
                                   Viimsi valla liikumisharrastuse  
ja spordi arengukava  

 

1 

 
 

 
 

VIIMSI 2011 
 

 
 
 

  
VIIMSI VALLA LIIKUMISHARRASTUSE JA 

SPORDI ARENGUKAVA 2011-2014 
 



                                   Viimsi valla liikumisharrastuse  
ja spordi arengukava  

 

 2 

 

SISUKORD 
 

1. SISSEJUHATUS ................................................................................................................................................. 3 

2. VALLA LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI HETKEOLUKORRA  KIRJELDUS ...................................... 4 

3. VALLA LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDITEGEVUSE LÜHIK IRJELDUS ............................................ 6 

3.1. SPORDIKORRALDUS............................................................................................................................................... 6 

3.2. SPORDIKLUBID ....................................................................................................................................................... 6 

3.3. LIIKUMISHARRASTUS JA SELLE KORRALDUS ......................................................................................................... 8 

3.4. SPORDIRAJATISED ................................................................................................................................................. 8 

3.5. VÕISTLUSTEGEVUSE KORRALDUS ....................................................................................................................... 11 

3.6. LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI FINANTSEERIMINE .......................................................................................... 12 

4. VIIMSI VALLA LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI ARENGU EELDUSED JA TINGIMUSTEST 
LÄHTUVAD VÕIMALUSED .................................................................................................................................. 15 

5. VALLA LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI PROBLEEMID .................................................................... 16 

6. LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI VALDKONNA VISIOON 2 015. AASTANI ...................................... 17 

7. SPORDI JA LIIKUMISHARRASTUSE VALDKONNA INVESTEER INGUTE JA STRATEEGILISTE 
TEGEVUSTE KAVA .............................................................................................................................................. 18 

8. ARENGUKAVA TEGEVUSSUUNAD JA NENDEST LÄHTUV TEGEV USKAVA STRUKTUUR .............. 22 

9. VALDKONDADE TEGEVUSKAVAD .............................................................................................................. 23 

9.1. LIIKUMISHARRASTUSEKS JA SPORTIMISEKS TINGIMUSTE LOOMINE JA EDENDAMINE ......................................... 23 

9.2. LASTE JA NOORTE LIIKUMISHARRASTUS JA SPORDITEGEVUS KOOLIDES JA LASTEASUTUSTES ......................... 28 

9.3. LASTE JA NOORTE KOOLIVÄLINE LIIKUMISHARRASTUS JA SPORDITEGEVUS ....................................................... 28 

9.4. VÕISTLUSSPORDIS OSALEMISE TOETAMINE ........................................................................................................ 29 

9.5. ELANIKKONNA IGAPÄEVASE LIIKUMISHARRASTUS JA SPORT .............................................................................. 30 

9.6. LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI KOOSTÖÖVÕRGUSTIK .................................................................................... 30 

9.7. KOOSTÖÖPARTNERITE KAASAMINE ..................................................................................................................... 31 

9.8. VALDKONNA TULEMUSLIKKUSE TUNNUSTAMINE ................................................................................................. 31 

10. KOOSTÖÖPARTNERID ................................................................................................................................. 32 

11. ARENGUKAVA LÄBIVAATAMISE JA UUENDAMISE KORD .................................................................. 33 

12. KASUTATUD ALLIKMATERJALID .............................................................................................................. 34 

LISA 1 – VIIMSI VALLAS JA VÄLJASPOOL VALLA ELANIKEG A TÖÖTAVAD SPORDIKLUBID JA 
SPORDIKOOLID ................................................................................................................................................... 35 

LISA 2 – VIIMSI VALLA ELANIKEGA TÖÖTAVAD SPORDIKLUB IDE JA SPORDIKOOLIDE 
ATESTEERITUD TREENERID JA JUHENDAJAD ............................................................................................ 38 

LISA 3 – VIIMSI VALLA EELARVEST 2011. A. TEGEVUSTOE TUST SAAVAD SPORDIKLUBID JA 
SPORDIKOOLID ................................................................................................................................................... 41 

LISA 4 – VIIMSI SPORTLASTE VÄLJAPAISTVAD TULEMUSED 2008-2010 .............................................. 43 

LISA 5 – VIIMSI VALLA SPORDI VALDKONNA EELARVEVAHEN DITE JAOTUS 2004 - 2011 ................ 45 

LISA 6 – SPORDIRAJATISED VIIMSI VALLAS ................................................................................................ 46 

LISA 7 – VIIMSI VALLA LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI VALDKONNA UURING 2007. AASTAL .. 51 

UURINGU EESMÄRK..................................................................................................................................................... 51 

UURINGU EELDATAV TULEMUS.................................................................................................................................... 51 

LÄHTEKOHTI ARENGUKAVA KONTSEPTUAALSEKS KOOSTAMISEKS ............................................................................ 52 



                                   Viimsi valla liikumisharrastuse  
ja spordi arengukava  

 

 3 

1. Sissejuhatus  
 

Käesolev arengukava dokument on Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava (2008 – 

2011) uuendatud ja edasiarendatud versioon. 2008. a Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi 

arengukava koostamisel uuriti ja kavandati valla liikumisharrastuse ja spordi arengusuundi.  
 

Käesoleva arengukavaga antakse esmalt valla liikumisharrastuse ja spordi hetkeolukorra (aasta 

2011) ülevaade ja esitatakse võimalik arengukava erinevates liikumisharrastuse ja spordi 

toimimisalades. Arengukava uuendamisel kaasati valla noorsoo- ja spordikomisjoni liikmeid, 

ekspertidena erinevate spordialade esindajaid, vallas asuvate spordikeskuste juhte, 

spordiaktiviste ja valla elanikke.  

 

Käesoleva arengukava koostamisel on tuginetud ja see on kooskõlas Viimsi valla arengukavaga, 

ning valdkonnaga otseselt seoses olevate planeeringudokumentidega: kinnitamisprotsessis olev 

teemaplaneering Lapsesõbralik Viimsi (LAPS), Haabneeme aleviku üldplaneeringu 

eskiisprojekt, Viimsi Virgestusala eskiislahendus, Viimsi valla üldplaneering.  

Arengukava jääb avatuks pidevale ja regulaarsele uuendamisele aruteludele, täiendavatele 

ettepanekutele ning võimaldab arendada muid liikumisharrastuse ja spordi arengut puudutavaid 

dokumente. 

  

 
8. mai 2010, XXIV Viimsi Jooks. Tillude vanuseklassi poiste start. Foto Tiia Tamm 
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2. Valla liikumisharrastuse ja spordi hetkeolukorra  kirjeldus 
 

Olukorra kirjeldamisel on võimalik tugineda statistiliselt fikseeritud spordi ja liikumisharrastuse 

näitajatele, millised on: 

- ülevaade Viimsi vallas ja viimsi valla elanikega töötavate spordiklubide ja spordikoolide 

kohta (vaata Lisa 1) 

- ülevaade vallas tegutsevate treeningrühmade treenerite kvalifikastiooni kohta (vaata Lisa 

2) 

- ülevaade 7-19 aastaste laste ja noorte spordi treeningrühmades osalemise kohta 2004- 

2011 (vaata Lisa 5). 

- spordi valdkonnale ette nähtud valla eelarve- ja muud vahendid ja ressursid 2004 – 2011 

(vaata Lisa 5) 

- ülevaade sportlike saavutuste kohta 2008 – 2010 (vaata Lisa 4 ) 

- ülevaade olemasolevate spordiobjektide kohta seisuga 2011 (vaata Lisa 6 ) 

-  2007. a koostatud arvamusuuring, mis viidi läbi eelmise (2007 – 2011) arengukava 

koostamise käigus. (vaata Lisa 7)   

 

Kõige keerulisem on aga omada täpset ülevaadet ja määratleda nt. vabas õhus individuaalsete 

liikumisharrastuste ja (tervise)sportlike tegevuste kohta. 

 

Viimsi valda iseloomustab liikumisharrastuse aspektist aktiivse sihtrühma domineeruvus ja 

seda nii täiskasvanute kui laste osas. Kui laste hõivatus on oluliselt kasvanud 

spordiklubide/spordikoolide kaudu rahastamise teel, siis täiskasvanute teatud earühmad 

vanuses 25 – 60 on selges vaeguses liikumisharratuse vajaduste ja võimaluste osas. 

Olemasolevad võimalused seda ei taga, sest vaba aja ja spordirajatiste infrastruktuur pole valla 

demograafiliste muutustega kaasa suutnud tulla. Viimsi valla arengukavas on selle 

demograafilise situatsiooni keerukus esitatud ja analoogselt teiste valkondadega ilmneb see ka 

liikumisharrastuse ja spordi võimalustega tagamises. Kui lähtuda mistahes uurimustest nii Eesti 

teistes piirkondades, aga ka näiteks uuringutest Soomes, siis kõigis neis kujuneb domineerivaks 

just elukohajärgne liikumisharrastus. See tähendab seda, et vaba aja ja sproditegevusi 

soovitakse teostada elukohajärgselt. Kui vaadelda Viimsi valla inimeste lokaalset tööalast 

rakendust (valla arengukava põhjal), siis on tüüpiline, et viimsilane töötab reeglina väljaspool 

elukohta ja kulutab oma vabast ajast piisavalt suure osa liikumisteks sinna ja tagasi. Seega tahab 
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ta järelejäävat vaba aega mitte raisata liikumiseks muude piirkondade vaba aja ja sporditegevuste 

juurde, vaid leida selleks võimalusi kodukohas. Nagu näitavad teostatud uuringud, on 

siserajatised (indoor) maksimaalselt koormatud ja pakkumine on selles osas maksimaalselt 

kasutatud. Kui aga arvestada valla elanikkonda, potentsiaalset tarbijat, siis oleks tarve veelgi 

suurem. Siserajatiste osas on seega võimalused ammendatud ja jääb üle kasutada reservi – 

välistingimustes (outdoor) olevaid või sinna loodavaid võimalusi. Antud suundumus leiab 

käsitluse arengukava viimases, (arendavas) osas. 

 

 
 
 
 

 
8. mai 2010, XXIV Viimsi Jooksu start 9,5 kilomeetrisele distantsile. Foto Tiia Tamm 
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3. Valla liikumisharrastuse ja sporditegevuse lühik irjeldus 
 
 
3.1. Spordikorraldus 

 
Valla spordikorraldus lähtub Eesti Vabariigi Spordi seaduse normdokumentidest ja on 

analoogne muude piirkondade omaga. Seega lähtutakse Eestis tunnustatud alakeskse ja 

klubilise tegevuse põhimõtetest. Lisaks koolide õppekavadesse kuuluvale kehalise kasvatusele (2 

tundi nädalas) saavad valla lapsed ja noored oma liikumisharratuse mittetulunduslikes klubides 

ja spordikoolides toimuva õppe-treeningtöö kaudu nii vallas kui väljaspool valda (valdavas osas 

Tallinna linnas). Kuigi vallas kasvab organiseeritud sportlik tegevus, jääb igal juhul teatud osa 

sellest ikkagi Tallinnas toimuvaks. Põhjenduseks on soodsad transpordiühendused, mitmete 

spetsiifiliste spordirajatiste (jäähallid, purjetamisrajatised, staadionid) puudumine vallas või soov 

harjutada mõne konkreetse õpetaja/treeneri juures. Osaliseks põhjuseks on ka see, et seotakse ka 

oma vaba aja tegevusi sealse keskkonnaga (kuna tuntakse paremini seda keskkonda). Samas 

ühendatakse spordi ja liikumisharrastus kooliskäimisega ilmselt ka aja kokkuhoiu mõttes. 

2010. a andmete alusel käis Viimsi valla õpilastest Tallinna koolides 590 last. Viimastel aastatel 

on toimunud Tallinnas õppivate laste arvu vähenemine (nt, 2007. a oli see 711 last) Lähiaastail 

prognoositakse pigem selle arvu jätkuvat vähenemist 40 -50 last aastas. Võib väita, et otseselt on 

seda suundumust mõjutanud 2009. a sügisel tööd alustanud Viimsi Keskkooli Karualaugu kooli- 

ja lasteaiahoone. Aga nagu kogu spordi ja liikumisharrastuses tervikuna, nii peab ka Viimsi 

vallas jääma põhimõtteks vallaelanike (sealhulgas ka laste) vaba tahe ja sellest lähtuv valik.  

 

3.2. Spordiklubid 

 
Valla spordi ja liikumisharrastust anlüüsides on igati positiivne, et klubide arv on kasvamas ja 

01.01.2010. a. seisuga oli vallas registreeritud 42 spordiklubi , liikmete arvuga 1067 inimest.  

Lisaks spordivad väga paljud valla elanikud (eriti lapsed) väljaspool valda tegutsevates 

klubides/spordikoolides (vt. lisa 2). Spordiklubid juhinduvad mittetulunduslike ühingute 

normdokumentidest ja ehkki nad on oma õppe- ja treeningtöös vallast sõltumatud, tehakse üha 

enam valla kultuuri- ja spordiametiga koostööd. 

Spordikorralduse aspektist on kaalutud ka valla klubisid ühendava spordikooli moodustamist ja 

seda küsimust on käsitletud vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolekutel alates 2006. 

aastast, aga hetkel pole antud küsimuses leitud konsensust. Märkida tuleb klubide head 
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koostööd spordiala liitudega, kes näevad real aladel (purjetamine, sulgpall, ujumine, käsipall, 

korvpall, jalgpall jt.) Viimsis toimuva kaudu olulist baastegevust ala arengule Eestis.  

Samuti tuleb lugeda spordikorralduse osas positiivseks, et peaaegu kõik 

klubides/spordikoolides töötavad treenerid on viimase kahe aasta jooksul atesteeritud 

spordialaliitude poolt (vt. lisa 3). See on ka tagatiseks tehtava töö tasemele ja nagu näitavad 

noorsoo ja spordikomisjoni analüüsid, on viimastel aastatel peale üksikute erandjuhtude sisuliselt 

puudunud märkimisväärsed pretensioonid treenerite/juhendajate tööle. Vallavalitsuse poolt on 

teostatud töö jooksvat kontrolli ka nende laste osas, kes tegutsevad väljaspool valda tegutsevates 

klubides ja spordikoolides. Just vallast väljaspool toimub tegevus nii klubides kui ka 

spordikoolides, mis aga mõlemad on seadusandlusega lubatud organisatoorsed ühendused. 

