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Sissejuhatus
Muusika küla asub Kernu Vallas, Harju maakonnas. Küla piirneb
loodes Kabila külaga, edelas ja kagus Ruila külaga, kirdes Saue
vallaga.
Küla piiri pikkuseks on 13,7 km.
MUUSIKA küla on hästi säilinud põline hajaküla avarate
põllumaastikuvaadete ja looklevate külateedega. Kääbaste mäel asuv
Ukukivi (ü. 35,1 m, k. 5,7 m), tuntud ka Ruila Lossikivi, Neitsikivi,
Lindakivi ja Kalevipoja põllekivina, on Eesti suurim ohvrikivi.
Ohvrilohu läbimõõt on ligi 40 cm. Külas paikneb arheoloogiamälestis
kalmistu Kääbastemägi.
(Tegu on ajaloolise hajakülaga, kus on hästi säilinud asustusmuster.)

Arengukava koostamise tingisid järgmised vajadused:
• Määratleda küla vajadused ja külarahva ühised huvid
• Kavandada küla tegevuskava
Arengukava on koostatud aastateks 2011-2016, visiooniga aastani
2020 ja kaugemas perspektiivis. Küla arengukava on seotud Kernu
valla arengukava ja üldplaneeringuga.
Arvestades küla looduslikku potentsiaali ja arengukava koostamise
käigus läbiviidud ankeetküsitluste, vestluste ning analüüside tulemusi,
saab Muusika küla tulevikku määratleda järgmiselt:
• Vaikne, rohelise mõtteviisiga hajaküla
• Heakorrastatud ja eluterve looduskeskkonnaga, hooldatud maa ja
metsa ning puhta vee ja õhuga küla
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• Linnalähedane küla
Küla arengueesmärkide saavutamiseks on vaja arendada kolme
prioriteetset valdkonda:
• Füüsiline infrastruktuur
• Sotsiaalne elukeskkond
• Looduskeskkond
Füüsilise infrastruktuuri arendamine tagab loodus-, elu- ja
ettevõtluskeskkonna arengu. Muusika küla arengus tuleb
eelisjärjekorras tegeleda teede olukorra parandamisega. Teede olukord
on tähtis külaelanike liikumisvajaduste ning ettevõtluse arengu ja
rahvaarvu suurenemise üks põhialus. Samuti tuleb paigaldada
teeviidad.
Sotsiaalse elukeskkonna valdkonnas tuleb leida küla kokkusaamise
koht ning aktiviseerida küla ühistegevust. Vaja on muuta Muusika
küla tõeliseks kodukülaks.
Looduskeskkonna osas tuleb säilitada olemasolev maastik ja
parandada küla üldist heakorda.
Otsus küla arengukava koostamiseks tehti Muusika küla
üldkoosolekul 24. Oktoobril 2010 a.
Arengukava koostamist alustati Novembris 2010, kui toimus
üldkoosolek. Ajurünnaku vormis viidi läbi küla SWOT analüüs,
täpsustati fakte hetkeolukorrast ja korraldati probleemide ja vajaduste
analüüs ning elanikkonna küsitlus soolise- ja vanuselise kooseisu,
hariduse kohta. Sõnastati küla visioon. Määrati tegevuste teostajad ja
vastutajad.
Arengukava on valminud Muusika küla elanike kaasabil.
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Arengukavas kasutatavad mõisted
Arengueesmärk- visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse
teatud ajaks jõuda ja mis on määratletav, mõõdetav ja reaalselt
elluviidav.
Arengukava- dokument, mis sisaldab majandusliku ja sotsiaalse
olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse
kavandamist ning edasise arengu suundi ja eelistusi. Arengukava on
piirkonna visioonist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks suunatud
kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arengueeldusi, -eesmärke
ja kavandatud tegevusprioriteete.
SWOT-analüüs- meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede
analüüsiks. Tuleneb ingliskeelsete sõnade (Strengths ’tugevused’,
Weaknesses ’nõrkused’, Opportunities ’võimalused’, Threats ’ohud’)
algustähtedest.
Tegevuskava- loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida
on vaja täita püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos ressursside,
elluviijate ja tähtaja määramisega.
Visioon- ideaalne tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada.
