviklik ja tänapäevaselt planeeritud elukeskkond võimaldab vallaelanikel oma elu
koduvallas jätkusuutlikult kavandada. Samuti suurendab hea ja mitmekülgse infrastruktuuri
ning ühenduste (sh ÜVK) olemasolu piirkonna kinnisvara väärtust. See on argumendiks ka
inimestele, kes Tallinna ümbruses võimalikku uut kodu soovivad soetada.

Olukorra kirjeldus
Avaliku ruumi planeerimist ning planeerimis- ja ehitustegevust reguleerib üldplaneering, mis
määratleb valla territooriumi arengu põhisuunad ja tingimused, annab aluse teatud aladel
detailplaneeringute koostamiseks ja kirjeldab selle kohustuseta aladel maakasutus- ja
ehitustingimuste seadmise tingimusi. Üldplaneering peab tähtsaks valla üldise
asustusstruktuuri säilitamist ja edasiarendamist, mis võimaldab kinnistada nii kohaliku
elavneva majandusega seotud elanikkonda kui ka elanikke, kes Tallinnas tööl käies eelistavad
elada traditsioonilises maakodus looduse keskel. Kehtiv üldplaneering on vananenud,
mistõttu algatas Raasiku vallavolikogu 2017. aasta sügisel uue üldplaneeringu koostamise.
Uue üldplaneeringu koostamisel pööratakse põhitähelepanu valla ruumilise arengu
põhimõtete ja visiooni kujundamisele: määratakse maa- ja veealadele üldised kasutamis- ja
ehitustingimused ning maakasutuse juhtotstarbed. Uus üldplaneering valmib 2019. a suveks.
Transpordikorraldus ja transporditeenuse kättesaadavus on vallas üldjoontes hea. Valla
ühistranspordi sõlmpunktideks on Aruküla ja Raasiku, mida läbib Tallinna-Tapa raudtee ning
valla elanikel on võimalik kasutada Elroni linnalähi- ja linnadevahelisi ronge, liikumaks
peamiselt Tallinna suunal.
Lisaks rongidele on üldiselt hea ka maakondlik bussiühendus, kuid nii rongi- kui ka
bussiühenduse puhul piirab vallaelanike liikumisvõimalusi ühistranspordi hõre graafik
õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Samuti jätab soovida vallasisene ühistransport
küladest Arukülla ja/või Raasikule.
Vallasiseselt on korraldatud õpilasliinid, mida vajadusel optimeeritakse kooliaastate lõikes,
tagamaks laste sujuv liikumine kooli ja kodu vahel. Õpilasliine kasutavad vallasiseseks
liikumiseks ka valla teised elanikud, kuid see on piiratud kooliaasta kestuse ja tundide
alguse/lõpuga.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenust pakub OÜ Raven Aruküla ja Raasiku alevikes
ning Perila, Peningi ja Härma külades. Kogu ÜVK teenuspiirkonna asulatest oli 2018. aastal
vastavalt 73% ja 48% (ehk 2761 ning 1823 inimest) ühendatud OÜ Raven ÜVK-süsteemiga.
2029. aastaks (ehk kehtiva ÜVK arendamise kava arvestusperioodi lõpuks) on kõik selleks
hetkeks liitumisvõimalust omavad eratarbijad ka OÜ Raveni vastava süsteemiga ühinenud
(ühisveevärgiga 3707 inimest ja ühiskanalisatsiooniga 3540 inimest). ÜVK-süsteemi
arendamine Raasiku vallas toimub valdkondliku arengukava kohaselt.
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Puhta elukeskkonna tagamist ja toetamist reguleerib „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015–
20205“, mis annab strateegilise suuna jäätmete käitlemisega seotule (sh jäätmekäitluse
hierarhia jälgimine ja põhimõtete arendamine, segaolmejäätmete käitlemine tekkekohale
võimalikult lähedal jt põhimõtted). Jäätmeveo teenust osutab hetkel AS Eesti
Keskkonnateenused. Lisaks on Raasiku valla elanikele loodud erinevad võimalused liigiti
kogutud jäätmete (sh ohtlikud jäätmed, olmeelektroonika, vanapaber, rehvid jne)
äraandmiseks. Jäätmekäitluse arendamine Raasiku vallas toimub valdkondliku arengukava
kohaselt.
Raasiku vallas on 01.01.2018 seisuga kohalike teede nimekirja kantud 99 km avalikult
kasutatavaid teid, millest 25 km on mustkattega teid, 72 km kruusateid ja 2 km pinnaseteid.
Valla teid ja tänavaid on aastate jooksul vajaduste ja võimaluste kohaselt hooldatud ja
parandatud ning nende olukord on paranenud. Lähenemine ei ole aga olnud terviklik, mis
oleks arvesse võtnud ka kõnni- ja kergliiklusteid, valgustust, parkimisvõimalusi jne.
Teehoolduse, -remondi ja uute teede rajamine Raasiku vallas toimub valla teehoiukava
kohaselt.
Raasiku vallas on toimiv tänavavalgustus vaid mõnes piirkonnas, mis on kitsaskohaks nii üldise
turvalisuse kui ka kvaliteetse elukeskkonna tagamisel. Lisaks tuleb panustada
kogukonnapõhise turvalisuse arendamisele (vabatahtlik päästeteenistus, abipolitseinikud
jne).
Raasiku vald on kauni loodusega omavalitsusüksus, mille puhkealad pakuksid rõõmu nii
kohalikele elanikele kui ka külastajatele. Seni ei ole looduskeskkonna väärindamisele piisavalt
tähelepanu pööratud ja valdkondlik potentsiaal on suuresti kasutamata.