 

 

KorvpalliKlubi Viimsi U14 (s. 1996 ja hiljem) poiste võistkond lõpetas 15. kuni 17. jaanuaril 2011 toimunud 
Euroopa Noorte Korvpalli Liiga teise, koduetapi Viimsis, täiseduga, kogudes viis võitu viiest mängust, saades etapi 
kokkuvõttena II koha. KK Viimsi mängis koosseisus Karl Robin Jürjens, Arles Egert Lelle, Karl Johan Lips, Alan 

Joonatan Rebane, Ott Sander Kapper, Hendrik Randveer, Magnus Kruusing, Roland Rebase, Robert Katmann, Ken Lill 
(Rapla KK), Rauno Meister (Rapla KK), Karl Gustav Soo (Rapla KK). Treenerid Tanel Einaste ja Valdo Lips.  

Foto erakogu 
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3.3. Liikumisharrastus ja selle korraldus 

 
Analüüsides valla liikumisharrastuse organisatsioonilist struktuuri, siis selles osas pole senini 

välja kujunenud elanikkonda haaravat klubilist tegevust. Ehkki ka mujal Eestis kannab 

liikumisharrastus paljuski individuaalset iseloomu, siis klubiline vorm annaks paremaid 

koostöövõimalusi. Läbi klubide tekiks vallal konkreetne koostööpartner, kellega koos lahendada 

nii harrastusvõimaluste loomist ja arendamist kui ka võimalusi parandada seal toimuvat tegevust. 

Tekiks parem infosüsteem ja dialoog. Samas näitavad mitmed tendentsid näiteks Soomes, et hea 

klubilise tegevuse kõrvale tekib taas omaalgatuslik ja mitteformaalne liikumisharrastus. 

Seega ei saa liikumisharrastuse osas lähtuda ühesugustest lähenemistest, vaid tuleb tunnistada 

erinevate liikumisharrastusvormide kooseksisteerimist. Valla ülesandeks on ja jääks aga nii 

ühe kui teise vormi puhul ikkagi harrastustingimuste loomine ja korrashoid, mis 

lahendatakse koostöös organiseeritud (klubide/spordikoolide/külaseltside jmt.) kui 

mitteorganiseeritud (omaalgatusliku) tegevuses osalejatega. 2007. a sügisel läbiviidud näitas, et 

huvi liikumisharrastuse vastu on suur, sellesse tahetakse paigutada nii ajalisi kui rahalisi 

vahendeid ning selles osas on prognoositav isegi aktiivsuse tõus. See lähtub ehk valla 

elanikkonna suurema migratsioonilaine lõppemisest, mistõttu tõstatub nõudlus senisest enam 

just kohalike vaba aja tegevuse (sealhulgas ka liikumisharrastuse) võimaluste osas. Ollakse 

valmis ka ise selle valdkonna korralduses osalema ja nagu ikka on selle vallandumiseks vaja 

teatud initsiatiivi ja ka võimalike arenduskavade olemasolu. Kui tuua siinkohal välja vaid 

küsitletud vallaelanike kõige domineerivam soov, siis on selleks oma elamuasumi juurde jääva 

multifunktsionaalse (võimalusel ka valgustatud) liikumisraja olemasolu. See on ka 

arusaadav, kuna valla piirkonda jäävad rohealad loovad selleks hea võimaluse. Selline 

tegevusvõimalus on samas reglementeerimata nii ajalises kui mahulises tähenduses ja sõltub vaid 

vallaelaniku enda tahtest. 

 
 
3.4. Spordirajatised 

 
Liikumisharrastuse ja spordirajatiste osas on valda ilmestanud ka omaaegsed Kirovi nim. 

näidiskalurikolhoosi ajal ehitatud rajatised (Haabneeme staadion, endise Viimsi Keskkooli 

õppehoone (Männi tee 2) spordisaal, mis on aga amortiseerunud või ei kanna oma esialgset 

otstarvet. Viimastel aastatel on vallas ehitatud juurde aga olulised uued spordirajatised: Viimsi 

valla poolt 2006. a sügisel avatud Viimsi Keskkooli uue hoone (Randvere tee 8) juures asuv 
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Viimsi Keskkooli spordikompleks ning kõva kattega pallimängu väliväljak; 2007. a sügisel 

avatud Viimsi Mõisa Pargi Palliplatsid (kunstmuru kattega jalgpalliväljak ja tenniseväljakud); 

2009. a sügisel avatud Karulaugu kooli ja lasteaiahoone juures asuv spordisaal ning 

võimlemissaal; eraettevõtete poolt 2010. a sügisel avatud Viimsi Spa laiendus, kus on lisandunud 

ujumisharrastajatele võimalusi ning avatud on kunstjääga siseruum uisutamiseks. Siiski on uute 

spordirajatiste rajamine olnud tekkinud nõudlusele mittevastav ja tänane siserajatiste 

(mängusaalid, ujulad, jõusaalid, võimlemissaalid) läbilaskevõime ei ole piisav. Senini pole 

suudetud luua liikumisharratuseks esmavajalikke – elukohajärgseid spordirajatisi.  

 

 
22.-23.01.2011 Eesti Meistrivõistlused Judos Viimsi  Keskkoolis. 

A-klassi +90 kg võitjad: 1. Hookan Lember – Ookami,  2. Mairis Holter. Foto erakogu 

 

Välisrajatiste osas on puudus kaasaegsest staadionist, piirkondlikest spordiväljakutest ja 

liikumisradadest. Osaliselt on liikumisharrastusele toonud täiendava võimaluse kergliiklusteed, 

mis on valgustuse tõttu aktiivselt kasutuses just tööpäeva järgselt. Seniseks puuduseks on aga 

kergliiklusteede võrgustiku ebaühtlus ja omavaheline ühendus erinevate asumite vahel, mis 

aga valla teede võrgustiku arengukava kohaselt saab aastatel lahendatud aastatel 2011-2012. 

Kergliiklusteed on suurendanud osaliselt ka laste liikumisharrastust, võimaldades lastel rattaga 

ohutult liikuda ja ka koolis käia. Sellise liikumisvormi roll paraneb kergliiklusteede võrgustiku 

laienemisega oluliselt. 

Liikumisradade osas tuntakse ülimat vajadust pehme kattega ja just valgustatud 

liikumisteedest, mida saaks multifunktsionaalsetena kasutada aastaringselt. Sisuliselt 

vajatakse sellise raja seotust oma küla, asumiga. Looduslikud tingimused RMK kuuluvates 

metsades on selleks ideaalsed, probleemsem on see tiheasustusaladel, kus detailplaneeringutes 

pole liikumisradadele omaette lahendusi ette nähtud, vaid kasutada tuleb kõnniteid ja 
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kergliiklusteid. Tuginedes Tallinnas linna uuringutele viidati seal orienteerumismaastike 

kasutamise võimalusele Viimsi piirkonnas – seega meie asumite ümbrusse jäävatele maastikele. 

Koostöös Eesti Orienteerumisliidu ja Riigimetsa Majandamise Keskusega oleks võimalik luua 

igaühe jaoks sobiv kaardibaas, mida saaks kasutada nii koolide, spordiklubide, aga laiemalt kogu 

Viimsi elanikkonna tarbeks. 2010. a lõpuks valmib Viimsi klindiastangul planeeritud pehme 

kattega valgustatud terviserajast üks osa – Karulaugu koolihoone taga painkev 690 m pikkune 

ring.  

Nii uuringute kui ümarlaua arutluste põhjal ilmneb ka vajadus väiksemate 

võimlemise/tantsusaalide, jõusaalide, lauatenniseruumide järele, mis ei pruugi olla omaette 

rajatised, aga võiksid paikneda teiste rajatiste/hoonete juures. Sellised rajatised võiksid olla ka 

lähipiirkonda jäävate elanike/töötajate (eriti just eakate inimeste) liikumisharrastuse 

rahuldamiseks, nagu see toimib väga hästi paljudes Lääne- Euroopa riikides. 

 

 
Tervisevõimlemine Viimsi Päevakeskuses. Foto erakogu 

 

Probleemseks on talvised välitegevused, mis vahelduva ilmastiku tõttu ei võimalda rajada 

looduslikele oludele vastavaid suusaradasid ja uisuväljakuid. On ilmne, et ka Viimsi valla mõnes 

piirkonnas (Rohuneeme, Lubja) oleks vajalik leida kunstlumest suusaraja rajamise võimalus. 

2010.a lõpuks rajatud Viimsi klindiastangu terviserada on ehitatud kunstlumest suusaraja 

rajamise võimalusega. Samuti tuleb leida võimalusi uisutamise harrastamiseks kas siis võimaliku 

jäähalli või spetsiaalsete välisväljakute kaudu (analoogne Tallinna rajatistele Harju tänaval ja 

Pirital). 

Aastaid on vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjonis tõstatatud vallas võimalike mereliste 

tegevuste (paadisõit, purjetamine, veesuusatamine, surfamine) algatamiseks. On ju 

ebaloomulik, et niisugust pikka ja mitmekülgset rannajoont omav vald ei oma selleks vajalikke 
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veespordi rajatisi. Et selle osas on elanike huvi, näitab Viimsi valla laste ja noorte osalemine 

Tallinna (Pirital) purjespordikoolides (2010.a ca 50 last ja noort) ning seda toetasid ka 2007. a. 

läbiviidud uuringu andmed. 

 
 
3.5. Võistlustegevuse korraldus 

 

Spordiseadusest lähtuvalt pole võistlustegevuse korraldus otseselt kohaliku omavalitsuse 

ülesandeks. Käsitledes võistlustegevust erinevatel tasanditel, on valla rolliks toetada nii laste, 

noorte kui täiskasvanute osalust võistlemisel nii kohalikul (valla), maakonna, vabariigi kui 

ka rahvuvahelisel tasandil. Vald on toetanud näiteks aastal 2010. a võistlustegevuste tasandit 

nii ürituste kui osaluste kaudu ja teinud seda just nende tegevuste kaudu, mis on välja kasvanud 

valla varasemate aastate tööst (vt. lisa 4 ja 5). Arvestades praegust laste ja noortetööd, siis võib 

prognoosida, et lähiaastatel võistluspordi osa valla sporditegevuses suureneb ja tuleb teha otsus, 

kui palju ja millises mahus seda toetada. Selle valdkonda toetamine liitub valla maine ja 

väljundi küsimustega. Samas tuleb perspektiivsena nimetada vallale n.ö. oma tippürituste 

leidmist, mis tutvustaks valda laiemalt ja looks samas ka vallaelanike osaluse võimaluse. 
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2010. a. Valla parim naissportlane Kätlin Tammiste.   
Foto Aime Estna 

 
 

 
Anett Kontaveit võistlushoos, 2011.  
Foto erakogu 

3.6. Liikumisharrastuse ja spordi finantseerimine 

 
Valla spordi ja liikumisharrastust on finantseeritud valla eelarvest sõltuvalt eelarve võimalustest 

(vt. lisa 5). 

Finantseerimisel on jälgitud valla elanike sportimisvajaduste tagamist. Eelkõige on rahastatud 

just laste ja noorte sporditegevuse tagamist n.ö. pearaha süsteemi alusel eraldatava 

sporditoetustega, mis on analoogne Eesti muude piirkondades toimivaga.  

Valla eelarvest finantseeritakse kohalike ja piirkondlike spordiürituste korraldamist, mille kaudu 

vastavalt eelarve võimalustele hoitakse alal traditsioonilisi spordiüritusi ja ettevõtmisi, samuti 

on teretulnud toetust väärivad uued initsiatiivid. Samas on soovitud näha korraldajate endi 

suuremat aktiivsust ka teiste võimalike toetajate leidmisel (fondid, sponsorid jne). 

Noorsoo- ja spordikomisjoni ettepanekute alusel toetatakse valla eelarvest valla sportlaste 

osalemist rahvusvahelistel tiitlivõitslustel.  

Valla eelarvest on rahastatud igaastaselt valla parimate sportlaste, treenerite ja 

spordiaktivistide tunnustamist. 

Pearaha põhimõttel toimimine on reguleeritud järgmiste Viimsi vallavolikogu õigusaktidega: 

Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 “Viimsi valla eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele 

toetuse andmise kord”; Vallavalitsuse määrusega igaks eelarveaastaks kinnitatavad toetust 

saavate spordklubide ja spordiklubide nimekirjad ja toetuste määrad ning samuti Viimsi 
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Vallavolikogu 16.02.2010 määrus nr 5 “Viimsi valla eelarvest kultuuri- spordi- ning noorsoo 

programmide ja ürituste toetamise kord” 

Rahastatavate tegevuste kohta käiv regulaarne aruandlus ja planeerimine on loonud koondpildi 

valdkonnast ja võimaldab kavandada edasist tegevust ka situatsioonis, kui laste ja noorte 

huvitegevust hakatakse regulaareselt toetama ka üleriigiliselt (alates 01. jaanuarist 2009. a. 

loodeti rakendada laste ja noorte huvitegevuse üleriigiline toetus, kuid seoses alates 2008 alanud 

üleüldise majandussurutise situatsiooniga on määramata ajaks edasi lükatud). 

 

 
Martin Reimi Jalgpallikool Viimsis on oma kaheaastase tegevuskava tähtsaima 

eesmärgi saavutanud. Kiili Cupi võitjad 2010. a. Foto erakogu 
 

Viimsi valla poolt tehtud suuremamahulised investeeringud liikumisharrastuse ja spordi 

valdkonda on järgmised:  

2006. a sügisel avati Viimsi Keskkooli uue hoone (Randvere tee 8) juures asuv Viimsi Keskkooli 

spordikompleks ning kõva kattega pallimängu väliväljak;  

2007. a sügisel avati Viimsi Mõisa Pargi Palliplatsid (kunstmuru kattega jalgpalliväljak ja 

tenniseväljakud);  

2009. a sügisel avatud Karulaugu kooli ja lasteaiahoone juures asuv spordisaal ning 

võimlemissaal;  

2010. a lõpuks valmib Viimsi klindiastangul planeeritud pehme kattega valgustatud terviserajast 

üks osa – Karulaugu koolihoone taga paiknev 690 m pikkune ring.  
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Investeeringute osa on kajastatud detailsemalt dokumendis „Viimsi valla investeeringute 

prioriteedid 2010-2015” (Viimsi valla arengukava, kinnitatud Viimsi Vallavolikogu 

09.11.2010. a määrusega nr 25)  

 

 

 

 
Noorte treener Ave Ojasoon registreerib suusatajaid 17. märtsil 2010. a. 