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Küla ajalooline taust
Muusika küla asub endise Hageri kirikukihelkonna Ruila ordumõisa
valdusesse, kuid põlistalud ja suguvõsad on palju vanemad kui
sellenimeline küla ise. Andmed Muusika nimelisest külast pärinevad
19 sajandi II poolest. Mõne põlisperekonna, nt. Viita talus elavate
Kraamide sugupuu ulatub välja 17 sajandisse, ehk Rootsi aega.
Eestimaa 1725-1726 a. adramaarevisjoni Harjumaa
allpublikatsiooni(II kd, 1988, lk. 249) põhjal oli Ruila ordumõisas
kaks küla. Need olid Kabila (4 talu) ja Kirpma (24 talu). Kirpma küla
talude nimekirjas võib silmata mitmeid praeguse Muusika küla talusid
nagu nt. Naano (Naehno, Nahno), Rõkardi (Rockardi, Reckardi) ja
Nõmme (Nemme). Tõenäoliselt on neid seal kirjas rohkemgi. Kirpma
külas elasid enamuses mõisasulased ja teenijad ning neile kasutada
antud talumaad mõisastati 19 saj. Hoo sai sisse talude päriseks
ostmine ning mõis müüs talupoegadele just oma ääremaid. Muusika
külas on Muusika talu, mis on ostetud mõisa käest aastal 1882. Mõisa
kaardil on märgitud kohanimeks „Musika“. Kas talunimi andis nime
ka külale või küla talule, ning miks just „Muusika“on , sellele
küsimusele enam kohalikud inimesed kahjuks vastata ei oska. Küll
aga mäletatakse, et pillimäng on siinkandis alati au see olnud ning igas
talus leidus vanasti pillimees. 1929 a. Jagati talupoegade vahel
Muusika talu pooleks ning üks neist hakkas poodi pidama. Muusika
talu on praegu siinkandis üks väheseid majapidamisi, mis täielikult
talupidamisest elatub. Kasvatatakse noorloomi ning peetakse
piimakarja, lisaks kanad.
1910 a. Tööra (hiljem võeti talunimeks Teeraja) talus sündinud Aliide
Sildvee (sünd. Grünberg) mäletab, et tema vanavanaisa Jaan oli
Muusika külas sündinud ning pidas enne Tööra talukoha ostmist
Muusika kõrtsi ning jagas päeval talupoegadele kõrtsi vastas asuvast
mõisa magasiaidast vilja. Kõrtsihoone enam säilinud ei ole.
1871 a. Ehitati Muusika küla külakool, millest on kasvanud välja
praegune 1940 aastast Ruila mõisa häärberis asuv Ruila Põhikool.
Kuni külakooli ehitamiseni oli rahva haridustase madal. Leidus mõni,
kes oskas lugeda, kuid kirjaoskus oli praktiliselt olematu. 1914-1916
ehitati uus, avaram ja ruumikam koolimaja. Kohaliku valla ega
kirikuarhiivis puuduvad selle kohta andmed, kuid teated on
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suusõnalised. Õlgkatusega külakooli enam alles ei ole. 1916 a.
Ehitatud koolimaja, kus nõukogude ajal elasid sees kolhoosnikud, on
tabanud parem saatus. Praegune omanik on Toomas Vitsut.
Omaaegse seltsielu pani koos õpetaja Helmes Israeliga käima 1908 a.
Sündinud saarlane Ida Suitsepp (neiupõlvenimega Lesk), kes 18
aastasena Muusika külla Ramla tallu teenijaks kaubeldi ning ainsale
perepojale Johannesele silma hakkas. Ramla oli küla suurim talu.
Maarja külas Oja talus elas üks vahva mees Jüri Kruus, kes pani
käima puhkpilliorkestri ja koorilaulu.
Teiseks silmatorkavaks kujuks oli Vanatoa peremees Johannes
Abiram, kuna seal talus peeti laupäeva õhtuti palvetunde ja rahvas
käis kohal nagu kirikus.
Põlluharimisega paistis veel silma Nõmme talu peremees Ants, kes
olevat kündnud kartulipõldu ning lõunale minnes jätnud hobuse
põllule lahti rakendamata. Siis tulnud sinna siblima kanad ning ajanud
künnijärje segamini. Tulemuseks oli risti-rästi ja sinkadi-vonkadi
küntud põld, millest on tulnud ka kõnekäänd: „segamini kui Nõmme
Antsu künnijärg“
1941 a. 14 juuni möödus Muusika külas ohvriteta. 25 märtsil 1949 a.
Küüditati Siberisse ainult üks perekond (Vanatoa talu peremees
Johannes Abiram`i perekond koos kuue lapsega) , kuigi maareformiga
võeti maid vähemaks enamikul küla taludest. Kohe peale küüditamist
tehti Vanatoa tallu kolhoosi „Kuldne Tulevik“ keskus ning kanala.