Elukeskkonna valdkonna probleemid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ülevaade valla maakasutusest, omandisuhetest ja arenguperspektiividest ei ole
piisavalt selge.
Transporditeenus vallas ei taga kõikidele elanikele piisavaid liikumisvõimalusi.
Kõikide valla elanikeni ei jõua piisavalt puhas joogivesi, reovee nõuetekohane
käitlemine ei ole tagatud.
Siseturvalisus ja -julgeolek sõltub liigselt riiklikest struktuuridest.
Valla teed ja tänavad ei ole piisavalt heas korras, paljudes kohtades puuduvad
kõnniteed, kergliiklusteed, parkimisvõimalused (sh külades bussipeatuste juures).
Olemasolev tänavavalgustus on vananenud, mitmetes kohtades valgustus puudub.
Raasiku valla loodus- ja puhkepotentsiaal ei ole täiel määral välja arendatud.
Vajadus kiire (kaabliga) internetiga liitumise võimaluste järele.
Turvaliste raudteeületuste puudumine/vähesus.
Turvakaamerate vähesus avalikes kohtades.

Eesmärk
Raasiku vald on kodune ja turvaline paikkond, kus on elanikele loodud puhas ja meeldiv
elukeskkond ning toimub areng vastavalt võimalustele ja kodanike ootustele.
5

