
Püünsi küla üldkoosolek 19.02.2015  

Koht: Püünsi Kool 

Aeg: 18.00-20.30 

 

Registreerunud osavõtjaid 65 

 

Päevakord: 

1. Külavanema aastaaruanne  

2. Ranna-ala detailplaneeringu esimese eskiisi tutvustamine 

3. MTÜ Roheline Poolsaar ettekanne saasteallikatest külas 

4. Küla arengukava ajakohastamine ja ajakohastatud arengukava vastuvõtmine 

5. Jooksvad küsimused 

 

 

Külavanem Jüri Kruusvee avasõnad ja ettepanek: valida koosoleku juhataja, protokollija ja  

häältelugeja. Kandidaadid juhatajaks Fred Lainjärv, protokollijaks Helen Lainjärv, häälte 

lugejaks Küllike Tomingas. Kas kellelgi on teisi kandidaate välja pakkuda? 

 

Ei ole 

 

Siis hääletame:  

Fred Lainjärve kandidatuurile vastu pole kedagi, 1 erapooletu 

Helen Lainjärve kandidatuurile vastu pole kedagi, 1 erapooletu 

Küllike Tomingas kandidatuurile vastu pole kedagi,, 1erapooletu 

 

Jüri Kruusvee: Kas keegi soovib päevakorda mõnda muudatust?  

 

Ei 

 

Jüri Kruusvee: Ettepanek päevakorra muudatuseks: kuna Rohuneeme kauplust hakatakse 

peatselt rekonstrueerima ja Harju Tarbijate Ühistu esindajad on kohale tulnud seda projekti 

meile tutvustama, siis on ettepanek kohe peale esimest päevakorrapunkti anda neile sõna 

Rohuneeme kaupluse plaanide tutvustamiseks. Kas keegi on selle vastu. Ei ole. Sel juhul 

anname peale külavanema aastaaruannet sõna Harju Tarbijate Ühistule. 

 

Esimene päevakorrapunkt: Külavanema aastaaruanne: 

Traditsioonilised probleemid: 

Teed – eelmise aasta lõpul sai asfalteeritud viimane teelõik Püünsi külas ning kogu küla teed 

on nüüd asfaltkattega. Administratiivselt kuulub küll Püünsi küla juurde Annuse tee, mida ei 

ole veel asfalteeritud, kuid kuna Annuse tee teenindab Rohuneeme elanikke, on selle tee 

asfalteerimine lülitatud Rohuneeme teehoiukavasse. 

Lähinädalatel hakatakse rajama läbipääsu Meremärgi teelt Pääsukese teele. Läbipääs rajatakse 

selliselt, et ka laspevankriga saab sealt läbi jalutada.  

Järgmisel aastal toimub Kooli tee rekonstrueerimine (1,2 milj orienteeruv maksumus). 

Töögrupp tegeleb asjaga. Aastaks 2015 on vallavalitsus eraldanud rahalised vahendid tee-

ehituse projekteerimiseks ning aastaks 2016 rekonstrueerimistöödeks. Töögrupi liige on lisaks 

minule ka Kooli tee elanik ning kooli hoolekogu aseesimees Kairi Toiger, kes seisab selles 

eest, et   ümbruskonna elanike ja kooli lastevanemate huvid oleksid kaitstud.  

Rohuneeme tee asfalteerimisest on juba nii palju aastaid möödas, et tee pealmine kiht vajab 

tervikuna uuendamist. Maanteeamet otsib hetkel rahalisi võimalusi tee katendi uuendamiseks. 



Sadevesi: kõik probleemsed kohad, millest inimesed on teada andnud, on läbi käidud, torud, 

truubid, kraavid on puhastatud. Ka Arukase tee lõpp on puhtaks tehtud. 

On jäänud kaks probleemset kohta: Suureniidu tee algus ja Vesiroosi tee algus. Seal uputab, 

kuid hetkel ei ole kusagile vett juhtida. Lahendatakse Kooli tee rekonstrueerimise käigus, kui 

ehitatakse välja uus kollektor. 

Ümber Suureniidu asumi on kraav, mis on umbes: elanikud, RMK ja vald peavad probleemi 

lahendama ühiselt.  

Kas on veel sadevete kohta probleeme? 

 

Ei 

 

Tänavavalgustus: eelmisel aastal andsid elanikud teada kolmest pimedast ristmikust. 

Nendesse kohtadesse on paigaldatud valgustid. Valla poolt on lubatud, et kõik ülekäigurajad 

ja ristmikud saavad sel aastal valgustatud. Andke palun teada veel, kui keegi teab 

probleemseid kohti külas, mis vajavad täiendavat valgustust. 

 

Kas Rohuneeme tee on valla tee või riigi tee?  

 

Rohuneeme tee on riigi maantee ja maanteeameti hallata, kuid kergliiklustee ja valgustus on 

valla omad nii et kõigi valgustusega seotud probleemidega tegeleb vald. 

 

Ettepanekud: Kooli tee bussipeatuse juures võiks tänavalatern põleda. 

Rohuneeme tee valgustus tervikuna ei ole rahuldav. 

Lepiku tee ots peaks ka olema valgustatud. 

 

Kõik ristmikud saavadki peatselt valgustatud. Selline kokkulepe vallaga on praegu. 

Kas on valgustuse kohta veel küsimusi. 

 

Suureniidu valgustus? 

 

Suureniidu teed on erateed. Suureniidu teede üleandmine on veninud, sest mõistlikku 

kokkulepet pole elanike ja valla vahel saavutatud. Ettepanek on, et tuleb teha eraldi koosolek, 

kus osalevad nii elanikud kui ka valla esindajad nende teede üleandmise lahendamiseks. 

Seejärel laheneb ka valgustus. 

 

Tänavasildid: Eelmisel aastal hakati neid paigaldama. Vald on lubanud, et selle aasta jooksul 

saavad tänavasildid kõik ristmikud. 

 

Ettepanek: Lepiku tee tänavasilt Rohuneeme teelt tulles ei ole nähtav, paikneb põõsaste 

varjus. 

 

Anname valda teada. 

Tupikteede märki on soovitud mitmete elanike poolt. Kui keegi veel kusagile soovib, andke 

teada. 

 

Jäätmekonteinerid: Pääsukese tee äärde on paigaldatud jäätmekonteiner. See ei ole kindlasti 

mitte mõistlik koht konteinerite jaoks, seetõttu otsime hetkel alternatiive. Näiteks Makrilli ja 

Rohuneeme tee ristmik. Makrilli juhtkonna käest on küsitud – kui nad on nõus, paigaldame 

sinna, kui ei ole nõus, siis tegeleme järgmise kohaga:   Rummu lao esine plats. 

 



Miks ei paigaldata kaupluse juurde? Igal pool mujal on kaupluse ees ikka. 