Viimsi valla noorte suusatamise meistrivõistlustel. Foto Tiia Tamm 
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4. Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengu eeldused ja 
tingimustest lähtuvad võimalused  
 

Valla valla liikumisharrastuse ja spordi valdkonna arengueeldused on:: 

Laiemas ( Eesti ühiskonna) mõistes 

- tervisliku eluviisi ja liikumisharrastuse populaarsuse ja vajaduse üldine tõus Eestis;  

- liikumisharrastuse huvi tõus just keskealiste ja kõrgema haridustasemega sihtrühma 

hulgas, milline sihtrühm on Viimsi vallas domineeriv; 

- nimetatud sihtrühma kaudu ka huvi laste sportimis- ja liikumisharrastuse parandamise 

suhtes; 

- huvi liikumisharrastuse oskusteabe ja pakutavate teenuste järele. 

 

Kitsamas ( konkreetselt Viimsi valla tasandi) mõistes 

- spordi- ja liikumisharrastuse traditsioonide olemasolu ja edasiarendmine;  

- heal organisatoorsel tasandil käivitunud laste ja noorte spordi ning liikumisharrastuse 

toetamise süsteem; 

- heal tasemel töötav juhendajate ja treenerite kaader; 

- head looduslikud tingimused enesealgatuslikuks, mitteformaalseks ja reglementeerimata 

liikumisharrastuslikuks tegevuseks; 

- alates 2005.a ehitatud uued ja heas seisukorras spordirajatised: Viimsi Spordihall, Viimsi 

SPA ja juurdeehitus, Viimsi Pargi Palliplatsid, Viimsi Keskkooli Spordikompleks, 

Karulaugu Kool, Viimsi virgestusala terviseraja „väikse ringi osa“ Viimsi klindiastangul;  

- lähiaastatel ehitatavad kohalikud spordiväljakud  

- kergliiklusteede võrgustiku olemasolu ja väljaäarendamine lähiaastatel  

- alates 2009 osaliselt rekonstrueeritud ja lähitulevikus väljaehitatavad sadamad: 

Leppneeme ja Kelnase (Prangli saar) ning kavandatavate väikesadamate rajamine vallas; 

- erakapitali huvi spordi ja vaba-aja rajatiste loomiseks vallas; 

- Tallinna linna laienevate spordirajatiste võrgustiku kasutamise võimalus. 
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5. Valla liikumisharrastuse ja spordi probleemid  
 

Valla spordi ja liikumisharrastuse probleemid on: 

- spordi ja liikumisharrastusega tegelejate arvu- ja olemasolevate tingimuste mittevastavus; 

- valdkonna info osaline puudumine; 

- valla arengu muude arenguprioriteetide eelistamine, mis on aga valla nii kiire arengu 

aspektist arusaadav, aga ei õigusta samas elanikkonna sotsiaalküsimuste pikemaajalist 

tagasihoidlikku käsitlemist;. 

- laste ja noortetöö hoogsa arengu mittepiisav tagamine vajaliku infrastruktuuriga, sealhulgas 

spordirajatistega 

- endiste rajatiste (staadion, endise Viimsi Keskkooli spordirajatised) amortiseerumine või 

kasutamisvõimaluste puudumine; 

- valla detailplaneeringutes liikumisradade jmt. sotsiaaobjektideks vajalike piirkondade 

ebapiisav kasutamise võimalus; 

- spordi ja eriti just liikumisharrastuses osaleja nõustamise ja koolituse puudumine kohalikul 

tasandil; 

- valla spordi ja liikumisharrastuse arenevale nõudlusele mittepiisav infosüsteem. 

 

 
Viimsi Lasteaiad lapsed 9. septmebril 2010. a Haabneeme rannas sportlikke mänge läbi viimas. 

Foto Mirje Trei 
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6. Liikumisharrastuse ja spordi valdkonna visioon 2 015. 
aastani  
 

Visioon lähtub järgnevatest põhimõtetest 

- luua valla liikumisharrastuse ja spordi ühtne süsteem, mis käsitleb võrdselt kõiki valla 

elanikke; 

- pakkuda liikumis- ja harrastamisvõimalusi kõikidele elanikkonna rühmadele; 

- luua võrdne suhtumine nii soost kui erivajadustest lähtuvalt; 

- tagada valla erinevate piirkondade liikumisharrastuse vajaduste väljaarendamine; 

- jätkata valla spordi ja liikumisharrsatusalaseid uuringuid. 

 

 
Visioon: 

Aastaks 2015 on oluliselt suurenenud spordiga tegelevate inimeste arv, valla elanike igapäevaelu 

osa on sportlik eluviis ja liikumine. Vallas on lisaks kesksetele investeeringumahukatele 

spordirajatistele küla- või asumikesksed kohalikud spordirajatised, mis kokku moodustavad valla 

spordi- ja liikumisharrastuste kohtade võrgustiku. Loodud on tervise-, matka- ja suusarajad, 

orienteerumise püsirajad, palliplatsid, liuväljad, jalgrattateed, sadamad võimalustega veealade 

harrastamiseks ning ekstreemspordi harrastamise kohad ja võimalused. Töötavad jätkusuutlikud 

ja aktiivselt tegustevad spordiklubid ja spordikoolid. Sportlik tegevus koolides, klubides ja 

väljaspool neid on juhitud ning suunatud kvalifitseeritud asjatundlike hästi motiveeritud 

treenerite, juhendajate ja õpetajate poolt. Viimsi vallas toimuvad esinduslikud spordisündmused 

kohalikul, piirkondlikul, üleriigisel ja rahvusvahelisel tasemel. Rahvusvaheliselt tunnustatud 

olümpiaaladel tegutsevad perspektiivikad ja tipptasemel tulemuslikult esinevad valla sportlased 

on toetatud Viimsi valla poolt. Valdkonnas tehtud häid tulemusi tunnustakse valla poolt.  

Spordivaldkonna otsused tehakse vallavolikogu, vallavalitsuse, vallavolikogu noorsoo ja 

spordikomisjoni, külaseltside, spordiorganisatsioonide ja valla haridusasutuste koostöös. 
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7. Spordi ja liikumisharrastuse valdkonna investeer ingute ja 
strateegiliste tegevuste kava 
 
Valla spordi ja liikumisharrastust tagavate investeeringute käsitlemisel lähtutakse Viimsi valla 

investeeringute prioriteedid 2010-2015 (Viimsi valla arengukava, kinnitatud Viimsi 

Vallavolikogu 09.11.2010. a määrusega nr 25)  

Pingelise eelarve tõttu on mitmed esialgu kavandatud investeeringud küll planeeritud pikemas 

perspektiivis, aga positiivsena võib märkida kergliiklusteede projekteerimist ja ehitust 2008. 

aastal nii Lubja teel, Leppneeme teel ning 2009. aastal Pärnamäe teel ja Randvere teel. 

“Harjumaa kergliiklusteede ehitamine” linnaliste piirkondade toetamise meetme kaasrahastamise 

projekti raames on 2011-2012 kavas Viimsi valda rajada juurde kergliiklusteid kokku ca 7,2 km 

ulatuses, hõlmates erinevaid teelõike Pärnamäe teel (2,3 km), Leppneeme - Randvere vaheline 

teelõik (2,3 km), Tammneeme ja Randvere vaheline teelõik (2,6 km). Järgnevatel aastatel on 

planeeritud ühendada Rohuneeme ja Leppneeme tee kergliiklusteed, so Reinu tee äärse 

kergliiklusteega (3,2 km). Samuti on kavas Ranna tee kergliiklustee ühendamine Tallina 

kergliiklusteede võrgustikuga. 

Sisuliselt moodustub nimetatud investeeringute kaudu kergliiklusteede võrgustik Viimsi 

poolsaarel, mis haakub hästi ka piirnevate Tallinna linnaosade kergliiklusteede võrgustikuga. 

Viimsi valla arengukava kohaselt kavandatakse terviseradade ja virgestusalade investeeringuid 

aastatel 2012 – 2015, sealhulgas Haabneeme ja Lubja küla klindiastangule kavandatav Viimsi 

virgestusala (4,3 km pikkune terviserada). Nimetatud rajatis täidab kooli ja põhiliselt 

Haabneeme ning Lubja küla elanike liikumisharrastuse vajadusi. 2010.a lõpuks valmis Viimsi 

virgestusala valgustatud terviseraja nn väike ring (690 m). 2011 – 2012 kavandatakse veel ühe 

raja lõigu rajamine Lubja küla territooriumil loodusvaatamisväärses Kuradikoopa ümbruses 

(KIKi kaasrahastatava projekti raames). Kavas on ühendada olemasolev terviserada Viimsi 

mõisapargi radade võrguga ning rajada suusatamise laskumisnõlvad vastavalt Viimsi 

virgestusala eskiisprojektile. 

Käivitumas on Naissaare ja Prangli saare matkaradade uute rajamise ja olemasolevate 

parendamise projekt alates 2013. a.  

2014. aastal võiks olla rajatud oluline osa liikumisradade võrgustikust, mis ühendaks 

erinevaid Viimsi poolsaare erinevaid asumeid ja mis kataks valla elanike esmase 

elukohajärgse liikumisharrastuse vajaduse. 
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Laste ja noorte sportimise ja liikumisharrastuse aspektist on aga vajalik kooli staadioni kiire 

ehitus, kuna kooli kehalise kasvatuse programmi täitmine ja koolivälise töö korraldamine pole 

viimastel aastatel just välisrajatistega kaetud. Viimsi valla arengukava kohaselt on Viimsi 

staadioni ehitus lähiaastatel tingimusel, et staadioni rajamise finantseerimiseks leiatakse 

kaasrahastuse võimalused. Seniks tuleb kooli staadioni ja mänguväljakute vajadus lahendada 

võimalusel samale alale lihtsa muruväljaku ja jookusradade rajamisega. 2011-2012 aastatel on 

kavas PRIA kaasrahastuse toel ehitada polüfunktsionaalsed spordiväljakud Tammeneeme ja 

Randvere küladesse, samuti on kavas samal alusel rajada Prangli Jõujaama kinnistule 

spordiplats ja renoveerida jõujaama hoone spordiplatsi abihooneks, samuti toetada 

Metsakasti küla spordi- ja mänguväljaku valmimist.  

Viimsi vald taotleb Haabneemes asuvat Tammepõllu tee äärse riigiomandis olevat endise 

põllumaa munitsipaliseerimist eesmärgiga arendada selles piirkonnas välja avaliku kasutuse ala - 

rekreatsiooni ja sporditegevusega seonduvad alad ja rajatised. Siin võiksid tulevikus koos 

olla nt. roheala kergliiklusteedega, mänguväljakud, skatepark, jalgpalli välis- ja/või sisehall, 

tennishall ja/või välisväljakud, jäähall jms nimetades seni arutatud ettepanekuid. Sellele alale 

siserajatiste ehitamine saaks Viimsi valla poolt nähtuna võimalikuks eelkõige erasektori huvi ja 

arendamisvõime olemasolul. Peamine takistus täna on aga see, et nimetatud maaüksus on 

jätkuvalt riigi omandis ja Viimsi vallal puudub selgus riigi huvidest seoses tulevikuga. 

 

Viimsi vald, sarnaselt enamikele eesti omavalitsustele, on laste ja noorte sporditegevust 

korraldanud valla eelarve vahenditest eraldatava nn. spordi pearaha alusel ning vallavolikogu 

poolt määratud korra alusel ligi 10 aastat. Seoses märkimisväärse integreerumisega Viimsi vallas 

ning Tallinna linnas tegutsevate spordiklubide vahel (Viimsi ja Tallinna lapsed ja noored 

osalevad arvukalt mõlema omavalitsuse väga erinevates spordiklubides) on vastastikune 

tegevuse sünkroniseerimine väga vajalik. Siinjuures on oluline märkida et Viimsi valla 

elanikkond ja eelkõige laste arv suureneb igal aastal oluliselt. Seepärast on käesoleval ajal 

optimaalne vajadus võtta ka Viimsis kasutusele Tallinnas mõned aastad tagasi juurutatud 

Tallinna Linna PAI (spordi pearaha arvestamise süsteem) platvormil põhinev 

elektrooniline arvestussüsteem. Hoolimata alates 2008. aastast seoses eelarvevahendite äärmise 

pingelisusega on vajalik jätkata ja töötada edasi süsteemiga integreerumiseks võimalusel 

koostöös teiste Harjumaa valdadega. Lähima eesmärgina on päevakorras käivitada nimetatud 

süsteem alates 2011 kevadest Viimsi vallas.  
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Seoses laste ja noorte sporditegevuste arendamise mitmekesistamiseks on Viimsi vallal väga hea 

potentsiaal merega seotud alade - eelkõige purjetamise edendamiseks. Seda toetab kohapeal 

olemasolev eesti parimate kogemustega kompetentne treenerite kaader. Samuti on olemas terve 

rida Viimsist pärit väljapaistvate tulemustega purjesportlasi ning täna mitmetes Tallinna klubides 

treenivad noored. Seepärast on õige aeg alustada purjetamise treeningrühmade tegevusega, 

kes võiksid resideeruda Leppneeme sadamas alates 2012. aastast.  

Seoses noorte professionaalse suunitlusega sporditegevuse edendamisega on ettepanek käivitada 

lähiaastatel spordi ja liikumisharrastuse süvaõppega klass Viimsi Keskkoolis alates 

kolmandast kooli astmest (ehk alates 7ndast klassist) kuni gümnaasiumi lõpetamiseni. Seda 

toetab samuti kompetentsete ja energiliste treenerite olemasolu, valdkonna siserajatiste hea 

materiaal-tehniline baas ning suure õpilaste arvuga Viimsi Keskkooli hea valikubaas.  

Viimsi vald toetab nn pearaha süsteemi alusel vaid laste- ja noorte sporditegevust. Käesoleval 

ajal on tõusnud päevakorrale täiskasvanute võistlusspordi toetamise küsimused, kus tuleb läbi 

kaaluda ja otsustada kas ja kuidas peaks vald toetama näiteks tippliigas võistlevaid Viimsi 

võistkondi või ka individuaalalade tippsportlasi. Ettepanek vajab lahendust alates 2012. a. 

 

Ühe olulise strateegilise ülesandena on Viimsi vallas vajadus spordirajatiste ja liikumisradade 

võrgu (siia kuuluksid eelkõige välisrajatised, kuid pikas perspektiivis ka siserajatised) tervikliku 

arendamise ja haldamise korraldamist. Valla ülesanne on välja töötada ja käivitada 

optimaalne ja efektiivne lahendus kas koostöös partneriga mittetulundus- või ärisektorist või siis 

valla allaasutusena alates 2012. a.  