https://www.riigiteataja.ee/akt/429102015047&LiiaKehtiv
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks
1. Koostatakse heakorra- ja haljastuskavad alevike keskosadele.
2. Planeeritakse ja rajatakse alevikesse ja alevike vahele kergliiklus- ning kõnniteid.
3. Koostatakse ülevaade valla maakasutusest ja selle kaudu leitakse valla omandis olevale
maale potentsiaalsed arenguvõimalused („maarevisjon”).
4. Analüüsitakse valla transpordikorraldust ja kujundatakse innovaatiliste lahenduste
eeskujul transporditeenus vallas vajaduspõhiseks (jagamisplatvormid, tellimusveod,
maakonna- või vallasisesed nn kogumisliinid jne).
5. Rekonstrueeritakse ja ehitatakse välja vee- ja kanalisatsioonitrassid Raasiku valla
tiheasustustega aladel vastavalt valla ÜVK arengukavale.
6. Parandatakse joogivee kvaliteeti (puurkaevude rajamine, filtrite paigaldamine)
vastavalt valla ÜVK arengukavale.
7. Korraldatakse liigvete ärajuhtimine Arukülas ja Raasikul.
8. Remonditakse Raasiku ja Aruküla tervisekeskuse hoonete fassaadid.
9. Toetatakse jätkuvalt kohaliku tuletõrjeühingu tegevust, sh päästetehnika
uuendamisel. Arukülas ehitatakse tuletõrjeühingu garaaž ja valmistatakse ette Raasiku
tuletõrjehoone renoveerimine koostöös kohaliku tuletõrjeühingu ja Päästeametiga.
10. Toetatakse ja populariseeritakse abipolitseinike tegevust ja muid vabatahtlikke
kogukonna turvalisust edendavaid initsiatiive.
11. Parandatakse vallaelanike teadlikkust jäätmekäitluse ja jäätmete liigiti kogumise
tähtsusest elukeskkonna hoidmisel ja aidatakse luua võimalused sorteeritud jäätmete
mugavaks äraandmiseks.
12. Uuendatakse Raasiku valla teehoiukava ja viiakse kavandatu ellu (sh kõnniteede ja
kergliiklusteede rajamine). Arukülas rekonstrueeritakse valla- ja rahvamajaesine
parkla.
13. Parandatakse ja uuendatakse tänavavalgustust ja taotletakse lisavahendeid tegevuse
laiendamiseks.
14. Laiendatakse raudteepeatuste pargi-reisi-parklat Raasikul, luuakse parkimisvõimalusi
külade bussipeatuste juures jm. Parandatakse parkimisvõimalusi kalmistute juures.
15. Alevikesse rajatakse turuplatsid.
16. Alevikesse rajatakse lemmikloomade jalutus-/treeningplatsid.
17. Korrastatakse Raasiku veetorni välisilme.
18. Rekonstrueeritakse vallamaja-rahvamaja (Tallinna mnt 24 hoone Arukülas).
19. Tähistatakse külade piirid ja teed märkide ja tahvlitega.
20. Parandatakse võimalusi kiire (kaabliga) internetiga liitumiseks.
21. Rajatakse turvalised maantee- ja raudteeületused, sh jalakäijatunnelid
raudteejaamades koostöös nende omanikega.
22. Toetatakse vaba aja veetmiseks (sh suplemiseks) sobivate kohtade loomist koostöös
maaomanikega.
23. Koostöös PPA ja maakonna ühisprojektidega paigaldatakse avalikesse kohtadesse
turvakaamerad.
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IV Valla juhtimine
Olukorra kirjeldus
Raasiku valla juhtimisstruktuur koosneb vallavolikogust (17 liiget), vallavalitsusest (kuni viis
liiget) ja hallatavatest asutustest. Volikogu juurde (alates okt 2017) on lisaks
revisjonikomisjonile
moodustatud
kaks
komisjoni:
eelarve-,
keskkonna
ja
planeerimiskomisjon ning haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon. Valla hallatavaid
asutusi on üheksa: Aruküla lasteaed Rukkilill, Aruküla põhikool, Aruküla huvialakool
Pääsulind, Pikavere mõisakool, Raasiku põhikool, Raasiku lasteaed, Raasiku valla
raamatukogu (harukogud Arukülas, Peningil ja Pikaveres), Raasiku rahvamaja ja Aruküla
rahvamaja. Aruküla kultuuritegevus on lepinguga antud korraldada Aruküla Kultuuriseltsile,
kes kasutab Aruküla rahvamaja ruume.
Vald on ainuomanik OÜ-s Raven, kes tegeleb vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisega
vallas. Koos Anija ja Kuusalu vallaga on asutatud OÜ Sõnumitooja, kes annab välja
samanimelist nädalalehte. Koos Kose ja Anija vallaga on asutatud ühine EL Leaderi
tegevuspiirkond.
Vald kuulub Harjumaa Omavalitsuste Liitu ja Eesti Linnade ja Valdade liitu. Raasiku vald on
Põhja-Eesti transpordikeskuse liige.
Valla struktuuris on 19 ametniku kohta, lisaks projektipõhine juhtumikorraldaja ja kaks
koduhooldusõde. Struktuuris on viis osakonda: haridus-, kultuuri- ja spordiosakond;
sotsiaalosakond; rahandusosakond; kantseleiosakond ning haldus- ja arendusosakond.
Raamatupidamine on vallas tsentraliseeritud, aga haldust korraldab enamik allasutusi
iseseisvalt. Haldusteenuseid vald ise ei osuta.
Vallal on kehtiv arengukava ja uus üldplaneering on valmimisel.

Juhtimise valdkonna probleemid
1. Väike isikkoosseis, millega tuleb katta kõik omavalitsuslikud valdkonnad.
2. Ametnike madal palgatase võrreldes teiste omavalitsustega ja arvestades lähedust
pealinnale.
3. Hoonete ja rajatiste haldamine ei ole tsentraliseeritud.
4. Elektrooniliste teenuste ja infotehnoloogia vähene rakendamine.
5. Vallamaja-rahvamaja hoone Arukülas vajab remonti, suurim probleem on aegunud
küttesüsteem ja ventilatsiooni puudumine.

Eesmärk
Valla efektiivne ja tulemuslik juhtimine valla elanike huvides ja haldussuutlikkust arendades.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks
1. Valla ametnike tööjaotuse ja koormuse optimeerimine.
2. Ülesannete paremaks korraldamiseks või nende lisandumisel tehakse koostööd
naaberomavalitsustega.
3. Vallavalitsuse haldusalas olevate ressursside optimeerimine valla haldussuutlikkuse
parandamiseks.
4. Valla juhtimise läbipaistvuse tagamine.
5. Vallamaja infosüsteemide korrastamine, elektrooniliste teenuste arendamine.
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6. Koolitusvõimaluste suurendamine ametnike erialase kompetentsi parandamiseks.
7. Raasiku valla sihipärane mainekujundusega tegelemine (sümboolika, meedia, avalikkus).
8. Külavanemate ja teiste sihtrühmade (ettevõtjad, mittetulundussektor, avalikkus)
regulaarsete kohtumiste korraldamine informatsiooni vahendamiseks.
9. Töötingimuste parendamine töökohtadel.