Küla elanikkond
Muusika küla on elanike arvult vallas viiendal kohal. Küla on olnud
elukohana piisavalt populaarne ja elanikkond on pidevalt kasvanud:
2007-103
2008-107
2009-118
2010-119

Kinnistuid on külas 98, neist 56 hoonestatud. Vt. Lisa nr.1
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Majapidamised ja ettevõtted on küla territooriumil hajali.
Üksmeelselt ollakse seisukohal, et küla on vaja arendada. Kõige
suuremad on ootused küla ühistegemistele (külapäevad, koostöö,
kooskäimine, naabrivalve, keskkonna hoidmine).

Küla majanduslik olukord
Külas tegutseb 11 füüsilisest isikust ettevõtjat ja 12 osaühingut.
Vt. Lisa nr.2

Küla infrastruktuur
Tehnilised näitajad
Muusika küla-tüüpilise lähilinna küla soodne geograafiline asukoht
Tallinna, Keila, Saue ja Saku linna läheduses võimaldab elanikel
linnas tööl käia ja kasutada sealset tehnikat ja sotsiaalset
infrastruktuuri ning saada osa pakutavast kultuurist.
Muusika küla pindala on 8,1 km2.
Elekter
Olemas kõigis majapidamistes. Raske lume ja tugevate tuulte korral
esineb voolukatkestusi ja pinge langusi, mille põhjustavad rohked
õhuliinid.
Autokütus
Tänu Saue, Saku, Keila linna lähedusele on kiirelt ja ööpäevaringselt
kättesaadav. Saue Valla piiril Harutee asub bensiinijaam, Kernu
tankla.
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Teed
Intensiivsema liiklusega teelõiguks on küla läbiv Ääsmäe- Kernu
maantee. Kruusakattega külavaheteede olukord on kohati halb-sügisel
ja kevadel auklikud ning suvisel ajal tolmavad.
Sideteenused
Interneti võimalus on tervel külal, kuid on täheldatud halba kvaliteeti.
Samuti on mobiilse levialaga, kohati on levi väga nõrk. Puudub
sideteenuse pakkuja kaabliühenduse näol.
Post
Tuuakse iga päev kohale. Pooltel taludel puudub postkast, millest
tulenevalt on postisaadetiste kättesaamisega vahel probleeme.
Prügimajandus
Vallal on leping Veolia Keskkonnateenused AS`ga, mis kohustab
vähemalt kord kuus prügi äraviimist.