Vallavalitsuse kommunaalameti info kohaselt Maanteeamet oma teetsooni paigaldada ei luba 

ning ETK vastas ka eitavalt. Olid kunagi kaupluse ees aga nende konteinerite ümbrus kujunes 

selliseks, et kauplus ei ole sellest huvitatud ja ega see ei oleks kena vaatepilt ka elanikele.  

 

Riiete konteiner oleks vaja kuhugi paigutada. 

 

Ettepanek: Kas jäätmejääm ei saaks võtta omale ühe riiete konteineri? 

 

Anname ettepaneku edasi. 

 

Miks Pääsukese tee ääres halb koht on?  

 

Esiteks on see seal rohu sees ja klaasikildusid ei näe rohu seest. Teiseks kui tuleb sinna veel 

kaks konteinerit, siis on ristmikul nähtavus halb. 

 

Küsimus Kooli tee ehituse kohta 2016 – kas vallal on selleks vahendid? 

 

Jah on olemas. 

 

Milline see tee tuleb: kas ühe- või kahesuunaline, kas tuleb kergliiklustee? 

 

Esialgne projekt näeb ette, et kumbaski suunas 1 sõidurada, asfaltkatte  laius 6m, vahel 1,5m 

mururiba ja 2,5m kergliiklustee. Tulevad ka ülekäigurajad: kooli värava juurde, Suureniidu 

asumisse minekuks ja Kooli ja Vanapere teele. Ka Aasa tee algusesse planeeritakse tulevikus 

kergliiklustee. 

 

Kui suur tuleb sõidukiirus ja kui palju jääb elanikele aiatagust maad?  

 

2,5m aiatagust maad ja kiirus 30km tunnis.  

 

Seda niikuinii keegi ei järgi. Ei ole kordagi politseid seal näinud. Suureniidu tee alguses on 

märk ümberpööramise keelamiseks ja pooled autojuhid pööravad ikkagi seal ümber. 

 

Ca 2 korda kuus mõõdab politsei kiirust Kooli teel. Teavitame politseid, et ta hakkaks 

tihedamalt kontrollima. 
 

Ettepanek: palume politseil kontrollida ka seda, et hommikusel ajal, kui see on ainult 

ühesuunaline, sõidavad paljud seal ikkagi kahes suunas. 

 

Edastame selle probleemi ka. 

 

Miks üldse Kooli teed rekitakse? Mis on töö eesmärk?  

Miks raisatakse 1,2 miljonit Kooli tee rekile, kui oleks palju mõistlikumaid kohti, kuhu see 

raha panna – nt rohealadele. 

 

See on olnud valla arengukavas juba pikka aega. Eesmärk on Kooli teel liiklusohutuse 

tagamine.  

 

Loomulikult on seda vaja – see tee ei ole sõidetav. 



 

Mis on ettepanek? Millistele rohealadele ja millisel eesmärgil peaks Kooli tee rekile 

planeeritud raha suunama? 

 

Liiklustihedus ei ole kooli probleem vaid on küla probleem. 

 

Ootame konkreetset ettepanekut protokolli. 

 

Pool teed oleme juba ära asfalteerinud, kas on terve tee asfalteerimisel mõtet? 

 

Kas see peab nii lai olema see tee? 

 

See laius on esialgses projektis ja see ei ole veel lõpptulemus. 

 

Kui see tee saab lõplikult tehtud ja kõnniteed ka ja tagatakse liikluse kontrollimine, siis 

võidab sellest kogu küla. See, et seal kaks-kolm puud maha võetakse, on paratamatus. 

 

Nõus. 

 

Mujal ka kihutatakse, mitte ainult Kooli teel. 

 

Ettepanek: Minna Kooli tee projektiga edasi. 

 

Kõik on nõus. 

 

Veel üks uudis, mis küll ei puuduta otseselt Püünsi küla: Haabneeme kerkib peatselt kaks uut 

kaubanduskeskust ja mõne aja pärast veel kolmas, mis tuleb sama suur kui endine Ülemiste 

keskus. Lisaks tuleb juurdeehitus veel Viimsi Marketile. 

 

Kas sinna on planeeritud ka liikluskorraldust? 

 

Jah, Milstrandi sissesõidutee ristmikule ehitatakse juurde veel kolmas ringristmik ja 

parkimine kaubanduskeskuses tuleb maa-aluses parklas. On tehtud ka ettepanek teha 

Rohuneeme tee alla jalakäijate tunnel. 

 

Teede kohta veel: Kaubahoovist edasi on Rohuneeme teel asfaltkattes jõnks – kas sellega 

tegeleb keegi? 

 

Kuna tuleb lähiaastatel kogu Rohuneeme tee pealmise asfaltkatte kihi uuendamine, siis 

tehakse korraga. 

 

Mururiba Rohuneeme tee ääres: kas sel on üldse mõtet? Need on kõik on poriseks trambitud. 

 

Kas eelmisel aastal asfalteeritud küla siseteedel on ka garantii? Meremärgi tee alajaama 

(Meremärgi tee, Tihase ja Püünsi tee vahel) juures on asfaltkatte serv ära vajunud.  

 

Jah, kaks aastat. Anname kommunaalametile teada. 

 

Teine päevakorrapunkt: Tarbijate Ühistu esindajad tutvustavad Rohuneeme kaupluse 

tulevikku. 



 

Jüri Kimmel: Tere, olen ETK Tarbijate Ühistu üks juhatuse liikmetest ja tegelen 

uusarendustega. Möödnud aasta juulikuus tegime valda taotluse ja septembris saime uue 

hoone projekteerimistingimused. Ega me palju laieneda ei saa, kinnistu suurus ei luba. Valla 

soov oli ka, et väljanägemine peaks kauplusel enam-vähem samaks jääma. Lubati vana 

puidust kuuri asemel juurde ehitada ladu ja olmeblokk. 30 protsenti laiendame ja see tuleb 

kõik tagumisse külge. Kaupluse juhataja endine elamisruum likvideeritakse. Müügisaal tuleb 

190m2, ladu alla 100m2, kokku ca 300m2. Sissepääsu uks liigub Rohuneeme poolt linna 

poole. Poodi hoiame avatuna veel suve läbi, ehitamisega alustame septembris, ehitame 4 kuud 

ja jaanuari lõpus teeme uue poe lahti.  

 

Kas hoone katus peab tulema viltune – mere pealt paistab viltune katus väga kole. Ta ei sobi 

kohe üldse olemasolevasse keskkonda. 

 

Jüri Kimmel: Meil olid omad eesmärgid, miks me sellisena tegime aga õige hetk ongi praegu 

arutada. 

 

Kas see jääb ikka Rohuneeme poeks või saab lõpuks Püünsi poeks? 

 

Jüri Kimmel: Ikka Rohuneeme poeks. 