Arengukava täitmise edukuse
määramise mõõdikud ja arengukava
seire mehhanismid
Raasiku valla arengukava kehtestab Raasiku vallavolikogu ja selle elluviimist korraldab
Raasiku vallavalitsus. Arengukava on valla juhtimise töövahend ja juhend vallavalitsuse töö
korraldamiseks koostöös avalikkuse ja teiste huvitatud osalistega.
Arengukava täitmise edukust mõõdetakse kahel tasandil: tegevused ja mõju. Tegevuste
tasandil hinnatakse, kas arengukava tegevuskavas loetletud tegevused on kokkulepitud
ajaraamis tehtud või mitte. Iga tegevuse juures on toodud välja ka selle eeldatav lõpptähtaeg
(aasta täpsusega). Mõju tasandil hinnatakse arengukava täitmist iga nelja aasta tagant, mil
antakse hinnang arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamisele.
Arengukava elluviimise eest vastutab vallavalitsus, kes esitab vallavolikogule ülevaate
arengukava täitmisest eelmisel kalendriaastal (millised tegevused on lõpetatud, millised
pooleli, milliste tegemine on edasi lükkunud ja miks) majandusaasta aruande
tegevusaruande osas Arengukava ja selle täitmise ülevaade on avalikud dokumendid, mis
avalikustatakse valla kodulehel.
Ettepanekuid arengukava muutmiseks võivad teha vallavolikogu liikmed ja komisjonid,
vallavalitsus, erinevad huvigrupid ja vallaelanikud.
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Arengukava täitmise võimalikud riskid
ja nende maandamine
RISK
MAANDAMINE
Arengukava on liiga ambitsioonikas: selle Eelarvestrateegias on igale tegevusele määratud
elluviimiseks ei jätku raha.
realistlik elluviimise periood ning vajalik raha (sh
välja toodud tegevuse rahastamise allikad).
Arengukavas toodud tegevused ei arvesta kiiresti Arengukava ajakohastatakse perioodiliselt, mis
muutuda võiva olukorraga või on strateegiliste võimaldab esialgseid tegevusi muuta/täiendada,
eesmärkide saavutamiseks ebapiisavad.
saavutamaks seatud strateegilised eesmärgid.
Vallas vahetub võim ja uus volikogu/vallavalitsus Arengukava koostamisse on kaasatud erinevaid
leiab, et arengukava rõhuasetusi (eesmärgid, osalisi, sh valla elanikke. Arengukava
tegevused) tuleb muuta.
ajakohastamine võimaldab esialgseid tegevusi
muuta/täiendada.
Ootamatu (globaalne) majanduskeskkonna Olemasolev finantsprognoos on koostatud
halvenemine, mis mõjutab olulisel määral ka konservatiivselt, mis võimaldab tähtsaimad
Raasiku valda: valla eelarvelised võimalused ei tegevused ka olukorra ootamatul halvenemisel
ellu viia. Arengukava ajakohastamine võimaldab
võimalda kavandatud tegevusi ellu viia.
esialgseid tegevusi muuta/täiendada.
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Lisa 1: Ülevaade 2012–2018 tehtud
tähtsamatest töödest
2012
Aruküla lasteaia Rukkilille fassaadide ning katuse rekonstrueerimine ja soojustamine (CO2
kvoodiraha)
Pikavere lasteaed-algkooli II lasteaiarühma ruumide ehitamine (EAS)
Raasiku põhikooli staadioni ehitamine ja valgustamine (PRIA)
2013
Raasiku lasteaia Oravakese kahe rühma juurdeehitus
Pikavere lasteaed-algkooli maakütte paigaldamine (KIK)
2014
Liigveeprojekti I etapi elluviimine Arukülas
Tallinna mnt äärde 500-meetrisel lõigul kergliiklustee rajamine
Aruküla lasteaia Rukkilille ühe lisarühma ruumi remontimine
2015
Raasiku põhikooli staadioni tartaankatte paigaldus
Raasiku rahvamaja uus katus
2016
Pargi-reisi-parklate rajamine Raasiku ja Aruküla raudteejaamade juurde (KIK)
Arukülas Tallinna mnt äärde kergliiklustee rajamine jaamast kuni olemasoleva jalakäijate teeni
(KIK)
Raasiku noortekeskuse fuajee ning II korrusele viiva koridori sanitaarremont. Suure saali ning
noortekeskuse põrandate lihvimine ja lakkimine
Raasiku rahvamaja tänavasillutise väljavahetamine õuealal, vihmavee ärajuhtimine ja uus
sillutis
Pikavere mõisakooli katuse vahetus, korstnate remont, piksekaitse paigaldamine
2017
Raasiku põhikooli renoveerimine ja juurdeehituse rajamine
Raasiku rahvamaja fassaadi renoveerimine
Aruküla mõisa piksekaitse ja jalgrattahoidla
Raasiku tervisekeskuse katusevahetus
Kulli veepumpla soetus
2018
Raasiku võimla
Raasiku kergliiklustee
Aruküla mõisahoone
Pikavere kooli II korruse remont ja uus puurkaev
Aruküla põhikooli juurdeehitus, staadioni ehitus
Vallamaja kabinettide remont
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Lisa 2: Arengukava investeeringute ja nendega seotud
tegevuste kava
nr Valdkond