Küla sotsiaalne infrastruktuur
Info
Saadakse kätte põhiliselt TV, raadio ja ajakirjanduse (üleriigiline ja
kohalik) kaudu. Üks kord kahe kuu jooksul ilmub vallaleht „OMA
VALD“ ja toimetatakse kõigile, kellel on postkastid olemas. Kes
omavad toimivat interneti ühendust, saavad infot ka digitaalsel kujul.
Haridus
Külas hariduse omandamise võimalus puudub. Samas on see väga hea
kättesaadavusega Ruila ja Kernu koolis. Kesk-, kutse-ja kõrghariduse
omandamine võimalik lähimas suures linnas.

10

Kultuur ja sport
Külas puudub endal spordihoone ja raamatukogu. Lähim spordihoone
ja raamatukogu asuvad Ruila külas.
Valla Rahvamaja asub Haibas, kus tegutseb hulgaliselt muusika-,
tantsu-, spordi- ja teatriringe.
Lisaks toimuvad vallas igaaastased külade talimängud.
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Perearsti vastuvõtt toimub Haibas, Laitses. Lähimad hambaravi
asutused asuvad Riisiperes, Keilas ja Sauel. Apteegid asuvad
lähimates suuremates linnades. Haibas asuv Lastekodu ja Kohatu
külas asuv Hooldekodu abistavad sotsiaalhoolekannet vajavaid
inimesi.
Kauplused ja Postiasutus
Lähimad kauplused asuvad Ruilas, Laitses ja Harutee kauplused. Eesti
Posti postkontor asub Haibas Kernu Vallamajas.
Turvalisus
Külas hajaasustus, aga kuna küla inimesed tunnevad üksteist
suhteliselt hästi on hakanud iseeneslikult toimima naabrivalve.
Kuritegevus ja alkoholism pole seni eriliseks probleemiks olnud.
Külal puudub oma tuletõrje veevõtukoht.
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Külaelanike koostöö
Muusika küla inimesed on hakanud aktiviseeruma, oma soove ja tahet
julgemalt ja avalikult väljendama.
Soovitakse hakata korraldama traditsioonilisi küla ühisüritusi ja
külapäevi, kuid väike takistus on selleks ajalooliselt välja kujunenud
kooslused.
Soovitakse omavahel teha koostööd nii teiste majapidamistega kui ka
külas asuvate ettevõtetega ning korraldada ühistalguid ja ühisüritusi.
Ühine kooskäimise sobiv koht on olemas (külakiige plats), seda tuleb
veel arendada.

Muusika küla visioon
Muusika küla on turvaline, atraktiivne, heakorrastatud ja
keskkonnasäästliku ettevõtlusega elu-, töö- ja külastuspaik:
• Külas on väljakujunenud traditsioonid
• Küla on aktiivset tegevust soosiv inim- ja loodussõbralik
• Külas ei ole suurtööstust ja keskkonda saastavaid ettevõtteid
• Privaatne elukeskkond

Küla muutumine ja arengusuunad
Esimene ja kõige olulisem on küla muutmine aktiivseks
elamiskeskkonnaks ning elavdada traditsioonilist külaelu, mis
tänapäeva kiires elutempos kipub kaduma ning tahaplaanile jääma.
Selleks, et küla muutuks atraktiivsemaks olemasolevale
elanikkonnale, peavad olema rahuldatud põhivajadused.
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Eesmärgid, mida tuleks saavutada:
• Kõikide külaelanikeni jõuaks külaelu puudutav info
• Iga koduni viiks suvel tolmuvaba ja talvel korras tee
• Iga kodu oleks kvaliteetse elektrienergiaga varustatud
• Igal majapidamisel võimalus kasutada kvaliteetset interneti
ühendust suhtlemiseks ja info hankimiseks ning töövahendina.
• Nii noortel kui eakatel on võimalus veeta külas vaba aega igal
aastaajal iga ilmaga, külarahva kokkusaamiskoht jne.
• Muusika küla heakorrastus ja talgutööd
• Muusika külal oleks oma koduleht
• Korra aastas toimuvad küla-ja perepäevad
• Kindlustada külas turvalisus: naabrivalve, valla või riiklike
turvastruktuuride kaudu
• Arendada koostööd teiste küladega erinevate spordi- ja
kultuuriürituste korraldamisel