 
Treeningul tervisespordirajal, 2011. Foto Endel Lepik
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Valminud ja perspektiivsete Viimsi klindi tervisespordiradade skeemid (Oliver Alver, 2011). 
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8. Arengukava tegevussuunad ja nendest lähtuv tegev uskava 
struktuur 
 

- liikumisharrastuseks ja sportimiseks tingimuste loomine ja edendamine 

- laste ja noorte liikumisharrastus ja sporditegevus koolides ja lasteasutustes 

- laste ja noorte kooliväline liikumisharrastus ja sporditegevus 

- võistlusspordis osalemise toetamine 

- elanikkonna igapäevane liikumisharrastus ja sport 

- liikumisharrastuse ja spordi koostöövõrgustik  

- koostööpartnerite kaasamine 

- valdkonna tulemuslikkuse tunnustamine 

 

 

 

 
 

Kimura Shukokai karated õppivad Viimsi Kooli 2a klassi poisid 
Andre Böttker ja Carl-Christjan Bogoslovski tõid 17. aprillil 2010 

Eesti meistrivõistlustelt koju kuldmedalid. Foto erakogu 
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9. Valdkondade tegevuskavad 
 
Arengukava igas valdkonnas seatakse eesmärgid ja sellega liituvad põhitegevused, aeg, teostajad 

ning eelarved.  

 
9.1. Liikumisharrastuseks ja sportimiseks tingimuste loomine ja 

edendamine 

Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
Liikumisharrastuse 
keskuste (sise- ja 
välisrajatised) 
kasutuse analüüsi 
teostamine 

    kultuuri- ja 
spordiamet,  
noorsoo- ja 
spordikomisjon 

Täiendavate 
kasutusvõimaluste 
kohta info 
parandamine 

    kultuuri- ja 
spordiamet 

9.1.1. Olemasolevate 
liikumisharrastus-
kohtade parema 
hõivatuse tagamine 

Viimsi liikumisradade 
kaardi loomine ja 
harrastajatele info 
levitamine 

    kultuuri- ja 
spordiamet 

9.1.2. Looduskeskse 
liikumisharrastuse kui 
kõige odavama 
liikumiskeskkonna 
teadvustamine 

Koostöös RMK – ga 
valda hõlmavate 
orinenteerumis-
kaartide 
valmistamine, 
matkaradade rajamine 
ja infopunktide 
väljaehitamine 

    RMK, kultuuri- 
ja spordiamet 

Lokaalsete 
liikumisharrastuse 
rajatiste loomine 
(liikumisrajad) 

    Külaseltsid, 
spordiklubid 

Väiksemate 
siserajatiste 
võimlemis (aeroobika) 
– ja jõusaalide 
rajamine 

    Erasektor, 
MTÜd 

9.1.3. Lokaalse, 
elukohajärgse harras-
tuse laiendamine 

Tehnikaspordi 
tegevusvõimaluste 
otsimine, tegevuse 
tsoneerimine (nt. 
ATVd, skuutrid jms) 

    spordiklubid, 
kultuuri- ja 
spordiamet 
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Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
Merelisteks 
tegevusteks (purjeta-
mine, surf, 
veesuusatamine, 
paadisõit) valla 
rannajoone olukorra 
kaardistamine ja 
võimalike kohtade 
väljaarendamine 

    MTÜd, 
spordiklubid,  
kultuuri- ja 
spordiamet 

9.1.4. Veega seotud 
tegevuste kaudu 
elanike merealaste 
teadmiste ja oskuste 
arendamine  

Purjespordikooli töö 
käivitamine 
Leppneemes 

    spordikool, 
kultuuri- ja 
spordiamet 

Komplekse 
talitegevuste arengu-
programmi 
koostamine 
(keskused, teenused ) 

    spordiklubid, 
erasektor, 
kultuuri- ja 
spordiamet 

Suusaradade rajamine 
ja hooldamine 

6390 6390 6390 6390 MTÜd, 
kultuuri- ja 
spordiamet 

9.1.5. Talviste 
liikumisharrastuste 
suurendamine 

Uisuplatside rajamine 
ja hooldamine 

160 160 160 160 MTÜd, 
kultuuri- ja 
spordiamet 

Investeeringud valla 
eelarvest kokku 

 191735 31955 31955 Vald 

Viimsi virgestusala 
valgustatud terviseraja 
nn. väikse ringi (690 
m) käivitamine 

    Vald, fondid 

Lubja küla 
territooriumil 
(Kuradikoopa 
ümbruses) 
vaatamisväärsuste ja 
terviseraja ehitus 

    Vald, fondid 

Viimsi virgestusala 
valgustatud terviseraja 
ehitamine (4,3 km) 
ning laskumisnõlvade 
rajamine 

    Vald, fondid 

9.1.6. Terviseradade, 
virgestusalade 
rajamine  

Viimsi poolsaare 
erinevaid asumeid 
ühendava 
terviseradade 
võrgustiku loomine  
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Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
Naissraare ja Prangli 
saare matkaradade 
uute rajamise ja 
olemasolevate 
parendamise projekt  

    Vald, fondid 

 Viimsi poolsaare 
idaranniku 
polüfunktsionaalse 
rekreatsioonipiirkonna 
arendamine 

    MTÜd, fondid 

Kergliiklusteede, 
liikumisradade 
võrgustiku 
väljaarendamine 
“Harjumaa 
kergliiklusteede 
ehitamine” linnaliste 
piirkondade toetamise 
meetme 
kaasrahastamise 
projekti raames 
(Pärnamäe teel 2,3 
km; Leppneeme-
Randvere 2,3 km; 
Tammneeme-
Randvere 2,6 km) 

734984 607160   Vald, fondid 

Rohuneeme ja 
Leppneeme tee 
kergliiklusteede 
ühendamine Reinu tee 
äärse kergliiklusteega 
(3,2 km) 

     

9.1.7. 
Kergliiklusteede 
rajamine  

Ranna tee 
kergliiklustee 
ühendamine Tallinna 
kergliiklusteede 
võrgustikuga 

     

Viimsi Keskkooli 
staadioni ehitamine 

    Vald, fondid 9.1.8. Välisväljakute 
rajamine 

Viimsi Keskkooli 
muruväljakute ja 
jooksuradade 
ehitamine 

    Vald 
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Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
Viimsi Pargi 
Palliplatside abihoone 
rajamine või 
võimalusel 
olemasoleva vana 
tuletõrjedepoo selleks 
kohandamine 

    Vald, erasektor, 
MTÜd, fondid 

Tammeneeme 
polüfunkstionaalse 
spordiväljaku 
ehitamine  

5383    Vald, fondid 

Randvere 
polüfunkstionaalse 
spordiväljaku 
ehitamine  

84476    Vald, fondid 

Prangli saarele 
polüfunkstionaalse 
spordiväljaku ja 
kõrvalhoone 
ehitamine  

    Vald, fondid 

Metsakasti spordi- ja 
mänguväljaku 
ehitamine 

3195    MTÜd, Vald 

Elukohajärgsete 
lihtsamate 
mänguväljakute 
ehitamine  

    MTÜd, Vald 

9.1.9. Lasteaedade ja 
koolide sisetingimuste 
parandamine 

Siserajatiste 
varustatuse 
parandamine 

    Vald, valla 
haridusasutused 

9.1.10. Lasteaedade ja 
koolide välitingimuste 
parandamine 

Mängu-ja 
spordiväljakute 
rajamine 

    Vald, valla 
haridusasutused 

9.1.11. Rattalasilate 
programm 
(rattahoiukohtade 
rajamine avaliksese 
kohtadesse) 

 3195    Vald 

9.1.12. Multi-
funktsionnalse 
sisehalli ehituse 
kaudu sisetingimuste 
parandamine 

Sisehalli vajaduse 
uuring ja 
lähteülesande 
koostamine 

    Erasektor 

9.1.13. Haabneemes 
Tammeõue tee äärse 
maa-ala 
munitsipaliseerimine 

     Vald 
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Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
9.1.14. Kergliiklus-
teede regulaarne 
hooldus  

     Vald 

9.1.15. Valla 
spordirajatiste võrgu 
tervikliku arendamise 
ja haldamise 
korraldamine 

     Vald, MTÜd 
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9.2. Laste ja noorte liikumisharrastus ja sporditegevus koolides ja 

lasteasutustes 

 
Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 

Õpetajate ja kasvatajate 
enesetäiendus 
 

    Vald, valla 
haridusasutused 

Spordi ja 
liikumisharrastuse 
süvaõppe klassi 
käivitamine Viimsi 
Keskkoolis 

    Vald, Viimsi 
Keskkool 

9.2.1. Õppeplaanilise 
kehalise kasvatuse 
taseme parandamine 
ja koostöö spordi-
klubidega. 
 

Koolide ja lasteasutuste 
tundides talialadel 
(suusatamine, 
uisutamine) tegevus- 
tingimuste edendamine 
ja aktiivne osalemine  

    Vald, valla 
haridusasutused 

9.2.2. Kooli 
õpilasesinduste 
osalemine kooli 
kehalise kasvatuse 
küsimuste arutelus 
(liikumisharrastuse ja 
spordi ümarlauad) 

Regulaarne 2 korda 
aastas 

    Vald, valla 
haridusasutused 

 
 
9.3. Laste ja noorte kooliväline liikumisharrastus ja sporditegevus 

 
Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
9.3.1. Laste ja noorte 
spordiharrastuse 
stabiilne rahastamine 
pearaha kaudu 
 

Jätkata ja arendada 
senist vallapoolset 
pearahade põhimõttel 
toimivat 
toetussüsteemi 
aastaringse sportlikuks 
tegevuseks Tallinna 
Linna PAI (spordi 
pearaha arvestamise 
süsteem) süsteemiga 
integreerumine 

    Vald, fondid  

9.3.2. Laste ja noorte 
laagrite toetamine 
 

Jätkata valla-poolset 
laste- ja noorte-
laagrite toetamist 

     

 

Jätkata vallapoolset 
laste- ja noortelaagrite 
toetamist 

    Vald, spordiklubid 
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Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
9.3.3 Leppneeme 
sadamas 
purjespordikooli 
käivitamine 

     Vald, spordikool 

9.3.4 Skatepargi 
rajamine Viimsisse 

     MTÜd,  
Noortevolikogu, 
Noortekeskus 
Vald 

 
 
9.4. Võistlusspordis osalemise toetamine 

Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
9.4.1. Laste ja noorte 
võistlussüsteemi 
loomine vallas 

Valla meistrivõistlu-
sed valla poolt 
toetatavatel 
spordialadel 

    spordiklubid 

9.4.2. Valla 
esindusvõistluste 
korraldamine 

Harrastusest ja raja-
tiste võimalusest 
lähtuvalt valda 
tutvustavate võistluste 
korraldamine 

    Vald, kultuuri- ja 
spordiamet, 
spordiklubid 

9.4.3. Valla 
esindatuse tagamine 
nii maakonna kui 
vabariiklikel 
võistlustel 

Valla esindusvõist-
kondade 
ettevalmistuse ja 
osaluse tagamine 

    kultuuri- ja 
spordiamet 

9.4.4. Valla osalemine 
valda esindavate 
sportlaste kaudu 
rahvusvahelistel 
võistlustel 

Valla osalus vallast 
sirgunud ja Eesti 
esindusvõistkonda 
jõudnud sportlaste 
toetamisel koostöös 
spordiala liitudega 

    noorsoo- ja 
spordikomisjon, 

9.4.5. Laste ja noorte 
võistlusspordi 
toetamine 

Toetada süsteemselt 
osalemist ja tulemus-
likkust tiitlivõistlusel 
Eesti ja rahvus-
vahelistel 
tiitlivõistlustel 

    noorsoo-ja 
spordikomisjon, 
kultuuri- ja 
spordiamet 

9.4.6. Täiskasvanute 
võistlusspordi 
toetamine 

Toetada süsteemselt 
osalemist ja tulemus-
likkust tiitlivõistlusel 
Eesti ja rahvus-
vahelistel 
tiitlivõistlustel 

    noorsoo-ja 
spordikomisjon, 
kultuuri- ja 
spordiamet 
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9.5. Elanikkonna igapäevase liikumisharrastus ja sport 

 
Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
9.5.1. Valla 
elanikkonna 
igapäevase 
liikumisharrastuse 
harjumuse kaardis-
tamine 

Uuring valla elanike 
liikumisharjumuste 
kohta 

    kultuuri- ja 
spordiamet 

Kergliiklusteede 
võimaluste 
tutvustamine, (eriti 
koolides) 

    kultuuri- ja 
spordiamet 

9.5.2. Valla asumeid 
ühendava 
kergliiklusteede võr-
gustiku kaudu 
liikumisharrastuse 
suurendamine 

Kampaania – „Käi 
jala, liigu rattaga!“ 

    kultuuri- ja 
spordiamer 

9.5.3. Liikumis-
harrastusalase 
teadlikkuse 
suurendamine  

Viimsi harrastaja-
koolituse ja 
nõustamise teenuse 
loomine koostöös 
Tallinna Ülikooliga 

    kultuuri- ja 
spordiamer 

 
 
 
9.6. Liikumisharrastuse ja spordi koostöövõrgustik 

 
Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 

Erinevate 
huvirühmade 
ümarlaudade ja 
arutelude 
korraldamine 

    Noorsoo- ja 
spordikomisjon, 
kultuuri- ja 
spordiamet 

Koostöö erinevate 
piirkondade (külade, 
asumite juhtide ja 
aktiiviga) 

    Vald 

9.6.1.Valla erinevate 
institutsioonide 
koostöö parandamine 
liikumisharrastuse 
nimel 

Valla koduleheküljel 
liikumisharrastuse ja 
spordi interaktiivne 
kajastamine 

    kultuuri- ja 
spordiamet 
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9.7. Koostööpartnerite kaasamine 

 
Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 

Tennisekeskuse 
ehitamine Haabneeme 
alevikku 

    Erasektor 
 

Sisealade spordihalli 
rajamine Haabneeme 
alevikku (endise 
Viimsi staadioni alale) 

    Erasektor 
 

9.7.1.Investeeringuma
hukate spordirajatiste 
ehitamine 
eraettevõtete 
eestvedamisel  

Jäähalli ehitamine 
Haabneeme alevikku 

    Erasektror 

 
 
9.8. Valdkonna tulemuslikkuse tunnustamine 

 
Meede Tegevus 2011 2012 2013 2014 Teostaja 
9.8.1. Tunnustamine 
 

Iga-aastane 
tunnustusürituse 
korraldamine ja 
valdkonna aktiivsete 
ja tulemuslike 
tänamine 

    noorsoo- ja 
spordikomisjon, 
kultuuri- ja 
spordiamet 
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10. Koostööpartnerid 
 

Valla spordi ja liikumisharrastuse koostööpartneritena nähakse esmalt valla territooriumil 

tegutseda soovivaid ettevõtteid ja asutusi. Suur koostööpartner on ka Tallinna linn oma erinevate 

linnaosade sellealase tegevuse kaudu. 