1 Haridus

Objekt, tegevus
Aruküla põhikooli juurdeehitus koos
võimla laiendusega ja staadioni ehitus.
Vana osa katuse uuendamine ja
riietusruumi remont

2 Haridus

Pikavere mõisakooli fassaaditööd

3 Haridus

Pikavere mõisakooli käsitöö- ja
tehnikahariduse ruumide ehitus

4 Haridus

5 Huviharidus

6 Kultuur

Aruküla lasteaia ehitustööd
(küttesüsteem, II korruse pealeehitus,
köögi ventilatsioonisüsteem;
rühmaruumide remont)
Aruküla mõisahoone (Aruküla
huvialakeskus Pääsulind): mõisaesise
plaaditud ala ja jalgteede katmine uue
kattematerjaliga, uus aed.
Mõisahoone fassaadiremont
Aruküla rahvamaja valgus- ja
helisüsteemide kaasajastamine, küte,
põrand, rõdu, signalisatsioon,

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

2022–
2024

2025–
2028

Kavandatav
summa
Märkused
2018–2019 – juurdeehitus ja
staadion
2019 – riietusruumide remont
3 680 000 2021 – katuse renoveerimine
2019 – ettevalmistav tegevus
2020 – fassaaditööd (100 000)
Fassaadi ekspertiis olemas, EASi
100 000
kaasrahastuse taotlemine

X

X

300 000

x

X

X

600 000

X

X

2021–2022 I etapp (50 000).
Kaasrahastuse taotlemine
2019. a küttesüsteemi
rekonstrueerimine
2019. a saaliosa II korruse
eskiisprojekt
2021–2023 II korruse ehitustööd,
köögi ventilatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine ja
rühmaruumide remonttööd
2020 – uus aed
2021 – mõisaesisele plaaditud alale
ja jalgteedele uus kate

350 000
Saalipõrand ja küttesüsteem 2019.
aastal

X

X

230 000
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ventilatsioon, WC ja duširuum.
Keldri korrastamine
Raasiku rahvamaja renoveerimine, sh
õuealale parkla, laululava ja
õuesõppepaviljon

2019 pandus
2020 noortekeskus (10 000)
Kaasrahastuse taotlemine

7 Kultuur

X

Laululava ehitus Pikavere mõisaparki
Aruküla staadioni jääväljaku
Sport ja
varustamine poortide ja külmutus9 terviseedendus seadmetega

X

8 Kultuur

X

X

X

Pikavere mõisakooli spordiväljaku
rajamine
Sportimisvõimaluste taastamine
Peningil spordisaalis

X

16 Heaolu

17 Heaolu

Hooldekodu rajamine
Vee- ja kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimine ja ehitamine valla
tiheasustusaladel vastavalt Raasiku valla
ÜVK arendamise kavale

X

X

X

Terviseraja rajamine Raasikule.
Sport ja
Olemasolevate radade tähistamine,
13 terviseedendus viidastamine ja hooldamine

Sport ja
14 terviseedendus Mängu- ja spordiväljakute arendamine
Sport ja
15 terviseedendus Rattapargi (pumptrack) rajamine

X

X

Raasiku staadioni ja spordiväljakute
Sport ja
arendamine, sh staadionile PVC-katuse
10 terviseedendus paigaldamine
Sport ja
11 terviseedendus
Sport ja
12 terviseedendus

55 000

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

33 000

Projekteerimine 2021. aastal
Ehitus 2022. Kaasrahastusega

120 000

Kaasrahastuse taotlemine

100 000

PVC projekteerimine ja ehitus koos
spordiklubi ja kaasrahastusega
2021. aastal ettevalmistav tegevus
2022 – realiseerimine;
kaasrahastuse taotlemine

10 000

PRIA ja külaseltsi kaasrahastus

25 000

Kaasrahastus

25 000

Kaasrahastus

100 000

Kaasrahastuse taotlemine
Kontseptsioon alates 2019.
PPP projekt, kaasrahastus
Raasiku valla kaasrahastus 350 000
OÜ Raveni omakapitali
suurendamise kaudu. Valla ÜVK
kava uuendamine 2019. a I pooles

205 000

2 000 000

350 000
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18 Heaolu

Vallale kuuluvate eluruumide
ümberkorraldus; sotsiaalmaja ehitus

19 Elukeskkond

Liigvete ärajuhtimine Arukülas ja
Raasikul

20 Elukeskkond

Kõnniteede rajamine alevikesse ja
kergliiklusteed alevike ja külade vahel

21 Elukeskkond

X

X

X

X

X

22 Elukeskkond

Raasiku pargi-reisi-parkla laiendamine
Teede arendamise kava väljatöötamine
ja elluviimine