Küla arengut käsitlevad õigusaktid
-Kernu Valla üldplaneering
-Kernu Valla arengukava
-Kernu Valla jäätmekava
-Kernu Valla avaliku korra eeskiri
-Kernu Valla heakorra eeskirjad
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-Harju Maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“

Arengukava täitmise jälgimine
Küla arengukava elluviimist jälgivad külaelanikud kord aastas.
Küla arengukava paljud eesmärgid ühtivad valla arengukava
eesmärkidega. Küla arengukava on Valla arengukava osa.
Arengukava elluviimise tulemuste tutvustamine ja arengukava
ülevaatamine ning vajadusel täiendamine toimub külaelanike
üldkoosolekutel.

Tulemus, milleni jõutakse
Elanike ootused on kirja saanud Muusika küla üldkoosolekul, kus
osalejad olid valdavalt optimistliku hoiakuga inimesed, kes on valmis
jõukohaselt kaasa aitama küla arengule.
Tulemus, milleni tahetakse jõuda:
• Muusika küla inimesed on kodukohta hoidvad, piirkonda
armastavad, selle tuleviku pärast muret tundvad, kes tahavad
selle küla muuta kodukülaks.
• Kesksel kohal füüsilise infrastruktuuri valdkonnas on teeviitade
ja kohanimede paigaldamine, teede olukorra parendamine nii
suve- kui ka talveperioodil.
• Sotsiaalse elukeskkonna valdkonnas on kesksel kohal vaba aja
veetmise võimaluste mitmekesistamine ning küla ühistegevuste
aktiviseerimine.
• Looduskeskkonna valdkonnas on kesksel kohal Muusika küla
heakorra parendamine kogu küla territooriumil.
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MUUSIKA KÜLA SWOT ANALÜÜS
KÜLA TUGEVUSED

KÜLA NÕRKUSED

Hea asukoht ( linna lähedal )

Nõrk mobiiliside

Privaatsus

Piiratud tööhõive

Saastamata loodus

Hajaasustus

Ligipääs tugevale koolile

Ühistransport ei ole piisav

Palju noori peresid

Arstiabi kättesaadavus

Jätkusuutlik küla

Lasteaia ja lastehoiu teenus

Spordilembeline küla

Tuletõrje veevõtu koha puudumine

Ettevõtlik elanikkond

Korrastamata teeääred

Toimiv naabrivalve

Info puudus

Rahuldav teedevõrk

Elektrivarustuse häired

Hajaasustus
Küla kiigeplatsil kooskäimise koht
Väljakujunenud traditsioonid

KÜLA VÕIMALUSED

KÜLA OHUD

Elada hajaasustusega külas

Küla muutub asulaks

Sportimisvõimalused

Hävinevad põlluvaated

Õppida ja sportida naaber külas

Räämas teeääred( puude hävimine)

Teha küla atraktiivsemaks

Rebased , metssead

Leida tööd Tallinnas ja teistel

Tänane kehtiv üldplaneering
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lähedal asuvates linnades
Võimalus ära kasutada vaimset
ressurssi

Lagunevad/rohtuvad põlluvahe teed

Muuta küla kodukülaks

Kuritegevuse kasv (turism)

Leida võimalused teede
korrastamiseks

Märgistamata Vana-Pärnu maantee

MUUSIKA KÜLA TEGEVUSKAVA
Aeg

Objekt, tegevus

Summa Vastutaja
aastas

Fin. Allikad

Iga-aastane

Talimängudest
osavõtt, ühisüritustest
osavõtt

Külavanem

Muusika küla

Külateed tolmuvabaks

Vallavalitsus

Fondid

Iga-aastane

Uusaasta vastuvõtt,
jaanipäev
korraldamine

Juhtgrupp

Muusika küla
MTÜ,
vabatahtlikud

2011

Koduleht

Juhtgrupp

MTÜ

2011-2012

Küla kaart, teeviidad
ja kohanimed

Muusika küla
MTÜ

Fondid

2011-2016

Valgustatud terviseja suusarada.