 

Kas poe juurde kohvikut tuleb? 

 

Jüri Kimmel: Poodi sisse ei ole võimalik kohvikut teha. Suve ajal aga saab tulevase poe 

sissekäigu juurde rajatava varikatuse all laudade ja toolide taga jäätist süüa. 

 

Kas on võimalik veel muuta projekti? 

 

Jüri Kimmel: Projekti koostaja arhitekt on siin, ta vastab kohe teie küsimustele. 

 

Aleksander Skolimowski: Mina olen selle vääraka katuse autor – muidugi võib muuta. 

Kõike saab muuta. Miks ta aga selline tuli – sirgena oli ta veel koledam. Kohviku või 

vabaõhumüügi võimalus sai planeeritud sissekäigu varikatuse alla. Lasen ringi käia 3D 

visioonid ja põhiplaanid – saate vaadata.  

 

Jüri Kimmel: Miks ikkagi varikatuse variandi peale läksime? Kuna siinkandis sõidab palju 

rahvast jalgaratastega, siis see katusenurk sai jalgrataste parkimiskohale varjuks planeeritud.  

 

Aleksander Skolimowski: Jah, aga selle jalgrataste parkimiskoha kavandasime juba 

tegelikult teise kohta, nii et seda vajadust enam ei ole tegelikult. 

 

Kuidas on lahendatud parkimiskorraldus? 

 

Aleksander Skolimowski: 9 parkimiskohta on olemas, normi järgi piisaks sellisele 

kauplusele ka 4-st kohast. 

 

Kas kaubavalik suureneb kui kauplus kolmandiku võrra suuremaks läheb? Missuguse 

kaubagrupi osas? 

 



Jüri Kimmel: Loomulikult läheb kaubavalik suuremaks. Kohalik rahvas ju esitab nõudmised, 

mida nad vajavad. Esitage oma ettepanekud. 

 

Kas tuleb kauplusse ka tualett? 

 

Jüri Kimmel: Ei tule. Meie käest on ka küsitud, et kas surfaritele tualetti või riietusruume 

tuleb. Ei ole meil sellist ruumi ja võimalust.  

 

Kas on veel küsimusi? 

 

Projektbüroo ASE OÜ ootab kõikide ettepanekuid projekti osas.  

Harju Tarbijate Ühistu kodulehelt saab kontaktid, kuhu saate alati oma ettepanekuid teha 

kaupluse või kaubavaliku osas. 

 

Kolmas päevakorrapunkt: mereääre ehk Pikaneeme detailplaneering.  

 

Külavanem: Viimastel päevadel on küla meililistis kerkinud väga elav arutelu selle 

planeeringu üle. Korjatakse allkirju selle planeeringu või osa sellest vastu – täpselt ei olegi aru 

saanud. Ütlen selgituseks, et täpselt aasta tagasi olime siin küla ülskoosolekul ning panime 

ühiselt paika, et soovime seda planeeringut teha ning mida me seal näha soovime. Me ei 

paigutanud sel korral sinna ühtegi atraktsiooni - ühtegi kiike ega muud -  vaid jagasime ainult 

ranna-ala kasutamise otstarvet. Täna teile tutvustatav variant ei ole veel kusagil kinnitatud 

ning kõik selles sisalduvad täpsemad ettepanekud, kaasaarvatud kiiged ja muud atraktsioonid 

on seal vaid ettepanekutena, mida täna koos arutamegi – mida me sealt soovime ja mida mitte. 

 

Kuidas on lood selle projekti rahastamisega? 

 

Praegusel hetkel planeerimise ja projekteerimise kulud on vald nõus oma peale võtma ja 

ehitamiseks peame ise leidma raha. Sellega tegeleme siis, kui projekt on valmis. Siis valmib 

eelarve ja teame, millega edasi minema peame. 

 

Planeeringu esialgset eskiisi ja esialgseid ettepanekuid on meile tutvustama tulnud arhitekt 

Viire Ernesaks. 

 

Viire Ernesaks: Tere, mina olen Viire Ernesaks Viimsi valla Arenduskeskus OÜ-st ja vald 

on meilt tellinud Püünsi küla Pikaneeme DP. Praegu on planeering eskiisi staadiumis ning on 

just õige hetk anda oma ettepanekuid ja tagasisidet: mida ära võtta, mida juurde lisada. 

Planeeringuala käsitleb Pikaneemet, mis on valla omandis, kolme erakinnistut: Vana-Vanani, 

Luugu talu ja Klaukse talu ning jätkuvalt reformimata maad Karikara tee pikendusena mere 

ääres. Üks ülesannetest eskiisi koostamisel oli leida Püünsi külaplatsi asukoht ning määrata 

heakorrastuse põhimõtted ranna ääres. Külaplatsi asukohaks on Rohuneeme tee 88-90 vastas 

olev maa.  See on külaplatsiks kõige sobivam maa-ala, sest on kõige laiem, ülejäänud 

Pikaneeme kinnistu on kõik palju kitsam. Ka see ala, kuhu on kavandatud külaplats, on 

selline, kus pool on absoluutkõrgusel kuni 1m ja pool on madalam. Seda osa peab täitma 

vähemalt meetrini ja rajada tuleks ka kaldakindlustus, et see täidetud osa püsima jääks. 

Rohuneeme tee 80 kuni Pikaneeme tipuni jääb ala looduslikuks. Sinna on kavandatud ainult 

jalgtee või looduslik rada, mis oli kooli ja lasteaia soov. See võiks olla palkidest või siis 

lihtsalt looduslik rada, mis on tähistatud erinevate viitadega. Külaplatsile paigutasin praegu 

lipumasti asukoha, lõkkekoha ja siis küsimus on, et kas paigaldame ka kõlakoja – kas küla 

soovib? 



 

Ei näe põhjendust statsionaarse kõlakoja paigaldamiseks – isegi Rannarahva Muuseum 

rendib vabaõhumuuseumisse suuremateks üritusteks teisaldatavat lava. 

 

Ettepanek on kavandada detailplaneeringusse siiski maksimaalselt rajatisi, mida me võiksime 

soovida tulevikus rajada. Me ei pea neid ju kohe välja ehitama, kuid me ei hakka 

detailplaneeringut mitu korda tegema. Aga meil oleks olemas detailplaneering, mille alusel 

oleks võimalik midagi teha. 

 

Need inimesed, kes elavad tulevase külaplatsi vastas Rohuneeme tee ääres, ei ole huvitatud 

nendest asjadest. 