 

Vaba aja ja puhketegevuse hoogne areng on Eestis suurendanud sellealaste teenuste pakkumise. 

Vald võiks oma tegevuses soodustada erinevate aktiivtegevuste korraldajate arengut, seades 

tingimuseks valla elanike teenindamise ja aktiviseerimise. 

 

Arvestades olukorda, kus valla territooriumi katavad valdavas osas riigimetsad, siis arvestades 

RMK sellealast kogemust, tuleks suurendada koostööd RMK puhkemajanduse osakonnaga ja 

selle läbi leida ühisprojektide alusel võimalused loodusradade rajamiseks. 

Arvestades praegust trendi – koolidesse õuesõppe sisseviimist, oleks läbi loodusradade projekti 

võimalik teostada seda n.ö. interdistsiplinnarse projektina. 

 

Olulise partnerina on valdkonna edendamisel koostööst huvitatud Tallinna Ülikooli Terviteaduse 

Instituut. 
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11. Arengukava läbivaatamise ja uuendamise kord 
 

Arengukava vaadatakse läbi kord aastas noorsoo ja spordikomisjonis, kes arvestab valla arengus 

toimuvaid muutusi, samas tugineb laekunud ettepanekutele ning aruteludele spordi ja 

liikumisharrastuse osas. Võimalusel kasutatakse täiendavate uuringute teostamist, mis annaksid 

objektiivse hinnagu arengukava ühe või teise osa muutmiseks. 

Arengukava muutused esitatakse kinnitamiseks valla volikogule. 

 

Arengukava rakendamise huvides vaadatakse volikogu noorsoo- ja spordikomisjonis arengukava 

üle igal aastal, vajaduse korral sagedamini. 
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12. Kasutatud allikmaterjalid 
 

1. Viimsi valla arengukava (kinnitatud Viimsi Vallavol ikogu 09.11.10 määrusega nr 

25) 

2. Viimsi valla arengukava ptk. 6 “Investeeringute prioriteedid 2010-2015“  

3. Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava 

4. 2007. a. Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi uuringu materjalid. TLÜ, 2008 

5. Tallinna linna spordi ja liikumisharrastuse uuring 2007, TLÜ 

6. Valla noorsoo- ja spordikomisjoni töömaterjalid 

 

 

 



                                   Viimsi valla liikumisharrastuse  
ja spordi arengukava  

 

 35 

Lisa 1 – Viimsi vallas ja väljaspool valla elanikeg a töötavad 
spordiklubid ja spordikoolid 
 
 

Jrk. Spordiklubi,  
spordikool Kirjeldus Treenerid,  

klubi esindajad 

1 Spordiselts  
MARATHON 

Viimsi vallas kõige vanem klubiõiguse saanud 
spordiühendus. 
Tegeleb kergejõustiklaste treenimisega.  
On mitme oma valla piirid ületanud võistluse korraldaja,nt. 
Viimsi jooks, valla lahtised meistri-võistlused kergejõustikus 
ja karikavõistlused ergomeetrisõudmises. 

Rein Raspel 

2 Spordiklubi  
Viimsi HC 

kannab edasi meie pikaajalist käsipallitraditsiooni.  
Kahe võistkonnaga Eesti meeste esiliigas mängiv Viimsi 
HC saab täiendust noorte harrastajate näol. Noormehed on 
võitnud medaleid Eesti meistrivõistlustelt ning on 
täiendanud Eesti koondiste ridu. 

Ain Pinnonen 
Ahmed 
Porkevli 
Ain Kont 

3 Kahro Racing  
Club 

tegeleb noorte motospordihuvilistega.  
Klubi juht ja treener, teenekas motosportlane Valdur Kahro 
on kasvatanud endale juba järelkasvu,kel nii mõnigi väärt 
tiitel ja autasu kätte võideldud. 

Valdur Kahro 

4 Haabneeme  
Korvpalliklubi  

ühendab valla korvpalliharrastusega mehi.  
Korduvalt on võidetud valla meistrivõistlusi ning osaletud 
maakonna meistrivõistlustel.  

Kristjan Urm 

5 

Rohuneeme 
Jooksu- ja 
Suusaklubi  
JOOSUU  

tegeleb vallas suusaürituste  
korraldamisega ning hooldab talvel valla suusaradu. 

Hurmas 
Kleemann 

6 Korvpalliklubi  
VIIMSI  

on aastast 2002 tegelenud vallas noorte korvallurite  
õpetamisega. Klubi on arenenud iga aastaga tugevamaks. 
Maakonna meistrivõistlustelt on teenitud igat värvi 
medaleid,2007/2008. a. Hooaja lõpetuseks saadi ka Eesti 
meistrivõistlustelt D-vanuseklassis pronksmedalid. 

Tanel Einaste 

7 
Viimsi  
Sulgpalliklubi 

on arendanud oma ala Viimsi spordihallis Eesti 
tipptreenerite  
käe all aastast 2002. On peetud sulgpalli perepäevi,valla 
meistrivõistlusi ning jagatud algõpetust lasteaiavanustest 
kuni täisealisteni välja. 

Aigar Tõnus 

8 Kergejõustiku- 
klubi EHA  

on mitmekümnekordse Eesti meistri Eha Rünne  
hoolealustest koosnev klubi. Poisid-tüdrukud treenivad 
põhiliselt Viimsi Kooli spordikompleksis. Võistlemas on 
käidud valla ja maakonna meistrivõistlustel ning TV10 
Olümpiastarti jõukatsumistel. 

Eha Rünne 

9 
Võimlemis-ja 
Tantsuklubi  
KEERIS 

pakub tantsuõpetust tütarlastele alates mudilaseeast. 
Klubi tantsutüdrukud on võitnud mitmeid konkursse ja 
käinud ogemusi saamas ka Euroopa meistrivõistlustel.  

Ene Mets 

10 SPA Viimsi  
Tervis 

on oma hoole alla koondanud piirkonna ujumishuvilised.  
Esimene ja kauaoodatud ujula vallas sai kohe täishoo sisse 
ning treeninggrupid ujujatest viimase piirini täidetud. 
Võistlemas on käidud Eestis ja ka Soomes,Rootsis.Klubi 
korraldab SPA auhinnavõistlust lastele ja valla 
meistrivõistlusi ujumises. 

Enn Lepik 
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Jrk. Spordiklubi,  
spordikool 

Kirjeldus Treenerid,  
klubi esindajad 

11 Saalihokiklubi  
VIIMSI KEPP 

on Viimsi noormeestest koosnev klubi.  
Hooajal 2005/2006 võideti Eesi meistrivõistluste II liiga, 
vahepeal esiliigas esimesed,paraku jäädi siiski finaali ukse 
taha.2008/2009. hooajal saavutati esiliigas II koht ning 
2009/2010 mängitakse meistriliigas. Viimsis aitavad 
korraldada karikavõistlusi saalihokis. 

Erko Karna 

12 Spordiklubi  
VIIMSI VEEKLUBI 

tegeleb laste ujumisõpetusega Viimsi Kooli ujulas.  
Treener Bruno Nopponen osaleb ka ise aktiivselt 
mastersujumise kodumaistel ning rahvusvahelistel 
jõuproovidel ning on maailmameistrivõistlustelt koos oma 
tublide klubikaaslastega koju toonud suurel hulgal igat värvi 
medaleid. 2008. a.suvel ujus Bruno Nopponen esimesena 
üle Soome lahe. Korraldatud on mitmeid ujumisalaseid 
üritusi. 

Bruno 
Nopponen 

13 
Spordiklubi  
SENSEI 
JUDOKOOL  

ühendab maadlushuvilisi poisse-tüdrukuid. Tõnis Trell 

14 
Spordiklubi  
MARTIN REIMI  
JALGPALLIKOOL 

sai Viimsi klubi õigused oktoobris 2007.  
Alustada ei tulnud tühjalt kohalt,sest Jalgpalliklubi Flora 
Jalgpallikool oli meie vutipoisse treeninud juba mitu aastat. 
Nüüd jätkub töö samade treenerite ja uue klubijuhi Martin 
Reimi eestvedamisel. Järelkasv treenib lasteaia-east alates 
treener Olev Reimi hoole all,suuremad osalevad Eesti 
omavanuste meistrivõistlustel  

Martin Reim 

15 Viimsi  
FC Igiliikur 

on Viimsit esindav amatööride jalgpalliklubi Eesti  
meistrivõistluste IV liiga idatsoonis(a.2009/2010) Eero Kelder 

16 

Noorte freestyle 
tantsugrupp  
Black & White 
Dance 

 tundides õpitakse rütmi-ja muusikatunnetust. 
Viimsi Huvikeskuse peeglisaalis toimuvate treeningutega 
kaasneb piisav füüsiline koormus ja hea tuju. Osaletud on 
Viimsis toigutega kaasneb piisav füüsiline koormus ja hea 
tuju. Osaletud on Viimsis toimuvatel üritustel ning mitmetel 
erinevatel noorte sariüritustel Tallinnas. 

Liina Jõesaar  

17 H-Spordiklubi 

Tallinna linnas registreeritud, kuid ka Viimsis  
treenigrühmadega töötav võrkpalliklubi. Klubi juhiks on 
teenekas võrkpallur ja treener Anu Karavajeva. 2007. a. 
alustas Püünsi Kooli baasil uus grupp võrkpallitüdrukuid, 
nendega liitusid ka alast huvitatud poisid. 

Signe Teesalu 
Anu 
Karavajeva 

18 

Viimsi Noorte  
Jalgpalliklubi 
VIIMSI 
MEHEPOJAD 

treener Aleks Taurafeldti käe all Viimsis tegustenud juba 
aastast 2000.  
Osaletakse maakondlikel meistrivõistlustel ning Eesti 
meistrivõistlustel. 

 Aleks 
Taurafeldt 

19 Spordiklubi  
RULLEST 

on rulliluuisutamist harrastavate tütarlaste klubi.  
Treenerite eestvedamisel on saavutatud Eestis ja ka 
Euroopas märkimisväärseid tulemusi: 2006. a. saavutati 
rühmakavaga Euroopa meistrivõistlustel I koht,2007. a. III 
koht ja 2008. a. 4. koht. 2009.aastal saavutati 
Maailmameistrivõistlustel Saksamaal kujunduisutamises 
seenioride rühmaga 8.koht. 

Piret Rink 
Rita Rink 

20 
Alo Ojassalu  
Tenniseklubi 

Viimsi spordihallis tegutseb treenerina Kristjan Pakk 
koolitab meie valla noortennisist ja  
on Alo Ojassalu juures saavutanud Eesti meistrivõistlustel 
auhinnalisi kohti 

Alo Ojassalu  
Kristjan Pakk 
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Jrk. Spordiklubi,  
spordikool 

Kirjeldus Treenerid,  
klubi esindajad 

21 Evald Kree  
Spordimaailm 

 tegeleb samuti Viimsis tennisistide koolitamisega.  
Noori juhendab treener Ülle Milk  Aita Põldma 

22 Paul Kerese  
nim. Maleklubi 

Treenerina teenekas Iivo Nei jagab Viimsi Koolis malealast 
õpetust,  
kelle kasvandikest peaks sirguma vääriline vahetus valla 
maletajatele  

Iivo Nei 

23 
Eksperimentaalse 
Liikumise 
Keskus 

on klubi,mis ühendab tsirkusest ja akrobaatikast  
huvitunud lapsi. Treeningud ja laagrid toimuvad Viimsi 
Koolis. 

Heidi Kann 

24 Rein Ottosoni  
Purjespordikool 

tegutseb Pirital. Suur osa kooli kasvandikest on viimsilased.  
Purjetajad on edukalt tuult püüdmas käinud nii Euroopa kui 
Maailma meistrivõistlustel. Viib läbi valla lahtiseid 
meistrivõistlusi purjetamises. 

Rein Ottoson 

25 Spordiklubi  
Tallinna Jahtklubi 

viib oma talvised treeningud läbi Viimsi Koolis.  
2007/2008 oli klubi nimekirjas 14 Viimsi tüdrukut-poissi. 
Suvine treeningubaas ja kodusadam on Lohusalus.  

Maria 
Veessaar 

26 Hawaii Expressi  
Purjelauakool 

on oma alguse saanud Viimsi noorte meeste mõtetest ja 
tegudest.  
Suureks eeskujuks on viimsilase Kaijo Kuusingu sõit 
olümpiavetel,selle eesmärgi nimel pingutavad kõik kooli 
kasvandikud. Kool asub Pirital,jõe ja mere vahetus 
lähetuses. Kooli läbi viia on Viimsi lahtised karikavõistlused 
purjelauasõidus. 