23 Elukeskkond

Olemasoleva tänavavalgustuse
rekonstrueerimine ja täiendamine

24 Elukeskkond

Tervisekeskuste hoonete fassaadide
remont

25 Elukeskkond

Jäätmejaama rajamine

X

X

26 Elukeskkond

Aruküla päästetehnika garaaži, Raveni
kontori ja üldhaldusruumide ehitamine

X

X

X

X

X

290 000

X

X

600 000

X

X

1 300 000

X
X

X

X

50 000
X

X

3 000 000
1 600 000

X

X

X

X

X

X

40 000
110 000

Raasiku veetorni väljast korrastamine
27 Elukeskkond

X

29 Elukeskkond

Raasiku vallavalitsuse hoone
siseruumide remont, katuse remont ja
lähiala planeering koos liiklusskeemiga
Külade bussipeatuste ja külaplatside
valgustuse lahendamine
päikesepaneelidega

30 Elukeskkond

Turvaliste maantee ja raudtee
ületuskohtade rajamine

28 Elukeskkond

100 000

X

X

130 000

X

X

X

X

25

X

10 000

2019 – ettevalmistavad tegevused.
Ehitada kaasrahastusega
sotsiaalmaja, remontida eluruume
Arukülas Põhja tn ja Tallinna mnt
piirkonnad, Raasikul Raudtee tn
piirkond ja jõeäärne piirkond
Vastavalt valla üldplaneeringule ja
teehoiukavale; vajalik ka
kaasrahastuse leidmine
2021. aastal Raasiku pargi-reisiparkla laiendamine
Vajadusel kaasata laenuraha
Vajalik välja töötada
rekonstrueerimise kava;
lisarahastuse leidmine
Fassaaditööd
Jäätmejaama rajamine KIKi
toetusega
Planeeritud ainult tegevused.
Detailplaneeringu koostamine;
Raveni rahastus
Välisilme korrastamine.
Vajalik leida kaasrahastus

Katuse soojustamine
Tööd koostöös Maanteeameti ja
tänavavalgustuse arendamisega.
Kaasrahastus

Koostöös infra valdajatega

31 Elukeskkond

Detailplaneeringute koostamine valla
maadele

32 Elukeskkond

Raasiku aleviku kanalisatsiooni II ja III
etapp

X

X

X

10 000

2019. aastal detailplaneeringu
koostamine vallale kuuluva kinnistu
väärindamiseks

200 000

Taotlus KiKile 2019. aastal, valla
omaosalus

Lisa 3: Vallaelanike küsitluse kokkuvõte
Arengukava koostamisse kaasati Raasiku valla elanikud, kellel oli võimalik oma panus anda kahel viisil: küsitluse kaudu ning toimusid ka kohtumised ja
arutelud vallajuhtidega6.
Vallaelanike küsitlus toimus nii elektrooniliselt veebis kui ka vastuselehtedega ajavahemikus 15.09.–13.10.2017. Vastajaid oli kokku 1967. Veebipõhiselt vastas
küsimustikule 101 inimest ning paberil täideti 95 küsimustikku. Küsimustiku koostas ja küsitluse viis läbi OÜ Pyramid Consult.
Küsimustikus uuriti, kuidas on vastaja rahul eluga Raasiku vallas, kas ja mil määral ta on rahul arengukavas käsitletavate teenuste kvaliteediga. Samuti paluti
vastata küsimustele, millised on kolm peamist valla tugevust ning millistele valdkondadele tähelepanu pööramine on vastaja või vastaja pere jaoks lähiaastate
perspektiivis kõige olulisem. Lisaks küsiti seda, kuidas kaasata vallaelanike senisest enam otsustusprotsessidesse.
Kokkuvõtte vallaelanike küsimustiku vastustest
Eluga Raasiku vallas oli väga rahul 14% ja rahul 65% küsitlusele vastanud inimestest. Rahul ei olnud 15% vastajatest, hinnangut ei osanud anda 5% ning
küsimusele jättis vastamata 1% vastajatest.

6
7

Kohtumised toimusid 06.11.17 Raasikul, 09.11.17 Pikaveres ja 13.11.17 Arukülas.
2011. aastal vastas arengukava koostamise protsessis küsitlusele 164 inimest.