 

Eelmisel korral kui koos olime, otsustasime, et soovime seda ala planeerida ja seetõttu sai 

planeering alustatud. Kas me soovime, et edasi toimuks ranna-ala kaootiline kasutamine, või 

me soovime, et tegevus ja heakord oleksid reguleeritud?Kehtestatud planeeringu alusel on 

kohalikul omavalitsusel võimalik teostada seal ka järelevalvetoiminguid. Me saame sinna 

panna viidad, mis näitavad lubatud ja keelatud tegevusi. Kui keegi siis kasutuse korra vastu 

eksib, saame alati kutsuda kas politsei või järelevalve inspektori. Praegu ei ole meil õigust 

mitte kellelegi keelata seal ranna-alal midagi. 

 

Me loome ju sellise olukorra praegu, kui terve suvi käib linnarahvas Pandju saarel ja siis 

hakkavad kõik seal platsi peal lõket tegema ja lärmama.  

 

Detailplaneeringuga me saamegi ette näha ala kasutamise korda – mida, millal ja mismoodi 

seal on lubatud teha ja kuidas käituda. Samuti vajaks Pandju saar kaitset, mida me saame 

reguleerida planeeringu kaudu. 

 

Kui me ei suuda Kooli teel liiklust kontrollida, ei suuda me Pandju saart ka kaitsta. See 

kaitseala on eos juba surnud. 

 

On erinevaid ettepanekuid, mida kaaluda, näiteks massilise saarel käimise ja sõitmise 

vältimiseks sääre maapoolne ots läbi kaevata ca 25 m pikkuselt. Siis hakkavad ka hoovused 

selat uuesti läbi käima ja rannikut puhtamana hoidma. 

 

See on mõttetu. 

 

Rohuneeme tee on väga tiheda liiklusega tee: praegu planeerime mänguväljakuid ja 

külaplatsi tiheda liiklusega Rohuneeme tee kõrvale. Kuidas tagatakse ohutus ja see, et 

lapsed? 

 

Viire Ernesaks: Kui toimub suurem üritus, on kindlasti vajalik turvameetmete 

kasutuselevõtt: liikluskiiruse ajutine piiramine, abipolitseinikud, liikluse reguleerijad jne ja ka 

seda saab planeeringusse kirja panna. Loomulikult ei tegele planeering sellega, kui üks laps 

mingil muul ajal jookseb tee peale – see ei ole planeeringu ülesanne vaid lapsevanema 

ülesanne. 

 

Selliseid platse ei planeerita teede kõrvale. 

 



Tegelikult hakkab see soodustama seda, et tuleb väga palju inimesi väljastpoolt meie 

kogukonda ja meie mere äärde vaba aega veetma. See ei saa olema koht meie kogukonna 

jaoks. 

 

Viire Ernesaks: Kas te ütlete, et see koht ei ole üldse õige küla üldkasutatava ala 

planeerimiseks? 

 

Jah.Üldiselt küll. Siin oli juttu, et me ei saa takistada kedagi, et see on igamehe õigus. See on 

küll nii, võibolla võiks siis sinna panna paar pinki aga alles eelmised pingid läksid suure 

tormiga minema. 

 

Viire Ernesaks: Mina olen aru saanud niimoodi, et Püünsi küla on teinud taotluse 

planeeringu algatamiseks ja vallavalitsus on selle planeeringu algatanud. Kas me siis nüüd 

selles planeeringus näeme ette, et me ainult riisume selle ala või me näeme sinna ette ka 

midagi muud? Mis on planeeringu eesmärk? 

 

Kas Püünsi külal on seda projekti üldse vaja? 

 

Valla maa- ja planeerimisameti juhata Erik Vest: Vallavalitsus on saanud Püünsi elanikelt 

soovi ranna-ala avaliku kasutamise reguleerimiseks detailplaneering algatada. 

Abivallavanemad ja külavanem on sellel teemal korduvalt kohtunud ja planeeringu eesmärke 

ja ranna-ala tulevikku arutanud. Iga rannäärne küla tahab saada oma lõkkeplatsi, see on 

loomulik ja see on teile väga vinge koht, kuhu rajada küla lõkkeplats ja panna ka üks mast 

püsti. See on see koht, kus hakkab tekkima kogukonnatunne. See kõik võtab aega: planeering 

ise, ranna-ala korrastamine, laudtee jne. Kas sinna just mõistlik suure tee äärde laste 

mänguväljakuid planeerida, arvatavasti mitte.  

 

Mis otstarve laudteel on? 

 

Külavanem: See oli Püünsi kooli ja lasteaia soov, et oleks õpperada, mis ei oleks rohu sees 

ega kergliiklustee aga kus lapsed saaksid käia. 

 

Milleks see laudtee – see on paralleelne kergliiklusteega? Ja kuhu ta mahub – see on nii 

kitsas ala? 

 

Külavanem: Laudtee pikkus on kavandatud alates lõkkeplatsist kuni sääreni, mitte kogu 

ranna ulatuses. 

 

Valla maa- ja planeerimisameti juhata Erik Vest: Kui te ütlete, et teil ei ole seda sinna vaja 

või teil ei ole veel ühte ja teist vaja, siis tulebki seda arutada ja lõpuks mitte kavandada, kui ei 

soovita. Samas ainult lõkkeplatsi rajamiseks ja lipumasti püstipanemiseks ei ole 

detailplaneeringut vaja. Aga tahe on tulnud küla poolt ja meie peame seda arvestama. 

Külavanem vähemalt on öelnud, et aasta tagasi Püünsi küla oma üldkoosolekul otsustas, et 

soovitakse ranna-ala planeerida. Täna pakutaksegi teile välja üks planeeringu eskiisvariant. 

Kui see kõik on vale, siis tuleb ehk üldse tagasi tõmmata kogu tegevus. 

 

Tegelikult ongi see nii, et aasta tagasi külaelanikud soovisid algatada planeeringut. Kui aga 

see planeering täna on muutunud konkreetsemaks ning meile ilusa ja värvilisena ette toodud, 

siis see tulevik konkretiseerus ja me saame alles aru, mida me soovisime ja tegelikult selgub, 

et me ei tahagi seda üldse. Vähemalt sellisel kujul mitte. Seda laudteed ei ole vaja kindlasti, 



lapsed astuvad üle kivide ja saavadki kontakti loodusega. Vaja oleks vaid määrata lõkkeplatsi 

asukoht, kus jaanilaupäeval, muinastulede ööl ja aastavahetusel kokku saadakse. Igasugustest 

kiikedest tuleks hoiduda. Kui seal keegi saab viga, siis kes vastutab. Kõige tähtsam on see, et 

me võiksime kuulata nende inimeste arvamust, kes seal vahetus läheduses elavad ning kes 

tunnevad, et see planeeritav tegevus häirib moel või teisel nende elu.  

 

Valla maa- ja planeerimisameti juhata Erik Vest: Kas ma saan õigesti aru, et pigem 

sooviksite siis ainult, et ala korrastatakse, et kommunaalamet tuleks pärast jääminekut ja 

korjaks risu ära.  

 

Ei taha, me saame ise sellega hakkama. 