Jaak Lukk 
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Lisa 2 – Viimsi valla elanikega töötavad spordiklub ide ja 
spordikoolide atesteeritud treenerid ja juhendajad 
 
 
Jrk. Spordiklubi/Spordikool Ala Treener Kutsetase 
1 Spordiselts Marathon kergejõustik Rein Raspel III 
2 Kergejõustikuklubi EHA kergejõustik Eha Rünne IV 
3 Spordiklubi HC VIIMSI käsipall Ain Pinnonen IV 
4 Spordiklubi HC VIIMSI käsipall Ain Kont  - 
5 Kahro Racing motosport Valdur Kahro  - 
6 Viimsi Võrkpalliklubi võrkpall Keete Puri  - 
7 Korvpalliklubi VIIMSI korvpall Tanel Einaste II  
8 Korvpalliklubi VIIMSI korvpall Teet Tiisvelt II 
9 Korvpalliklubi VIIMSI korvpall Sulev Särekanno III 
10 Korvpalliklubi VIIMSI korvpall Ralf Lainevool II  
11 Korvpalliklubi VIIMSI korvpall Marika Seppor II  
12 Viimsi Sulgpalliklubi sulgpall Aigar Tõnus V 
13 Viimsi Sulgpalliklubi sulgpall Jüri Tarto V 
14 Viimsi Sulgpalliklubi sulgpall Rainer Kaljumäe I 
15 Võimlemis-jaTantsuklubi KEERIS võimlemine Ene Mets III 
16 SPA Viimsi Tervis ujumine Enn Lepik IV 
17 SPA Viimsi Tervis ujumine Maie Murashev IV 
18 SPA Viimsi Tervis ujumine Triinu Lepik I 
19 Viimsi Veeklubi ujumine Bruno Nopponen IV 
20 Martin Reimi Jalgpallikool jalgpall Olev Reim I 
21 Martin Reimi Jalgpallikool jalgpall Martin Reim II 
22 Martin Reimi Jalgpallikool jalgpall Ivo Lehtmets III 
23 H-Spordiklubi võrkpall Signe Teesalu III 
24 Viimsi Noorte Jalgpalliklubi jalgpall Aleksik Taurafeldt I  
25 RULLEST rulliluuisut Piret Rink IV 
26 A. Ojassalu Tenniseklubi tennis Kristjan Pakk II  
27 E.Kree Spordimaailm tennis Ülle Milk II 
28 P. Kerese nim. Maleklubi male Iivo Nei  - 
29 VIIMSI JUDO judo Tõnu Malsub I  
30 Spordiklubi Rullest rulliluuisutamine Piret Rink IV 
31 Eksperimentaalse Liikumise Keskus võimlemine/tsirkus Heidi Kann II 
32 Eesti Spordiselts Kalev Purjespordikool purjetamine Eerik Luka II 
33 Rein Ottosoni Purjespordikool purjetamine Rein Ottoson V 
34 Rein Ottosoni Purjespordikool purjetamine Raivo Randmäe III 
35 Tallinna Jahtklubi purjetamine Maria Veessaar II 
36 Hawaii Expressi Purjelauakool purjetamine Jaak Lukk II 
37 Haabersti Uisukool iluuisutamine Anna Levandi V 
38 Tallinna Iluuisutamiskool iluuisutamine Irina Kononova V 
39 Tallinna Iluuisutamiskool iluuisutamine Lea Rand V 
40 Tallinna Iluuisutamiskool iluuisutamine Irina Grishina IV 
41 SK Põhjatäht iluuisutamine Jelena Abolina II 
42 SK Põhjatäht iluuisutamine Anne Avingo  - 

43 SK CFC jalgrattasport/ 
suusatamine Andre Aduson II 

44 SK CFC jalgrattasport/ 
suusatamine Riho Roosipõld II 
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Jrk. Spordiklubi/Spordikool Ala Treener Kutsetase 
45 Eesti Spordiselts Kalev Jalgrattakool jalgrattasport Ado Hein IV 
46 SK Artest judo Kati Esna IV 
47 SK Condor judo Rain Arukaevu II 
48 SK Condor judo Reigo Toss II 
49 SK Condor judo Eero Praks IV 
50 SK Condor judo Toni Eylandt III 
51 SK KI karate Kalev Põlluaas III 
52 SK KI karate Ersto Põlluaas I 
53 Erkki Noole Kergejõustikukool kergejõustik Liivi Eerik IV 
54 Erkki Noole Kergejõustikukool kergejõustik Jaanus Veske III 
55 Erkki Noole Kergejõustikukool kergejõustik Maarit Kasemägi II  

56 Tallinna Spordiseltsi Kalev  
Kergejõustikukool  kergejõustik Rainer Raudsepp III 

57 Tallinna Spordiseltsi Kalev  
Kergejõustikukool  kergejõustik Krista Valgepea IV 

58 Tallinna Spordiseltsi Kalev  
Kergejõustikukool  kergejõustik Piret Tamm IV 

59 SK Leksi 44 kergejõustik Holger Peel III 
60 SK Leksi 44   Liina Lukin II 
61 SK Fortis kergejõustik Kerli Järve III 

62 Nõmme SK suusatamine/ 
korvpall/kergejõustik Külli Hallik IV 

63 Nõmme SK suusatamine/ 
korvpall/kergejõustik Aita Pääsuke IV 

64 Nõmme SK suusatamine/ 
korvpall/kergejõustik Siim Semiskar II 

65 Nõmme SK suusatamine/ 
korvpall/kergejõustik Hele Berendsen IV 

66 Maleakadeemia Vabaettur male Tiina Raud II 
67 Maleakadeemia Vabaettur male Aleksander Veingold IV 
68 Tenniseklubi Altius-KT tennis Katrin Tammaru III 
69 Tenniseklubi Altius-KT tennis Karin Pedak IV 
70 TC Avantage tennis Edgar Vain II 
71 TC Avantage tennis Allar Hint II 
72 Tallinna Spordiselts Kalev Tennisekool tennis Roland Kiil II 
73 Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskool ujumine Igor Filin IV 
74 Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskool ujumine Kaire Indrikson IV 
75 Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskool ujumine Hilju Lillo IV 
76 TOPi Ujumisklubi ujumine Raily Sorokin II 
77 TOPi Ujumisklubi ujumine Merli Didvig III 
78 TOPi Ujumisklubi ujumine Ain Kaasik V 
79 TOPi Ujumisklubi ujumine Heidi Kaasik IV 
80 Eesti Spordiselts Põhjakotkas vehklemine Sergei Gubarev IV 
81 FC Pirita jalgpall Jaanus Reitel II 
82 FC Pirita jalgpall Sergei Hohlov-Simson II 
83 Võimlemisklubi Piruett võimlemine Mall Kalve V 
84 Võimlemisklubi Piruett võimlemine N.Logivenko IV 
85 Võimlemisklubi Piruett võimlemine Gaida Madar IV 
86 Tantsustuudio Kreedo Dance võistlustants Eduard Korotin III 
87 Tantsustuudio Kreedo Dance võistlustants Maja Sondovicz III 
88 Tantsustuudio Kreedo Dance võistlustants Ryszard Sondovicz III 
89 Revalia Tantsukool võistlustants Matis Toome V 
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Jrk. Spordiklubi/Spordikool Ala Treener Kutsetase 
90 Revalia Tantsukool võistlustants Merle Klandorf V 
91 Revalia Tantsukool võistlustants Helen Klandorf-Sadam IV 
92 Revalia Tantsukool võistlustants Heili Klandorf IV 
93 Revalia Tantsukool võistlustants Katrin Kruuse II 
94 Laste Tantsuklubi Reveranss võistlustants Sergei Rudnik II 
95 Laste Tantsuklubi Reveranss võistlustants Kristina Krasnikova  - 
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Lisa 3 – Viimsi valla eelarvest 2011. a. tegevustoe tust saavad 
spordiklubid ja spordikoolid 
 
 

Jrk.  Spordiklubi/spordikool Ala 
Toetuse saajate 

arv 2011 
(7-19 aastased) 

Treenerite  
kvalifikastioon 

    Kokku: 1294   
1 MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus akrobaatika 32 III  
2 MTÜ Tallinna Iluuisutamiskool iluuisutamine 2 V  

3 MTÜ spordiklubi Martin Reimi 
Jalgpallikool jalgpall 137 III;III;II;I  

4 SK FC Levadia Jalgpalliklubi jalgpall 4 III;III 
5 MTÜ FC Pirita jalgpall 4 II;II;II 
6 Jalgpalliklubi FCF Jalgpalliklubi jalgpall 11 III;III;II;II 
7 MTÜ Jalgplliklubi Tallinna Kalev jalgpall 9 III;III 

8 MTÜ Viimsi Noorte Jalgalli Viimsi 
Mehepojad 

jalgpall 61 I 

9 Spordiklubi CFC suusatamine/ 
jalgrattasport. 46 III;II;II 

10 MTÜ Kalevi Jalgrattakool jalgrattasport 6 IV 
11 Tallinna.Ju-Jutsu Klubi MTÜ ju-jutsu 6 IV;II;I;I 
12 MTÜ Sensei Judokool judo 28 II;II  
13 Aitado Klubi MTÜ judo 3 V  
14 Spordiklubi Ookami judo 25 III; I 
15 MTÜ Spordiklubi Impact karate 31 III 
16 Kergejõustikuklubi Eha MTÜ kergejõustik 40 IV 

17 
Tallinna Spordiselts Kalev Kergejõustiku 
kool kergejõustik 2 IV;IV 

18 OÜ Spordikool Fortis kergejõustik 7 IV;IV;IV 
19 Spordiselts Marathon kergejõustik 9 IV;I 
20 MTÜ Nõmme Spordiklubi kergejõustik/korvpall 4 IV;III;III 
21 Spordiklubi Leksi44 kergejõustik 10 II 

22 MTÜ Audentese Spordiklubi kergejõustik/korvpall/ 
ujumine 4 IV;II;IV;I 

23 Josh.Shor.Karate-DoEL kick-boxing 11 II 
24 MTÜ Korvpalliklubi Viimsi korvpall 83 III;III;II 
25 MTÜ Eurokorvpall korvpall 3 IV;I 
26 Tiit Soku Korvpallikool MTÜ korvpall korvpall 4 IV;III  
27 Spordiklubi Viimsi HC käsipall 74 V;IV;I;I 
28 MTÜ Vabaettur male 6 III;II 
29 MTÜ Kahro Racing motosport 15 III 
30 MTÜ Hawaii Express Purjelauakool purjelauas 18 III;III 
31 OÜ Rein Ottosoni Purjespordikool purjetamine 25 V;III 
32 MTÜ Tallinna Jahtklubi purjetamine 15 III 

33 Eesti Spordiselts Kalev Jahtklubi 
Purjespordikool purjetamine 12 III 

34 Spordiklubi Rullest rulliluuisutamine 66 IV 
35 Viimsi Sulgpalliklubi sulgpall 67 V;V;II 
36 MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus sulgpall 2 V;IV;I;I 
37 Storm BR MTÜ taekwon-d 16 II 
38 MTÜ Anti Ojassalu Tennisekool tennis 103 II;II;II 
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Jrk.  Spordiklubi/spordikool Ala 
Toetuse saajate 

arv 2011 
(7-19 aastased) 

Treenerite  
kvalifikastioon 

39 Evald Kree Spordimaailm tennis 10 V;II;II 
40 MTÜ Klubi TC Avantage tennis 7 III 
41 Tenniseklubi Altius-KT tennis 12 IV 
42 Tallinna.Spordiselts Kalev Tennisekool tennis 20 II 
43 MTÜToomas Suursoo Tennisekool tennis 4 II 
44 MTÜ SPA Viimsi Tervis ujumine 115 IV;IV;I  
45 SK Viimsi Veeklubi ujumine 129 IV;V 
46 TOPi Ujumisklubi ujumine 34 V;V;III;II 
47 Võimelise ja tantsuklubi Keeris võimlemine/tants 114 III 
48 MTÜ Võimlemisklubi Piruett võimlemine/tants 11 IV;IV;IV 
49 Revalia Tantsukool MTÜ võistlustants 8 V;V;IV;II 
50 MTÜ Tantsustuudio Kreedo Dance võistlustants 1 IV 
51 MTÜ Black&White Dance tants   45 I 
52 MTÜ H.Spordiklubi võrkpall 12 III 
53 SA E.Tantsuagentuur Tantsuke klassikaline tants 5   
54 Kaie Kõrbi Balletistuudio/Tuleviku Ballett klassikaline ballett 12   
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Lisa 4 – Viimsi sportlaste väljapaistvad tulemused 2008-2010 
 
 
Aastal 2008 

Maailmameistrivõistlustelt võidetud 2 kuldmedalit, 
 3 hõbemedalit, 
 1 pronksmedal, 
 lisaks veel 4.; 5.; 7.; kaks 10. kohta ja 32. koht 
 
Euroopa meistrivõistlustelt 1 hõbemedal, 
 1 pronksmedal, 
 ja 4.; 5.; 14.; 21. ja 22. koht 
 
Põhjamaade meistrivõistlustelt 1 pronksmedal ja 7. koht 
 
Balti matšilt I koht; kaks III kohta ja 11. koht 
Balti karikavõistlustelt I koht 
 
Eesti meistrivõistlustelt 30 kuldmedalit 

 20 hõbemedalit 
 24 pronksmedalit 

Eesti karikavõistlustelt 8 esikohta 
 5 teist kohta 
 5 kolmandat kohta 

 
2008. a Viimsi valla parim:  Naissportlane  Ave Karp (karate) 
 Meessportlane  Sten Mark Bachmann (purjetamine) 
 Võistkond  SK Viimsi HC B-van.-kl. (käsipall) 
 Spordipere  Bachmann 
 
 
Aastal 2009 

Maailma meistrivõistlustelt saavutatud 5.; kaks 8.; 12.; 13.; 14. ja 16. koht 
 
Euroopa meistrivõistlustelt 1 kuldmedal 
 2 hõbemedalit 
 1 pronksmedal 
 
Baltimaade meistrivõistlustelt 2 kuldmedalit 
 1 hõbemedal 
 3 pronksmedalit 
 
Eesti meistrivõistlustelt- 30 kuldmedalit 
 10 hõbemedalit 
 12 pronksmedalit 
 
Eesti karikavõistlustelt 4 esikohta 
 1 teine koht 
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 1 kolmas koht 
 
2009. a Viimsi valla parim: Naissportlane Anett Kontaveit (tennis) 
 Meessportlane Karl-Martin Rammo (purjetamine) 

 Võistkond SK Viimsi HC B-van. kl. (käsipall) 
 Spordipere Kahro 

 "Aasta tegu" Roy Puuström, Andre Juhanson – 
avaveeujumine Leppneemest 
Pranglile 

 
 
Aastal 2010  

Maailmameistrivõistlustelt võidetud 6 kuldmedalit 
 2 hõbemedalit 
 1 pronksmedal 
 lisaksl 4.; kaks 5.; kaks 8.; 11.; kaks 12. ja 34. koht 
 
Euroopa meistrivõistlustelt 1 kuldmedal 
 ja 4.; kaks 5.; 6.; 10.; 16. ja 37. koht 
 
Põhja-Euroopa meistrivõistlustelt 3 pronksmedalit 
 
Põhjamaade meistrivõistlustelt 1 kuldmedal 
 ja 6.; 8.; kaks 9.; 10. ja 11. koht 
 
Beneluxi meistrivõistlustelt 1 pronksmedal 
 
Läänemere karikavõistlustelt 1 esikoht 
 
Baltimaade meistrivõistlustelt 1 kuldmedal 
 1 hõbemedal 
 1 pronksmedal 
 
Eesti meistrivõistlustelt 65 kuldmedalit 
 35 hõbemedalit 
 27 pronksmedalit 
 
Eesti karikavõistlustelt 7 esikohta 

 6 teist kohta 
 2 kolmandat kohta 

 
2010. a Viimsi valla parim: Naissportlane Anett Kontaveit (tennis) 
  Kätlin Tammiste (purjetamine) 
 Meessportlane Karl-Martin Rammo (purjetamine) 
 Võistkond Korvpalliklubi Viimsi U14 poisid 
 Spordipere Pinnonen 

 "Aasta tegu"  Martin Reim – FC Flora meeskonna 
peatreenerina Eesti meistriks 
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Lisa 5 – Viimsi valla spordi valdkonna eelarvevahen dite jaotus 2004 - 2011  
 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011** 

Spordi "pearaha" 
toetuse saajate arv 
(7-19. aastased) 

338 637 751 865 1100 1198 1167* 1294*  

Toetatavate 
spordiklubide arv 
(Viimsi ja Tallinn) 

17 31 35 39 45 48 56 54  

Tegevustoetused 
spordiklubidele 
("pearaha" ning 
tiitlivõistlustel 
osalemise toetused) 

1 400 000 kr 1 750 000 kr 2 205 000 kr 4 850 000 kr 4 850 000 kr 5 050 000 kr 4 100 000 kr 4 100 000 kr 262 037,76 € 

Projektitoetused 
piirkondlikele 
spordiüritustele 

500 000 kr 700 000 kr 900 000 kr 950 000 kr 900 000 kr 650 000 kr 200 000 kr 188 000 kr 12 015,39 € 

Investeeringud ja 
ülalpidamisekulud 
spordirajatistele 

1 500 000 kr 2 215 000 kr 1 725 000 kr 400 000 kr 4 976 662 kr 4 842 762 kr 4 237 283 kr 4 237 000 kr 270 793,65 € 

Eelarvevahendid 
kokku: 3 400 000 kr 4 665 000 kr 4 830 000 kr 6 200 000 kr 10 726 662 kr 10 542 762 kr 8 537 283 kr 8 525 000 kr 262 037,76 € 

 
*Laste arv arvestatud kahes treeninrühmas treeniva ja „pearaha“ mõlemale klubile eraldatava toetuse  
saajana ühte isikut, mitte toetuste arvu. 
 