26

Kokku vastajaid 196
Ei ole rahul

Ei oska öelda

Olen rahul

Olen väga rahul

Vastamata

1%
14%

15%
5%

65%

Joonis 1: Rahulolu eluga Raasiku vallas
Hariduse, noortele suunatud teenuste, kultuuri ja vabaajateenuste osas arvas enamik vastajaid, et olukord on kas mõningal määral paranenud või jäänud
samaks. Märgatavalt paranenud teenuste osas tõusis esile kultuuri ja vaba aja veetmise valdkond, mida kiideti palju ka lahtistes vastustes.
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26
21

20

17

20 20
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10

6 5

8 8

5
3 4 3

6

1 2

9

5 6 5 5

0
Oluliselt paranenud

Mõningal määral
paranenud

Jäänud samaks

Mõningal määral
halvenenud

Oluliselt halvenenud

Ei oska öelda

Haridus (alg-, põhi- keskharidus)

Huviharidus

Kultuur, vabaaja veetmine ja meelelahutus

Sportimisvõimalused

Lapsehoiu- ja lasteaia teenused

Teenused noortele

vastamata

Joonis 2: Vastajate hinnang hariduse, kultuuri ja vaba aja veetmisega seotud teenustele
Eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud teenuste osas saab öelda, et enamik vastajaid ei osanud teenuste kohta hinnangut anda, hinnangu andjatest
enamus oli seisukohal, et teenus on jäänud samaks või mõningal määral paranenud.
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Mõningal määral
paranenud

Jäänud samaks
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Teenused eakatele, sh hoolekande teenused

Oluliselt halvenenud

Ei oska öelda

vastamata

Teenused erivajadustega inimestele

Joonis 3: Vallaelanike hinnang heaolu tagavatele teenustele
Turvalisuse ja planeerimise küsimuste osas olid vastajad seisukohal, et olukord on jäänud samaks või mõningal määral paranenud.

Avalik kord, turvalisus
Avaliku ruumi planeerimine
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51
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34
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7
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Mõningal
määral
paranenud

Jäänud samaks

Mõningal
määral
halvenenud

Ouliselt
halvenenud

Ei oska öelda

Vastamata
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Joonis 4: Hinnang avalikule korrale ja avaliku ruumi planeerimisele
Ühistranspordi ja teede osas hinnati kõrgelt väljaehitatud kergliiklusteid, kuid samas andsid lahtised vastused tagasisidet, et kergliiklus- ja kõnniteede vajadus
ning süsteemne väljaehitamine on elanike turvalisuse ja ka spordi- ning vaba aja veetmise aspektist tähtsad ka edaspidi. Üldise transpordikorralduse
paranemisega olid vastajad rahul. Siiski leiti, et nädalavahetuseti ja hilisõhtustel aegadel võiks ühistranspordiühendus Tallinnaga olla parem.
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Vallasisene ühistransport

23

29

60

8

10

56
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Ühendus Tallinna ja teiste tõmbekeskustega

41

55

59

9

6

18

8

Kergliiklusteed (kõnniteed, jalgrattateed)

61
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27

6
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10

7

Teede ja tänavate korrashoid, sh tänavavalgustus
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57
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21
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9