 

Isegi kui me teeme sinna ainult lõkkeplatsi, hakkavad sinna kõik autodega tulema nagu RMK 

lõkkeplatsidele ja hakkavad seal kogu aeg lõket tegema. Kui on lõkkeplats, siis on grillijad 

kohal ja mitte meie oma külast ja eramajadest. 

 

Teeme eraldi jaanituleplatsi kuhugile. 

 

Meie külas ei ole võimalik teha kusagile mujale jaanituleplatsi, kui just keegi oma maad 

selleks ei paku. 

 

Ettepanek, et teeme siiski selle detailplaneeringu lõpuni. 

 

Tuletaksin natuke meelde lähiajalugu. See ei olnud mitte niimoodi, et aasta tagasi tuli grupp 

seltsimehi kokku ja otsustas ranna-ala planeerima hakata. See protsess algas juba 2,5 aastat 

tagasi, kui tesime küla arengukava ja sellega seoses ka põhjaliku küsitluse külaelanike seas. 

Siis saime selgeks, et suure osa elanike soov on, et külal oleks oma supluskoht, et saaks paate 

merre lasta ja et ranna-ala oleks korrastatud. See kõik sai arengukavasse kirja ja ka küla 

koosolekul vastu võetud ja aasta tagasi küla üldkoosolekul läksime juba sealt edasi 

detailplaneeringu algatamisega samal teemal. See kõik olnud pidev protsess ja küla elanikud 

on olnud kogu aeg kaasatud. Ma ei saa aru – kas on siis seni küla elanikud olnud hoopis 

teised inimesed, kui need, kes täna siin koosolekul on? 

 

Kas täna üldse sadama teemat arutatakse? 

 

Kui detailplaneeringut ei soovita, siis ei tule sadama teemat. 

 

Sadamat ikka soovime – palliplatsid ja mänguväljakud – need ei sobi. 

 

Külavanem: Millised olid inimeste soovid juba arengukava ajal?  

Supluskoht, mis puhastatakse mudast, sadamakoht, kaupluse ette vaateplatvorm kaupluse 

vastas mere ääres, Pandju säärest kuni lõkkekohani oleks puutumatu roostik, edasi lõkkeplats, 

edasi kuni Viikjärveni puutumatu loodus. Detailplaneering ei pea üldse arutama kiikede või 

mänguväljakute asukohtasid. See ei olegi oluline.Arutame siis järjest läbi? 

 

Sadamakoha tahame rajada, supluskoha korrastada ja puhastada 

 

Vaateplatvormiga oleme ka nõus ja lõkkeplatsiga 

 

Aga mereääre täitmine ja kaldakindlustus – siis kaob roostik ära. 



 

Külavanem: See on mere poole langev ala ja seda jääbki meri üle ujutama. Ja roostikku ei 

puuduta keegi , see on lindude ala see ei ole see ala, millest me räägime ja mida oleks vaja 

tõsta ja kindlustada. 

 

 

Külavanem: Kas me läheme selle DP-ga edasi või jätame selle ranna selliseks nagu ta on ja 

midagi ei tee. 

 

Detailplaneering tuleks teha, kaldakindlustused tuleb kindlasti teha. Vastasel korral jäämegi 

peale torme kallast koristama kogu aeg. Pandju säär oli vanasti palju kaugemal. Vanasti viidi 

isegi lambad paadiga Pandjule, sest vesi oli vahel liiga sügav. Seega sääre ja maa vahelt on 

ajalooliselt meri kogu aeg läbi voolanud. Minu arvates see ettepanek, et kaevata läbi see säär 

– on väga hea. See paneb vee liikuma ja siis ei kasva nii kiiresti kinni. 

 

Pandju saar on olnud vaidlusobjekt ka lindude kaitsmise seisukohalt. Mitte minna sinna peale 

suvel ja kevadel aga ei näe põhjust kaevata – see täitub ju uuesti. Selleks tuleks enne uuringud 

teha, et teada saada,kas see jääb püsima või mitte. Planeeringu osas: ainuke, mis tekitab 

probleeme, on mänguväljakud. Ülejäänud osas on planeeringus kavandatu väga mõistlik. 

Võiks ikka planeeringut jätkata. 

 

Viire Ernesaks: Mida te peate silmas mänguväljakute all? 

 

Lõkkeplatsi. 

 

Viire Ernesaks: Seal pole ühtegi mänguväljaku elementi. Ainult lipu ja lõkke asukoht ja kui 

küla soovib, siis kõlakoda. 

 

Kas te saate näidata kus on see kõrgem ala ja kui palju tuleb täita ja tõsta. Me tahame seda 

näha. 

 

Viire Ernesaks: umbes pool. 

 

Aasta tagasi ei olnud juttu nii täpselt. Nüüd kui näeme, millisena see värviliselt paistab, 

saame me alles aru. Supluskoht on hea, lauter, see on hea. Küsimuse tekitab laudtee – kuhu 

see mahub ja see täidetav ala ja lõkkeplats. 

 

Viire Ernesaks: Selleks me täna siin koos olemegi, et nüüd täpsemalt arutada. Laudtee tuleks 

kindlustusvallist poolteist meetrit 

 

Külavanem: Kuna kogu selle pika arutelu jooksul paistab, et tegelikult räägivad 

detailplaneeringu vastu ainult kaks või kolm inimest ja nemadki ainult mõne punkti osas, siis 

küsime parem punkt-punkti haaval ja kõigi käest kogu üldkoosoleku arvamust:  

 

Kas keegi on sadamakoha rajamise vastu Karikakra tee otsa: ei ole keegi 

Kas keegi on selle vastu, et puhastame ja korrastame supluskoha Lepiku tee ja Pandju sääre 

vahel: ei ole keegi 

Kas keegi on selle vastu, et Rohuneeme poe ette mere äärde tuleb vaatplatvorm: ei ole keegi 

Kas keegi on selle vastu, et Pandju säärest kuni jaanituleplatsini jääb looduslik ala: ei ole 

keegi 



Kas keegi on selle vastu, et jaanitule platsist kuni järveni jääb looduslik ala: ei ole keegi 

 

Järelikult ainult üks küsimus üleval: see on lõkkeplatsi rajamise küsimus? Kui me võtame 

sealt maha kõik atraktsioonid, kas see sellisel juhul on meile vastuvõetav? 

 

Võiks olla ilma täitmata ja igasuguste atraktsioonideta lõkkeplats. 

 

Külavanem: Kas teeme siis praeguses merepiiris ja ainult kaldakindlustusega? 

 

Miks see kaldakindlustus peab olema?Seal roostikus elavad ju linnud. 