Muusika küla
MTÜ

Fondid,
Muusika küla
MTÜ

Iga-aastane
tegevus

Küla turvalisuse
tagamine-naabrivalve

Naaber

Naaber
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2010-2011

Külaseltsi loomine

Külaelanikud

Külaelanikud

2011-2016

Arendada välja
külakiige plats

Muusika küla
MTÜ

Vabatahtlikud,
MTÜ, Fondid

2011-2016

Muusika küla ajaloo
uurimine

Külainimesed

Muusika küla
MTÜ, Fondid

20112016

Bussipaviljonid

Muusika küla
MTÜ

Fondid

2011-2016

Misjonimaja
spordiplatsi
väljaehitamine

Kogudus

MTÜ. Fondid

Maastikuhoolduskava
koostamine

Küla

Projektid

2011-2016

17

LISA nr.1
Muusika küla ettevõtjad

OÜ Tüvi, juhatuse liige Ardi Romet
OÜ Kuldemar, juhatuse liige Urmas Mahla
OÜ Mindrello, juhatuse liige Uno Kraam
OÜ KITI Haldus, juhatuse liige Kristel Kirsimaa
OÜ Tuka KVE, juhatuse liige Ruttar Ant
OÜ Kindla Kodu Kinnisvara, juhatuse liige Moonika Järvela
OÜ Vemar Service, juhatuse liige Vello Järvela
OÜ Landeks Grupp, juhatuse liige Arvo Kraam
OÜ Vemar Metall, juhatuse liige Vello Järvela
OÜ J.U.M.P.Ehitusmeister, juhatuse liige Urmas Mahla
OÜ Bentalex, juhatuse liige Rene Rässa
OÜ Makord Grupp, juhatuse liige Julia Mazejeva
FIE Enn Karu
FIE Riho Kraam Kungla Talu
FIE Arvo Kraam
FIE Ants-Kalju Kraami Nõmme Talu
FIE Uno Kraam
FIE Taimi Kraam
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FIE Muusika Talu
FIE Tiia Rosenberg
FIE Aivo Rosenberg
FIE Moonika Järvela
FIE Ülle Luik
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Lisa nr.2
Muusika küla kinnistud

Hoonestatud

Hoonestamata

Vanatoa

Männi

Tamme

Noodi

Madise

Orumetsa

Teeraja

Karja

Oru

Heina

Magaski

Madise I

Häädemaa

Pääsusilma

Maarja

Jaanuse

Pähklioru

Bändi

Sepa

Oravasaba

Põllumäe

Jänese

Orava

Sinilille

Suitsu

Lagendikku

Laulu

Tuulevälja

Nõmme

Tuulemäe

Kungla I

Navioru

Kadaka

Bergi

Maria

Selja

Lossi

Ukukivi

Maarjamõisa

Maarjasoo

Hundi

Keskuse

Keldrimäe

Mäepõllu
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Rebase

Suur-Jõeääre

Oravamäe

Arumetsa

Oja

Naanumetsa

Nuhjametsa

Jakobi

Lepa

Marta

Missioni

Silvia

Vihalemma

Kandle

Kuusikumäe

Suitsu-Jaani

Tuka

Kase

Kõue

Kuuse

Reisseri

Luha

Mägra

Niidu

Pärnamäe

Marja

Naanu

Kangru

Roosimäe

Pärnametsa

Väike-Suitsu

Männimäe

Kasepere

Orase

Muusika

Kalevi

Tera

Laura

Ramla-Mäe

Kalevimetsa

Ramla
Viita
Tihra
Mäeveere
Undi
Sõeru
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Nuhja
Trummi
Rekkandi
Vanakupja
Väike-Orava
Koolitoa
Pilli 1
Pilli 2
Orava 2