7

Joonis 5: Ühistransport ja teed
ÜVK ja muude kommunaalteenuste pakkumise osas olid vastajad seisukohal, et need on jäänud samaks või mõnevõrra paranenud. ÜVK osas ei osanud
märkimisväärne osa vastajatest hinnangut anda; põhjuseks, et nende piirkonda see kas ei ulatu või oli tegu hajaasustusalal elava vastajaga.
Mitmed vastajad märkisid, et tulevane võimalik ÜVK-ga liitumine tõstab tõenäoliselt nende kinnisvara hinda ning nad ootavad võimalust liituda.
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Jäätmekäitlus
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Joonis 6: ÜVK ja muud kommunaalteenused
Kokkuvõtlikult saab öelda, et kõige rohkem olid paranenud kergliiklusteed, ühistranspordiühendus Tallinnaga, vaba aja veetmise, kultuuri- ja sporditeenused
ning avaliku ruumi planeerimine.
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Valla tugevusteks loeti head asukohta elamiseks, turvalist keskkonda, elavat kultuurielu ning seda, et hariduse infrastruktuuri ajakohastamisse on vald väga
palju panustanud.
Prioriteetseteks arendussuundadeks pidasid küsitletud täiendavate lasteaiakohtade loomist, vanemaealiste hoolekande korraldamist võimalikult kodu
lähedal, sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste edasiarendamist ning mitmekesistamist.
Samuti pidasid küsitletud oluliseks kaasatust (hinnati kõrgelt ka antud arengukavaga seotud võimalusi panustamiseks). Rõhutati ka seda, et vallaametnikud ja
juhtkond peaksid valla asju rahvaga sagedamini arutama ning sooviti, et info levitamine võimalikult mitmekülgne oleks, tagamaks teabe kohalejõudmine
erinevate infokanalite kasutajatele.
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Austatud Raasiku valla elanik!
Raasiku vallavalitsus on algatanud Raasiku valla arengukava ajakohastamise. Aprilliks 2018. peab
valmima uus „Raasiku valla arengukava aastateks 2018–2028”, mille koostamisel on oluline panus anda
kõikidel valla elanikel. Määratleb ju arengukava ära valla järgmiste aastate prioriteedid, tegevussuunad
ja eesmärgid ning paneb paika ka vajalikud ressursid eesmärkide saavutamiseks / tegevuste
elluviimiseks, mõjutades seega kõigi vallaelanikke. Seega kutsume üles kõiki vallaelanike arengukava
koostamise protsessis osalema ja ütlema oma arvamuse, mida ja miks tuleks lähiaastatel Raasiku vallas
teha. Loomulikult ei võimalda kasutada olevate ressursside piiratus kõiki soove ja unelmaid ellu viia –
kuid iga elaniku arvamus on arengukava koostamisel tähtis. Anonüümse küsimustiku täitmine võtab
vaid mõned minutid, aga selle põhjal tehtavad õiged valikud ja head otsused mõjutavad valda aastaid!
1. Kuidas olete rahul eluga Raasiku vallas?
Olen väga rahul…..
Olen rahul…..
Ei ole rahul…..
Ei oska öelda……
Palun andke hinnang tabelis toodud valdkondade arengule Raasiku vallas viimase 4 aasta jooksul
Valdkond
Oluliselt
Mõningal
Jäänud
Mõningal
Oluliselt
Ei
paranenud
määral
samaks
määral
halvenenud oska
paranenud
halvenenud
öelda
Avalik kord,
turvalisus
Avaliku ruumi
planeerimine
Teenused eakatele,
sh hoolekandeteenused
Teenused
erivajadustega
inimestele
Teenused noortele
Lapsehoiu- ja
lasteaiateenused
Teenused
tööotsijatele ja
töötutele
Ettevõtjate ja
ettevõtluse
toetamine
Ettevõtlikkuse
edendamine ja
tunnustamine
Vallasisene
ühistransport
Ühendus Tallinna ja
teiste
tõmbekeskustega
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Kergliiklusteed
(kõnniteed,
jalgrattateed)
Teede ja tänavate
korrashoid, sh
tänavavalgustus
Ühisveevärk ja
kanalisatsioon
Soojamajandus
Heakord
Jäätmekäitlus
Haridus (alg-, põhija keskharidus)
Huviharidus
Kultuur, vaba aja
veetmine ja
meelelahutus
Sportimisvõimalused
2. Milliseks hindate olukorda Raasiku vallas turvalisuse vaatenurgast võetuna: kas elutähtsad
teenused (kiirabi, perearst, päästeteenistus, tuletõrje, politsei ja korrakaitse) on
kättesaadavad? Mis on peamised turvalisusega seonduvad probleemid? Kas ja mida tuleks
muuta ja parandada?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Milliseks hindate Raasiku valla sotsiaalsüsteemi ja teenuseid: kas vallavalitsus tegeleb piisavalt
noorte perede, eakate, laste ja teiste abivajajate küsimustega? Kas ja mida tuleks muuta ja
parandada?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Milliseks hindate olukorda ettevõtluse ja ettevõtlikkuse soodustamisel Raasiku vallas: kas ja
kuidas vald toetab ettevõtlust oma territooriumil? Kas vallas leidub piisavalt tööjõudu ja kas
vald panustab omapoolselt töötajate ümber- ja täiendõppe võimaluste parandamisesse? Kas
ja mida tuleks muuta ja parandada?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Milliseks hindate transpordikorraldust vallas – nii ühendust Tallinnaga, vallasiseseid bussiliine,
aga ka valla teede olukorda ja kergliiklusteede olemasolu? Kas ja mida tuleks muuta ja
parandada?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
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6. Milliseks hindate ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK), soojamajanduse korraldust, heakorra
tagamist ning jäätmekäitlust vallas: kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Milliseks hindate hariduse ja kultuuri korraldust ning kättesaadavust vallas: kas lasteaia- ja
koolikohti on piisavalt ja pakutav õpe kvaliteetne? Kas vallas on piisavalt eneseharimise ja vaba
aja veetmise võimalusi? Kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Loetlege palun Raasiku valla 1–3 üldist tugevust, ehk mis on vallas hästi.
a. ………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. ………………………………………………………
9. Loetlege palun 1–3 olulisemat Teile tähtsat soovitud muutust Raasiku vallas, ehk see, mis vajab
vallas tervikuna parandamist. Millistele valdkondadele tähelepanu pööramine on Teile / Teie
perele lähiaastate perspektiivis kõige olulisem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Kuidas kaasata vallaelanike veelgi enam otsustusprotsessi ja kas Te sooviksite valla eluolu
korraldamisel senisest enam kaasa rääkida? Kui jah, siis millistes küsimustes ja kuidas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Millele soovite veel tähelepanu juhtida?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tänan Teid Raasiku valla arengusse panustamise eest!
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