**2011 eelarve summad EUR vääringus 
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Lisa 6 – Spordirajatised Viimsi vallas 
 

Rajatis Asukoht Iseloomustus Omanik Valmimise aeg 

HAABNEEME STAADION 

Haabneeme  
alevik; 
Sõpruse 
tee/Randvere 
tee  

välistaadion 400m 8 tartaanjooksurajaga;  
murukattega jalgpalliväljak 105x70m,istekohti 1000 

OÜ Nordwest 
1975,  
muru taastatud 
2002 

STAADION   
(Viimsi vana keskkooli juures) Männi tee 2 välistaadion ( Viimsi vana keskkooli juures)  

Asfaltkumm ringrada 250m,esisirgel 6,taga-3 rada AS Esmar 1981 

VIIMSI SPORDIHALL Sõpruse tee 5 sisespordihall 
66x36m, 3 teisaldatavat vaheseina linoolkate 

Omanik Viimsi 
vald, 
operaator Same 
Sport AS 

2002 

VIIMSI KOOLI SPORDISAAL  
(Viimsi Koolis ) 

Randvere tee 
8 1338,1m, 44x30m ,puitpõrand Viimsi Haldus 

OÜ 2006 

VIIMSI KOOLI SPORDISAAL  
(väike maja) 

Randvere tee 
18 31x21m,puitpõrand,vahekardin Viimsi Haldus 

OÜ 2009 

SPORDISAAL  
(Viimsi vanas keskkooli 
hoones) 

Männi tee 2 18x36m, puitpõrand AS Esmar 1984 

AEROOBIKASAAL  
(Viimsi SPA) 

Randvere 
tee11 

10x11,4 m OÜ Viimsi SPA 2002 

AEROOBIKASAAL   
(Viimsi Koolis) 

Randvere tee 
8  131,4m Viimsi Haldus 

OÜ 2006 

JÕUSAAL  
(Viimsi vanas keskkoolis) Männi tee 2  15x6m; 10-12 vana tüüpi jõumasinat  AS Esmar 

1985,  
renoveeritud 
1998 

JÕUSAAL  
(Viimsi SPA) 

Randvere 
tee11 

13x10m,  
28-30 kaasaegset jõumasinat.Juhendaja-treener OÜ Viimsi SPA 2002 

JÕUSAAL  
(Viimsi Koolis) 

Randvere tee 
8  78,5m Viimsi Haldus 

OÜ 2006 

VÕIMLEMISSAAL  
(Viimsi Koolis) 

Randvere tee 
8 171,3m, akrobaatika ja riistvõimlemise saal Viimsi Haldus 

OÜ 2006 

UJULA  
(ViimsiSPA) 

Randvere 
tee11 

16x 25m,6 rada hüppekohtadega,  
sügavus 1,3 -1,65 OÜ Viimsi SPA 2002 

UJULA  
(Viimsi Koolis) 

Randvere tee 
8 

4 rada 25m Viimsi Haldus 
OÜ 

2006 

LASKETIIR Sõpruse tee 9 
Esialgu 50 m, hiljem 25m 6 laskekohaga,  
ümber ehitatud piljardisaaliks (6 piljardilauda + 
snooker) 

AS Same Sport 

Lasketiir 1976 - 
2007 
Piljardisaal 2008-
2010 

PALLIMÄNGUVÄLJAK  
(Viimsi Kool) 

Randvere tee 
8 

40x20m väliväljak kummikattega - jalgpalli;käsipalli; 
korvpalli;võrkpalli ja tennise mänguks 

Viimsi Haldus 
OÜ 2006 

KORVPALLIVÄLJAK  
(Viimsi vana keskkool) Männi tee 2 15x28 m, asfaltväljak   

1981,  
renoveeritud 
2001 

TÄNAVAKORVPALLIVÄLJAK 
Küti 
tee/Nurme 
põik 

u.12,5x12,5 m, kivikattega,aiaga piiratud   2006(?) 

KORVPALLIKONSTRUKTSIO
ON Nurme põik metallist   2009(?) 

RANNAVÕRKPALLIVÄLJAK   
(Haabneeme rannas) 

Haabneeme 
rand 16x8 m liivaväljak Viimsi vald 1998 



                                   Viimsi valla liikumisharrastuse  
ja spordi arengukava  

 

 47 

Rajatis Asukoht Iseloomustus Omanik Valmimise aeg 

RANNAVÕRKPALLIVÄLJAK  
(Haabneeme rannas) 

Haabneeme 
rand 

16x8 m liivaväljak Viimsi vald 1999 

RANNAVÕRKPALLIVÄLJAK  
(Haabneeme rannas) 

Haabneeme 
rand 16x8 m liivaväljak Viimsi vald 2001 

RANNAJALGPALLIVÄLJAK  
(Haabneeme rannas) 

Haabneeme 
rand 

38x31m liivaväljak Viimsi vald 2004 

KORVPALLI 
KONSTRUKTSIOON   
(Haabneeme rannas)  

Haabneeme 
rand   Viimsi vald 2000(?) 

KORVPALLI 
KONSTRUKTSIOON  
(Haabneeme rannas)  

Haabneeme 
rand 

  Viimsi vald 2000(?) 

KORVPALLIKONSTRUKTSIO
ON  
(Haabneeme rannas)  

Mereranna tee   Viimsi vald 2000(?) 

HAABNEEME-ROHUNEEME  
JALGRATTARADA 

Rohuneeme 
tee 

Pikkus 6km, 
valgustatud, kulgeb Rohuneeme tee kõrval Viimsi vald 2000 

HAABNEEME-RANDVERE  
KERGLIIKLUSRADA Randvere tee Pikkus 6km, 

valgustatud, kulgeb Randvere tee kõrval Viimsi vald 2004 

PALLIMÄNGUVÄLJAK  Viimsi alevik 30x16m     

KORVPALLI-,VÕRKPALLI-
,TENNISEVÄLJAK  
(Aiandi teel) 

Aiandi tee 20 asfaltkattega, aiaga piiratud     

JALGPALLIVÄLJAK  
(Viimsi mõisa pargis) Pargi tee 7 60x66m,kunstmuru kattega, aiaga piiratud,  

valgustatud  
Viimsi vald dets.07 

TENNISEVÄLJAKUD  
(Viimsi mõisa pargis) Pargi tee 7 2 väljakut, 17x35m, kunstmuru kattega, aiaga 

piiratud, valgustatud Viimsi vald dets.07 

RULARAMP  
(Viimsi mõisa pargis) Pargi tee 7 4x6m Viimsi vald dets.07 

TÄNAVAKORVPALLI 
KONSTRUKTSIOONID  
(Viimsi mõisa pargis) 

Pargi tee 7 3 tkki, asfaltkate Viimsi vald dets.07 

TÄNAVAKORVPALLIVÄLJAK  
(Viimsi mõisa pargis) 

Pärnamäe 
küla/ 
Soosepa tee/ 
Lageda tee 

8x8m, asfaltkate   2006 

ROHUNEEME  
PUHKEKESKUS 

Rohuneeme 
küla 

Rohuneeme küla ja Kelvingi küla vahele jääv 
roheala, endise veneagse raketibaasi territooriumil. 
Looduslikud suusa-,ratta-ja jooksurajad kuid 
osaliselt muudetud reljeefiga, kokku u.8 km. Puidust 
võimlemisriistastik. Ala valgustamata 

  
1991,  
renoveeritud 
2002 

TENNISEVÄLJAK 
Rohuneeme 
küla,  
Väike-Ringtee 

30x 15m, asfaltväljak,aiaga piiratud Viimsi vald   

SPORDISAAL  
(Püünsi Koolis) 

Püünsi küla,  
Kooli tee 33 

27x12,4m, puitpõrand Viimsi vald 1993,  
renov. 2003 

TENNISEVÄLJAKUD  
(Püünsi Kooli juures)   Kooli tee 33 2 väljakut, 28x12 m,  

savi-liivasegu kattega,aiaga piiratud               Viimsi vald 1997, 1998,  
renov. 2002 

PÜÜNSI KOOLI 
KORVPALLIVÄLJAK   
(Püünsi Kooli juures) 

Kooli tee 33 28x 15 m, asfaltkattega Viimsi vald 2000 

PALLIMÄNGUVÄLJAK   
(Püünsi Kooli juures) Kooli tee 33 Puitpõrandaga pallimänguväljak(korv-,võrkp.), aiaga 

piiratud 
Viimsi vald 2005 

KORVPALLIVÄLJAK Ülase tee 28x15m, asfaltkate Viimsi vald 1999 

JALGPALLIVÄLJAK Ülase tee 40x25m, ehitusliiva-saepuru kattega, piiritlemata Viimsi vald 2000; 
 renov. 2004 
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Rajatis Asukoht Iseloomustus Omanik Valmimise aeg 

TENNISEVÄLJAK Ülase tee 30x14m, asfaltkate Viimsi vald 1999; 
 renov. 2004 

TENNISEVÄLJAK Järve tee 1 Tehiskate Valdo Randpere aug.06 

VÕRKPALLIVÄLJAK Kelvingi küla,  
Koidu tee 24x 8 m, liivakate Viimsi vald 2000 

KORVPALLIVÄLJAK Koidu tee 24x15m, asfaltkate Viimsi vald 2001 
JALGRATTATEE  Roostiku tee 700m , asfaltkate Viimsi vald 2002 
JALGPALLIVÄLJAK Meresihi tee 15x 30m, looduslik Viimsi vald 2004 

RAMP Koidu tee 6x12m   2005 
KORVPALLI 
KONSTRUKTSIOON  
(Laiakülas) 

Laiaküla, 
Käära tee 

Tehiskate(kunstmuru) Eravaldus 200? 

VÕRKPALLIVÄLJAK   
(Laiakülas) 

Laiaküla, 
Käära tee 24x8 m, liivakate Eravaldus 2008 

VÕRKPALLIVÄLJAK   
(Leppneemes) 

Leppneeme 
küla,  
Leppneeme 
tee/Leppniidu 
tänav  

24 x 8 m, looduslik Viimsi vald 2000 

TENNISEVÄLJAK   
(Leppneemes)  

Leppneeme 
küla,  
Leppneeme 
sadama tee 

  Vallo Palvadre   

KORVPALLIKONSTRUKTSIO
ON  
(Tammneemes) 

Tammneeme 
küla, endise 
segusõlme 
vastas platsil 

  Viimsi vald 2000? 

LOODUSÕPPERADA Tädu 
ca 3km pinnatud rada,varustatud tutvustavate  
viitadega matka- ja liikumisrada viitadega matka-ja 
liikumisrada  

RMK 2004 

TÄNAVAKORVPALLI 
VÄLJAK (Tammneeme külas) Teigari tee u.8x8m, kivikate, ühes kompleksis laste 

mänguväljakuga   2009 

VÕRKPALLI/ 
KORVPALLI VÄLJAK  
(Metsakasti külas) 

Metsakasti 
küla,  
Mureli tee 1 

18x9m asfaltpurukattega välisväljak,  
ühes kompleksis laste mänguväljakuga 

  2009 

KORVPALLI 
KONSTRUKTSIOON 

Randvere 
küla,  
Kaevuaia tee 

  Viimsi vald 2004/2005 

VÕRKPALLIVÄLJAK   
(Prangli saarel) Prangli saar 24 x 8 m Eravaldusel, 

looduslik   

KORVPALLIVÄLJAK   
(Prangli saarel) Prangli saar 20 x 10 m, betoonkate Eravaldus 2001 

LÕUNARADA   
(Naissaare Looduspargi 
matkarada) 

Naissaar 10km looduslik, puhkekohtadega   1997 

LOODUSRADA  
(Naissaare Looduspargi 
matkarada) 

Naissaar 10km saare keskosas   2000 

MILITAARRADA   
(Naissaare Looduspargi 
matkarada) 

Naissaar 10 km - endised militaarobjektid   2000 

Rohuneeme  
puhkeala suusarada 

Rohuneeme 
puhkealal  
Kalmistu tee 
lõpust alates 

Raja pikkus 1-4km, rada valgustamata     

Karulaugu  
suusarada 

Viimsi 
klindiastangu  
ala 
Haabneemes 

0,7km, valgustatud rada Viimsi vald   

Laidoneri  
mõisapargi suusarada Viimsi mõis 1,2km, valgustatud rada Viimsi vald   



                                   Viimsi valla liikumisharrastuse  
ja spordi arengukava  

 

 49 

Rajatis Asukoht Iseloomustus Omanik Valmimise aeg 

UISUTAMINE 

Rohuneeme  
puhkealal 
Kalmistu tee 
lõpust 0,2 km 

      