 

Külavanem: Kõik soovivad, et see alaks oleks niidetud. Kommunaalamet niitis seda eelmisel 

aastal trimmeritega kuid see oli väga raske, võttis kaua aega ning tulemus polnud hea. Sellise 

ala niitmiseks on parim siiski traktor ja kommunaalamet on seda valmis edaspidi traktoritega 

niitma, kuid selleks peab ala täitma ja tasandama, muidu ei saa traktoriga peale minna. 

 

Vastuväited... 

 

Külavanem: Kas ma saan aru, et kõik muud asjad teeme ära ja jaanituleplatsi jätame nii nagu 

on? Jätame laudtee ära, teeme pinnastee. 

 

Lautrist on juttu vähe: mida see endast kujutab? 

 

Külavanem: On välja pakutud 4 varianti, mida saaks teha. Neid tutvustame peale koosolekut, 

sest see ei huvita kõiki inimesi ja me ei hakka kõikide aega kulutama. Kõik, kes soovivad 

seda teemat kuulata, palun jääda peale koosoleku lõppu siia. 

 

Külavanem: Palun nüüd teema lõpuks hääletada. Kas jätkame dp menetlust? Kas lepime 

kokku, et planeerija joonistab vastavalt meie tänastele ettepanekutele uue planeeringujoonise 

ja tutvustab seda meile. Kui see meile sobib, läheme sellega edasi, kui ei sobi, palume veel 

ühe variandi teha ja nii edasi, kuni see rahvale sobib. Kes on selle poolt? 

 

Vastu 1, erapooletuid 2, otsus vastu võetud, et läheme edasi. 

 

Sellega on see päevakorrapunkt lõppenud. 

 

Ettepanek kuulata esmalt Roheline Poolsaar ettekannet ja seejärel arengukava muudatusi. 

 

Vastu 1, erapooletuid 2, ettepanek vastu võetud. 

 

Järgmine päevakorrapunkt: ettekanne Roheliselt poolsaarelt: 

 

 

 

Mtü Roheline Poolsaar, Andrus Kuus: MTÜ Roheline Poolsaar on asutatud 15.05.2014. 

Tegeleme Reinu ja Vanapere tee piirkondadega, seal asuvate tühermaade ja saastealadega aga 

ka teiste piirkondadega, kui vaja. Meie ise oleme koos Rita Veskimeistriga selle MTÜ ühed 

eestvedajad ja samuti just selle piirkonna elanikud. Kui esialgu oli piirkond peamiselt 

tühermaa, siis viimase paari aastaga on seal toimunud kardinaalsed muudatused, mis on 

omakorda loonud meile saasteolukorra ja seda infot tahamegi teiega jagada ning teiega koos 



võtta seisukoht, mida esitada vallale. Tegemist on meil siiski elamu-, mitte 

tootmispiirkonnaga. Aga mis meil siin tegelikult on: 

1. Ettevõtete poolt tekitatud müra-, õhu- ja muu saaste. Kas te olete märganud õhtuti 

õues haput lõhna? See on tekitatud ühe konkreetse ettevõtte poolt, sellest räägime 

pikemalt hiljem.  

2. Rohealadele tekkinud prügimäed 

3. Tegevuslubadeta tootmistegevuse: soovime seda piirata 

4. Piirkonnas tegutsevad ettevõtjad, kelle tegevusala on vastuolus piirkonna 

üldplaneeringuga (keskkonnasõbralik kergetööstus). Nt AQ Lasertool, VT Moodul, 

Tamult. ÜP näeb ette kergetööstuse, kuid täna näeme seal keskkonnasõbraliku 

kergetööstuse asemel juba tõsist rasketööstust, kemikaalidega tööstust jne 

5. Piirkonna korrashoid annab soovida – tootmisala väljanägemine ning reostus on väga 

inetu. Osaliselt ka valla enda maa. 

6. Tööstuspiirkond: soovime osaleda tööstuspiirkonna arengukava väljatöötamisel, 

piirkonna planeeringu kujundamisel, eesmärgiga parandada elukeskkonda 

 

AQ Lasertool saasteala ulatub üle terve Suureniidu asum ja teiselt poolt nii kooli kui 

lasteaiani, Järve teeni ja praktiliselt Vanapere teest Rohuneeme teeni. See on see piirkond, kus 

me igapäevaselt elame ja kus meie lapsed koolis ja lasteaias käivad – see on saasteala. Meie 

oleme tegelenud sellega maikuust alates, oleme nii mõndagi saavutanud, kuid ei ole väga 

palju veel jõudnud. Selle tõttu pöördumegi kogu küla poole, sest ühendatud jõududega on ehk 

tulemus kaalukam. Annan sellest piirkonnast ülevaate tegemiseks sõna Ritale. 

 

Kas see saaste ohustab meid? 

 

Väga hea küsimus, Rita kohe räägib. 

 

Rita Veskimeister: Mis meid saastab? 100 protsendilist ülevaadet ei oma veel isegi. Teame 

AQ Lasertooli osas: 

• AQ Lasertool on saanud valla nõusolekul Keskkonnaameti poolt väljastatud saasteloa. 

• Saasteraadius 550 m  

• Saasteained: tsellosolv, vesinkflouriid, naatriumhüdroksiid – kõik lendavad ained ja 

lisaks mürale levib ka hais.  

• Ettevõttel lubatud tööd alustada alates 01.01.2015, reaalselt töötab aprillist 2014. 

• Ettevõtte suhtes algatatud väärteomenetlus. Tulemust veel pole. 

 

Selle ettevõtte kohta veel niipalju, et algselt ei olnud lendavate ainete väljutamisel ühtegi 

vahelüli, nüüdseks tänu meie tegevusele on neid juba paigaldatud, ventilatsiooniavadele on 

korstnad paigaldatud, töötatakse uksed kinni (varasemalt töötati uksed lahti). 

 

Lisaks selline ettevõte nagu VT Moodul, kes tegeleb metallitöötlemisega ja lisaks ka 

metallpindade katmisega. Nemad on samuti suurt müra põhjustanud. Neil puudub saasteluba 

st me isegi ei tea, millega nad meid saastavad. Kuna valdavad tuuled on merepoolt, siis 

suurem osa saastest liigub Suureniidu asumi poole. 

 

Vallaga oleme rääkinud ja nende seisukoht on selline, et kõik ettevõtted, kes valda tulevad, 

saavad saasteload. Meie oleme seisukohal, et tootmine peaks ikkagi jääma 

keskkonnasõbraliku tootmise raamidesse, nii nagu ÜP sätestab. Oleme jätkuvalt valda 

pöördunud: keskkonnaministeeriumisse, keskkonnaametisse, maavanema, valla volikogu, 

vallavalitsuse poole. Jüri teab volikogu vastust, kuulaksime:  



 

Külavanem: Vastus volikogult: Teema oli arutusel keskkonnaametis, maa- ja 

planeerimisametis, volikogu keskonnakomisjonis. Kõigepealt tehakse juriidiline analüüs 

saastelubade väljastamise osas ning ülevaade sellest, kuidas peaks tänasel päeval suhtuma 

sellesse, kui planeering sätestab vanas sõnastuses raske- või kergetööstuse maa-ala, samuti 

analüüs, kuidas on seotud omavahel saastelubade andmine ja keskkonnasõbralik tootmine. 