UISUTAMINE 

Tammneemes, 
Teigari tee 
28a laste 
mänguväljakul 

      

Viimsi Kooli uisurada  Randvere tee 
8, Haabneeme       

KELGUTAMINE 
Laidoneri  
mõisa tagune 
mägi 

      

KELGUTAMINE 

Rohuneeme  
puhkealal 
Kalmistu tee 
lõpust 0,5km 

      

LASTE MÄNGUVÄLJAKUD 
VIIMSI VALLAS         

"Piilupesa" lasteaia 
mänguväljak 

Kaluri tee 10,  
Haabneeme   Viimsi vald   

"Päikeseratas" lasteaia 
mänguväljak 

Veere tee 3,  
Haabneeme 
Eravaldus 

  Eravaldus   

Haabneeme ranna mänguväljak Haabneeme 
rand   Viimsi vald   

Laidoneri mõisa pargi 
mänguväljak 

Pargi tee,  
Viimsi alevik 

  Viimsi vald   

KÜ "Kuunar" mänguväljak 
Mereranna tee 
6,  
Haabneeme 

  Viimsi vald   

Mänguväljak õuealal 
(kortermajad)  

Kesk tee,  
Haabneeme 

  Viimsi vald   

Mänguväljak õuealal 
(korteriühistu)  

Kaluri tee,  
Haabneeme   Viimsi vald   

"Piilupesa" asendushoone 
mänguväljak 

Hundi tee,  
Haabneeme   Viimsi vald   

Pargi lasteaia mänguväljak Pargi tee 3,  
Viimsi alevik   Viimsi vald   

"Tibu" lasteaia mänguväljak 
Vehemaa tee 
6,  
Viimsi alevik 

  Eravaldus   

"Lillelapsed" lasteaia 
mänguväljak 

Sõstra tee 1,  
Viimsi alevik 

  Eravaldus   

"Pääsupoeg" 1 lasteaia 
mänguväljak 

Paakspuu tee 
10,  
Pringi 

      

Püünsi lasteaia mänguväljak Kooli tee 33,  
Püünsi   Viimsi vald   

Randvere lasteaia mänguväljak 
Kibuvitsa tee 
1,  
Randvere 

  Viimsi vald   

Leppneeme lasteaia 
mänguväljak 

Leppniidu tee 
1,  
Leppneeme 

  Viimsi vald   

Kelvingi lasteaia mänguväljak Meresihi tee 4,  
Kelvingi 

  eravaldus   

Laste mänguväljak Kelvingi  
ranna alal 

  Viimsi vald   
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Rajatis Asukoht Iseloomustus Omanik Valmimise aeg 

Laste mänguväljak Meresihi 3,  
Kelvingi 

  Viimsi vald   

Laste mänguväljak Eha tee,  
Kelvingi   Viimsi vald   

"Väike Päike" lasteaia 
mänguväljak 

Kraavi tee 1, 
Pärnamäe 

  Eravaldus   

"Pääsupoeg" 2 mänguväljak 
Suur-Kaare 
tee 66,  
Pärnamäe 

  Eravaldus   

Laste mänguväljak Soosepa tee,  
Pärnamäe 

  Viimsi vald   

Laste mänguväljak Teigari tee,  
Tammneeme 

  Viimsi vald   

Laste mänguväljak Mureli tee 1,  
Metsakasti    Viimsi vald   

 

 



                                   Viimsi valla liikumisharrastuse  
ja spordi arengukava  

 

 51 

Lisa 7 – Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi valdkonna 
uuring 2007. aastal 
 
 
Vastavalt spordi arengukavade tavale on uuringu objektideks sport ühiskondliku nähtusena ning 

selleks vajalikud tingimused. Sporti vaadeldakse laiemalt, mitte isoleerituna ja pelgalt saavutus- 

ning võistluskeskselt. Ka Viimsi valla olukorra teoreetilisel hindamisel lähtuti erinevatest 

spordiplaneerimise, piirkonnageograafia ja käitumispsühholoogia seisukohtadest.  

 

Uuringu eesmärk 

Viimsi valla spordi ja liikumisharrastuse arendamisel esile kerkinud küsimustest, ja 

probleemidest lähtuvalt olid uuringu eesmärkideks:  

- kirjeldada valla elanike liikumisharrastuse struktuuri (harrastatavad spordi- ja 

liikumisalad) ning harrastussagedust.  

- selgitada välja valla rahva suhtumine sporti ja harrastust takistavad tegurid. 

- hinnata sportimis- ja liikumispaikade adekvaatsust harrastusele, tulevikuvajadust ja 

arendamisvõimalusi.  

 

Uuringu eeldatav tulemus 

Uurimus pidi andma vastused küsimustele nagu: 

- milliste spordialadega vallas tegeldakse ja kui sageli? 

- kuidas valla spordirajatisi kasutatakse (täituvust ja potentsiaali)? 

- uute spordirajatiste vajadus (tüübilt, arvuliselt ja asendilt) 

Saadud andmed võimaldavad mõista Viimsi valla elanike sporti ja liikumisharrastust puudutavat 

käitumist ning annavad ülevaate olemasolevatest sportimis- ja liikumisvõimalustest ning 

arenguvajadustest. Töö toob esile kitsaskohad, mis takistavad või piiravad valla elanike spordi- 

ja liikumisharrastust. 

Uurimus loob aluse, mis aitab sportimis-ja liikumisharrastuse (spordialad, rajatised, 

harrastusvormid) planeerimisel liikuda „pakkumisele-orienteeritud“ strateegialt „nõudlusele-

orienteeritud“ lähenemise suunas. Uus teadmine võimaldab vähendada lahknevust pakutavate 

kohtade ja tegelikult eksisteerivate nõudmiste vahel.  

Uurimuse tulemustele tuginedes saab põhjendatult taotleda avaliku ruumi vallas spordi- ja 

liikumisharrastuse vajaduste rahuldamiseks, näidates ära spordirajatiste vajaliku hulga, selleks 
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sobivad kohad ning rajatiste tüübid. Luua adekvaatne strateegia elanike spordi- ja 

liikumisharrastuse edendamiseks.  

 
Lähtekohti arengukava kontseptuaalseks koostamiseks 

 

Liikumisharrastuseks ja sportimiseks vajaliku ruumi  tähendus ja toimimine 

Ruum ja koht on kaks põhikontseptsiooni, mis on tähtsad nii spordis kui ka laiemas 

liikumisharrastuses. Avalik ruum hõlmab vähemalt kolme aspekti: 1) materiaalset kohta, 2) 

ruumilisi praktikaid ja 3) tähendusi, mida inimesed kohtadele ja praktikatele annavad 

(Lehtovuori 2003). Ruum jaguneb eraruumiks (eramaaks) ja omavalitsuste või riigi ehk 

avalikuks ruumiks. Viimase moodustavad erinevad avalikult kasutatavad kohad nagu näiteks 

kultuuri või spordikeskused ning alad nagu platsid, väljakud või pargid samuti riigile või 

omavalitsustele kuuluv vaba maa.  

Inimene viibib suurema osa oma ajast ruumis, mis koosneb kodust, selle ümbrusest ja teedest-

tänavatest, mis on seotud tööl või koolis käimisega ning nende ümbrusest. Igapäevase elu ja 

liikumisega seotud kindlate liikumisteede ning piirkondade väljakujunemine on eelkõige 

ratsionaalne ja tuleneb sellest, et inimene käitub sotsiaalselt, lähtudes majanduslikest 

kalkulatsioonidest. Elukoha ümbrus, elu- ja töökoha vahel asuvad teed, rohealad, väljakud, 

hooned muutuvad inimestele tähenduslikumaks kui muud kohad. Kodu ümbrus on sageli 

inimesele meelispaigaks ja seal viibides ja liikudes tunneb inimene end tavaliselt hästi ja 

turvaliselt isegi siis, kui kellegi teise eemal elava võõra meelest see nii ei ole. Siit tuleneb 

vajadus luua sportimisvõimalusi elamupiirkondade lähedusse (lähiliikumispaigad). Seda 

praktikat ka üldiselt rakendatakse. Lähiliikumispaigad on eriti olulised laste liikumisvajaduse 

rahuldamise ja arengu seisukohast. 

Eelistatud kohad ei piirdu siiski vaid kodu ja töökohaga. Inimestel tekib lisaks kodu ja töökoha 

ümbrusele ka teisi piirkondlikke eelistusi. Seejuures mõjutavad valikuotsuseid ratsionaalsete 

kõrval ka erinevad mitteratsionaalsed põhjused nagu esteetilised, emotsionaalsed, ajaloolised, 

kultuurilised jms. Nii kujunevad lisaks kodu ümbrusele välja teised tähenduslikud, eelistatud 

piirkonnad ka spordi- ja liikumisharrastuse seisukohast. Viimsi läheduses asetsevad sellistest 

kohtadest, mis on paljudele tallinlastele ja selle ümbruse elanikele meelispaikadeks eelkõige 

Pirita, kuhu on just töövälisel ajal ühendus ja vaheldusrikkam looduskeskkond.  

Meie tingimustes kus nii linna kui muude keskuste areng toimub n. ö. normaalsel teel ja 

väärtuslikumate alade eest konkureerivad eri elualad ja sektorid ning nende hind kujuneb turu 
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mõjul, on maa omamine spordi ja –liikumisharrastuse arendamise seisukohast võtmetegur ja 

sobiva asendiga spordiks ning liikumisharrastuseks vajaliku avalikuks kasutuseks oleva maa 

vähenemist või kadumist tuleks ette näha ja püüda seda vältida. 

 

Liikumisharrastuse ja spordi nn. keskuskohad 

Christalleri järgi eksisteerib ühiskonnas seaduspärane ruumiline muster, mis tuleneb 

konkurentsist. Christalleri peamised eeldused olid, et inimene soovib osta vajalikud asjad ja 

teenused võimalikult kodu lähedalt, odavalt ja kiiresti. Nende kasutamine ei tohi võtta 

ülemääraseid ressursse ei ajas ega rahas (Christalleri 1933). 

Igal tootel ja teenusel on oma ruumiline ulatus, kui kaugelt inimesed tulevad seda tarbima ja 

nende toodete ja teenuste vaheline suhe on hierarhiline. Haruldastel ja spetsiifilistel teenustel või 

toodetel on suurem ruumiline ulatus. Väikestel, igapäevasele tarbimisele suunatud toodetel on 

väiksem ulatus, seega on igal teenusel oma tagamaa – suurim kaugus, kust inimesed tulevad seda 

teenust kasutama. Iga teenuse puhul eksisteerib ka piir – väikseim ala, mis on vajalik teenuse 

kasulikuks tootmiseks. Samuti eksisteerib piir, väikseim regioon, milles leidub küllaldaselt selle 

teenuse või kauba kasutajaid, et see end õigustaks (J. Jauhiainen 2005).  

Ka spordirajatised peavad majanduslikult võimalikult hästi toime tulema sõltumata, sellest, kas 

neid toetatakse või peavad need end ise majandama. Spordirajatiste paiknemist tuleb vaadelda 

samuti hierarhiliselt erinevate keskuskohtadena, mille ümbruses on vajalikul määral vastava 

spordiala harrastajaid. Spordirajatisi, mille kasutajaskond on suurem ja kasutamine igapäevasem, 

positsioneeritakse tihedama elanike asustusega kohtadesse. Spetsiifilised ja haruldased rajatised 

paigutatakse võimalikult sümmeetriliselt suurema territooriumi – erinevate asumite– suhtes. Ka 

spordirajatiste hierarhia määrab nende kasutajate hulk. Spetsiifilisematel spordirajatistel nagu 

näiteks kergejõustikuhallid, ratsaspordibaasid, vehklemis-, poksi- ja võimlemissaalid 

(sportvõimlemine), jäähallid, velodroomid jms on suurema ruumilise ulatusega kui palliplatsid, 

spordisaalid või liikumisrajad. Väiksema elanike arvuga kohtades tuleb, aga ka ujulaid ja saale 

positsioneerida arvestades kasutajatega suuremalt territooriumilt ja püüda need rajada mitte 

suurema elanike arvuga kohtadesse või halduskeskustesse vaid keskustesse, mis asetsevad 

võimalikult suurele hulgale elanikest vastuvõetaval kaugusel. Hea on, kui ka nende konkreetne 

asend on soodne: eraldatud, hästi ligipääsetav ja loodusesse sulandatud. 

Spordirajatiste paigutamine on sageli küllalt keerukas ülesanne ja seda näitab kas või Hiiumaa 

kogemus, kus üks ujula peaks oma läbilaskevõimelt rahuldama kogu saare elanike vajaduse, kuid 

küllalt suure kauguse tõttu suurele osale Hiiumaa elanikest kasutatakse, seda vähe ja suurelt jaolt 
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vaid lähiümbruse elanike poolt ning seepärast on ujula alakoormatud. Viimsis aga tuleb 

arvestada pidevalt nii enda kui ka Tallinnas ( Pirita jm.) olemasolevate ja rajatavate 

spordirajatiste kasutamisvõimalustega.  

 
Osalev planeerimine valla liikumisharrastuse ja spo rdi korralduses 

Spordirajatiste kavandamisel tuleb arvestada ka nende arvamust ja huve, kes neid rajatisi vajavad 

ning kasutama hakkavad, st elanikkonna üldisemaid hoiakuid, aga ka teatud väiksemate gruppide 

(erinevate spordialade esindajate) huve. Selleks kasutati PART-meetodit (participating 

planning), mille käigus selgitatakse välja elanike hinnangud spordirajatistele ja ettepanekud 

nende arendamise kohta (milliseid rajatisi ehitada). Meetod lähtub põhimõttest, et avalikud, 

paljusid puudutavad otsused peavad olema tehtud demokraatlikult. Võimalikult paljude kodanike 

osavõtt otsustusprotsessist ja nende arvamusega arvestamine viib avalikes küsimustes mitmes 

mõttes adekvaatsemate otsusteni, näitab kätte üldised proportsioonid. Niisiis esitavad elanikud 

osaleval planeerimisel oma hinnangu olukorrale ja nägemuse sellest, kuidas peaks see nende 

meelest olema. Seda nimetatakse ka probleemi laiaulatuslikuks ajaloolis-ühiskondlikuks 

analüüsiks (K. Suomi 1989 lk 25).  

 

 
7.-8.05.2010 EM rulluisutanmise kujunduisutamises j a rühmakavades Prantsusmaal.  

Viimsi rulluisuklubi Rullest türdukud rühmakavaga “ Ämblikud”. Foto erakogu 

 