Vastus peaks saabuma paari nädala jooksul. 

 

Rita Veskimeister: Mõlemad eelnimetatud ettevõtted tegutsevad ilma tegevusloata – 

hulgilaona vms. 

 

 

Andrus Kuus: Meil on ettepanek: oleme välja töötanud oma seisukohad selliste ettevõtete 

tegutsemise osas ning piirkonna arengu osas. Tahame need tuua siia küla üldkoosolekule, et 

teada saada, kas te olete meiega sama meelt ja toetate neid ettepanekuid. Need seisukohad on: 

 

• Püünsi-Pringi tootmisalal ei tohi tegutseda tootmisettevõtjad, kelle tegevus vajab 

saasteluba ning laiendab saasteala elamumaale ning kooli/ lasteaia alale; 

• Püünsi-Pringi tootmisalal tuleb ettevõtjatel järgida vallas ja riigis kehtivaid nõudeid 

ning Viimsi Vallavalitsusel tuleb tagada järelevalve ettevõtjate tegevuse üle; 

• Piirkonna arengut peaks selgemalt suunama keskkonnasõbraliku ning 

elamupiirkonnaga (sh kool ja lasteaed) sobituva planeeringu kehtestamisele 

 

Kas hääletame? Kas kellelgi on küsimusi? 

 

Abivallavanem Mati Mätlik: Selgitus valla poolt: esinejate ei ole vale aga võibolla on 

ühekülgne. Kui ettevõttel on saasteluba, siis see ei tähenda automaatselt, et te elate 

saastepiirkonnas. AQ Lasertoolil on saasteluba ühe põhjusena selle tõttu, et katelde 

koguvõimsus ületab piiri, millest alates tuleb saasteluba taotleda. Jah, ta tegeleb ka 

kemikaalidega ja ka selle tõttu on saasteluba vaja. Täna oleme Lasertooliga pidevat dialoogi 

pidanud ja nende tegevus on muutunud pidevalt keskkonnasõbralikumaks ning nad on 

muutnud oma suhtumist ka küla elanikesse. Piirkond: planeering näeb ette, et alal võiksid olla 

kergetööstus ja tootmine. Tootmisettevõtted selle tõttu siin ongi. Kuidas siis tegutsevad siin 

sellised ettevõtted, millest vald seda ei tea? Raske vastata. Mina olen siin ametis olnud pool 

aastat. Kontroll praegu toimib meie poolt aina paremini. See on aga ka üsna keeruline, sest iga 

ettevõte võib oma tootmist laiendada 30% ilma et keegi teaks. Uued ettevõtted tulevad siia 

planeeringu kohaselt. Täna tegeleme ka kõikide nendega, kes siin juba varem on olnud ja 

oleme ka nende üle oma järelevalvet tõhustanud. Tänasel päeval oleme sellises seisus, et 

enam ei eksisteeri selliseid mõisteid nagu kerge- ja rasketööstust. Sellist sõnastust lihtsalt 

enam pole, mistõttu on ka keeruline lahterdada tööstust.  

 

Rita Veskimeister: Me saime keskkonnainspektsioonist vastuse, et VT Moodulil puuduvad 

igasugused load. Kui nad nüüd teie poole pöörduvad saasteloa saamiseks, kas siis te annate 

neile load? 

 

Mati Mätlik: Ega vallal ei ole palju võimalusi keelduda. 

 

Andrus Kuus: Tegelikult oleks õige aeg kokku võtta see päevakorrapunkt ja öelda, et tänane 

dialoog siin juba iseenesest näitab, et meie MTÜ on õigel teel. Oleme vallaga suhelnud neil 

teemadel palju, vald on võtnud teemat tõsiselt, suunanud oma jõudusid, palju on juba läinud 



paremaks. Tahaksin veelkord toonitada, et AQ Lasertoolile anti välja saasteluba ilma 

mõõtmisi teostamata, ainult raamatute põhjal arvutusi tehes. Kui peame dialoogi ja hoiame 

koos silma peal,siis loodan, et asjad lähevad paremaks. Meie ettepanek on see, et kutsume 

teid kõiki meie MTÜ tegevust toetama, sest me tegutseme kõigi meie huvides. Ega ka vallal 

kerge pole aga seda selgemalt peame esitama oma seisukohti. Kes on poolt, et registreerime 

need meie poolt loetletud seisukohad koosoleku ühisteks seisukohtadeks ja pöördumiseks ja 

paneme need koosoleku protokolli? 

 

Vastu 0, erapooletuid 1, ettepanek vastu võetud. 

 

Veel üks üleskutse: helistage 1313 keskkonnainspektsiooni, kui tunnete haisu või kuulete 

müra, millest peaks teatama. Meil on olemas ka Facebooki lehekülg, küsimuste korral saate 

meile e-maili saata ja alati võite meiega liituda. 

 

Rita Veskimeister: Tahaksin lõpetuseks öelda, et ei jääks nüüd muljet, et oleme vallaga 

vaenujalal oma tegevusega – see ei ole nii. Mati Mätlik on tegelikult esimene, kes on vallas 

meie muret väga tõsiselt võtnud, ta on ka öösel siin käinud ja tänu temale on vallas ka meie 

mure teada. 

 

Andrus Kuus: Mina tahaksin tänada meie külavanemat, kes ei ole küll MTÜ liige aga kes on 

meid väga palju toetanud ja on ka alati meiega koos vallas käinud, kui me oleme seal abi 

vajanud. 

 

Mati Mätlik: Tegelikult tuleb tihti paha hais ka Püünsi külla Muuga Sadamast või mujalt, see 

probleem ei ole ainult meie väikese tootmisala probleem. 

 

Kas on veel kellelgi küsimusi? 

 

Ei ole, siis läheme edasi päevakorrapunktiga: muudatused arengukavas: 

 

 

Helen Lainjärv: Katsun hästi kiiresti rääkida, sest kellaaeg on juba hiline ja kõik on väsinud. 

Kaks aastat tagasi vastu võetud arengukavas on meil sees punkt, mis kohustab iga kahe aasta 

tagant arengukava ajakohastama ning otsustama, kas on midagi vaja juurde panna, maha 

võtta, muuta jne. Ega palju muudatusi praegu ei tulnud: ette lisandus üks peatükk, mille 

pealkiri on „Püünsi küla arengukava tätimine perioodil 2013 veebruar kuni 2015 veebruar“. 

Selles peatükis olevast loetelust on tegelikult väga hea saada ülevaade sellest, mida me siiski 

juba teinud oleme ja seda on päris palju. Loen need ette: 

 

1. ÜVK trasside rajamine Püünsi külas on lõpetatud ning küla siseteed on asfalteeritud.  

2. Kooli tee rekonstrueerimise ning kooli ümbruse liikluskorralduse osas parimate 

lahenduste leidmiseks on moodustatud töögrupp ning maha peetud mitu koosolekut ja 

arutelu. Töögruppi kuuluvad ka külavanem ja Kooli tee elanik ning kooli hoolekogu 

aseesimees Kairi Toiger.  Aastaks 2015 on vallavalitsus eraldanud rahalised vahendid 

tee-ehituse projekteerimiseks ning aastaks 2016 rekonstrueerimistöödeks.  

3. Taastatud on regulaarne avalik bussiliin nr 114 Tallinna ja Rohuneeme vahel. 



4. Aastatel 2013-2015 on lisatud välisvalgustust mitmetele küla siseteedele, kus see seni 

oli ebarahuldav. Vallavalitsusega on saavutatud kokkulepe kogu küla valgustuse üle 

vaatamiseks ja murekohtade lahendamiseks. 

5. Algatatud on Püünsi mereääre detailplaneering, mille eskiis on arutusel 2015 

veebruaris toimuval küla üldkoosolekul ning mis peaks vastuvõtmise faasi jõudma 

2015 aastal. 

6. Pidevalt on külavanemate tasandil tegeletud Rohuneeme metsa-ala kaitsekorralduse 

tõhustamise ja avalikult kasutatava puhkemetsana säilitamisega. Koostöös Rohuneeme 

ja Kelvingi külavanematega monitooritakse jätkuvalt metsa olukorda ning töötatakse 

välja meetmeid metsa-ala kahjustavate tegevuste lõpetamiseks. 2015. aastal 

koostatakse Rohuneeme metsa kaitsekorralduskava. 

7. Saavutatud on Püünsi Kooli 9-klassilisena ja ühes vahetuses tegutsemise jätkamine. 

8. Loodud on Püünsi küla MTÜ. 

9. Vallavalitsusega on saavutatud püsiv kokkulepe Püünsi Kooli ruumide tasuta 

kasutamiseks küla elanike huvitegevuse tarbeks ning külavanema ja küla MTÜ 

vajadusteks. 

10. Alustatud on Ülase tee spordiplatside renoveerimisega: 2014 korrastati korvpalliväljak 

koos tenniseseinaga ning paigaldati uued korvpallikonstruktsioonid. Paigaldatud on 

valgustus, parendatud jalgpalliväljaku väravaid  ning tenniseväljakut. 

11. On saavutatud Viimsi Teataja kojukande võimalus kõigile küla elanikele. 

12. Küla meililistiga on liitunud seisuga 2015 veebruar 156 inimest ning info liikumine 

listis toimib. 

13. Küla arengut puudutavates küsimustes, samuti ülevallalistes kõiki asulaid 

puudutavates küsimustes toimib külavanemate ja vallavalitsuse vaheline koostöö ja 

info liikumine. 

14. Aktiivsete külaelanike poolt on alustatud ja loodetavasti jõuab 2015 aasta numbri sees 

„kaante vahele“ küla ajaloo uurimus. 

15. Traditsiooniks on külas saanud nüüd juba mitu aastat korraldatud igakevadine 

suurpuhastus ranna ääres ning küla siseteedel ja nendega piirnevatel aladel. 

16. Rohuneeme teele rannapromenaadile on paigaldatud prügikaste ning lemmikloomade 

väljaheidete kogumiskaste. 

17. Traditsiooniks on saanud küla jaanitule korraldamine mere ääres. Loodetavasti 

muutub üritus koos ranna-ala detailplaneeringu kehtestamisega ja ranna-ala 

korrastamisega selgepiirilisemaks ning senisest rohkem elanikke kaasavamaks. 



Need punktid on tegevuskavas ka pandud „tehtud“ asjade loetellu. Kogu ülejäänud tekstis on 

sisse viidud muudatusi vaid selles osas, mis puudutavad neidsamu juba ellu viidud tegevusi. 

Ja on muudetud elanike arvu, mis on meil selle aasta alguse seisuga 1321 inimest. Märkusena 

veel mõned asjad: nimelt on meil küll loodud küla MTÜ, kuid jätkuvalt on puudu aktiivsetest 

inimestest, keda sellesse MTÜsse ootama misiganes mõtete, ideede ja kavadega, mida nad 

tahaksid meie kogukonnas läbi MTÜ korda saata. Meie tegevuskavas oli ju veel eelmisel 

korral kirjas ka huvitegevust, ümber Püünsi küla jooksusid jms. Need ma seekord edasistesse 

tegevuskavadesse enam kirja ei pannud, sest ei ole kedagi, kes oleks nende korraldamisest 

huvitatud ja kuna tegevuskava kavandab täpsemaid tegevusi, siis ei olnud neid mõtet seal 

kajastada. Arengukava eesmärkidesse jätsin siiski kõik need tegevused sisse, sest on olemas 

meil koolimaja, kus saaks huvitegevusega tegeleda ja ikka on lootus, et ükskord leidub ehk 

aktiivseid inimesi, kes kogukonna ühiselu tahaksid vedada. 

 

Kas arengukava läheb ka külalisti? 

 

Jah. 

 

Ettepanek: Lisada Roheline Poolsaar tegevuse ja eesmärgid ka valla arengukavasse ühe 

punktina. 

 

Kõik on nõus. 

 

Kas on kellelgi veel mingeid ettepanekuid, mida võiks arengukavasse lisada, mida siin enne ei 

olnud või välja võtta. 

 

Ei ole 

 

Hääletame sellisel kujul ajakohastatud arengukava vastuvõtmise poolt. 

 

Ei ole vastu, on1erapooletu, arengukava sellisel kujul vastu võetud 

 

Viimane päevakorrapunkt: jooksvad küsimused: 

 

Foorum ei tööta, meililistis sõna võtta ei julge... ja kuidas üldse info liigub? 

 

Külavanem: Foorumit ei ole kahjuks elanike poolt kasutatud ja seetõttu, ta on olemas aga 

seda pole suurt mõtet kasutada, kui seal keegi ei käi. Meil on meililist olemas, kõik info on 

selle kaudu kenasti kohale jõudnud ja kiirelt. 

 

Kuidas ühineda meilistiga? 

 

Külavanem: Palun saatke kiri mulle selle sooviga ja teid liidetakse meililisti.  

Kas on veel küsimusi? Ei ole. Sel juhul on meie tänane üldkoosolek lõppenud ja kõik, keda 

huvitab detailsem info seoses sadama rajamisega, palun siia edsi jääda. 

 

 


