
Viimsi valla kogukonnaleht nr 2 (557) 28. jaanuar 2022

Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Uus koolijuht 
Edmar Tuul
2021. aasta lõpus asus Viimsi muusika-
kooli direktori ametisse Edmar Tuul. 
Intervjuus räägib ta teest muusika 
juurde, karjäärist ja uutest ees-
märkidest.  Loe lk 14–15

Viimsi valla 
veeressurssidest
Vee- ja kanalisatsiooniteenus on üks 
elutähtsatest teenustest. Veeressursi 
majandamine ja täpne kavandamine 
on seetõttu eriti oluline, kuna see 
mõjutab kõiki elanikke.  Loe lk 6–7

Rohevõrgustiku 
toimivuse uuring 
Valminud on Viimsi mandriosa 
rohevõrgustiku toimivuse uuring. 
Mida täpsemalt uuriti ning milliseid 
huvitavaid avastusi tehti, räägivad 
uuringu koostajad.  Loe lk 10–13

Mis on MONTESSORI HARIDUS ja kuidas seda Viimsis edendatakse? Loe lk 16 >>>>>>>>>>



Hiljuti kirjutas päästeametile eakas 
naine, kelle andur oli juba üle 10 aasta 
vana ning ta ei saanud tasakaaluhäire-
te tõttu uut ise paigaldada. Igaüks võib 
endale lähima päästekomandoga ot-
se ühendust võtta ning päästjad tule-
vad ja aitavad hea meelega nii anduri-
te paigaldamise kui ka tuleohutusalase 
nõu jagamisega.

Enda turvalisuse huvides olge hoo-
likad – kontrollige oma suitsuanduri 
töökorras olekut ning puhastage seda 
tolmust täpselt sama regulaarselt, kui 
koristate tube. Jälgige, et iga toit, mi-
da küpsetate, valmiks söögitegija valv-
sa pilgu all. 

Kindlasti tasub kortermajas elades 
jälgida naabreid. Kui tundub, et mõ-
nes korteris on saatuse tahtel ja elu 
vingerpusside kiuste mõni eakas ini-
mene üksi, siis külastage teda ning ai-
dake suitsuanduri soetamisega. Kui 
tegu on aga naabriga, kes abi ei soo-
vi, kuid tema elustiil viitab ilmselge-
le ohule (näiteks alkoholisõbrad), siis 
andke sellisest naabrist esimesel või-
malusel teada kohaliku linnaosavalit-
suse sotsiaalosakonda.

Elektriga peab olema 
ettevaatlik
Turvalisuse huvides tasuks üle vaada-
ta kogu pere nutiseadmete laadimise 
harjumused – neid ei laeta öösel, sü-
learvutit ei tohi pärast väsitavat kodu-
kontoripäeva unustada diivanipatjade 
vahele ning ka suuri kodumasinaid ei 
panda ööseks tööle, hoolimata sellest, 
et elekter on siis veidike odavam. Üle ei 
tohi koormata pikendusjuhtmeid ega 
moodustada neist iseseisvat elektrisüs-
teemi. Kui kodu elektrijuhtmestik on 
vananenud, tuleb mingil hetkel seegi 
välja vahetada. 

Elekter on meie igapäevane väl-
timatu abimees ja elu elementaarne 
osa, aga see on ohtlik, kui seadmed 
või juhtmed korras pole või kui neid 
õigesti kasutada ei osata. Kindlasti ta-
sub kohale kutsuda elektrik, kui tun-

V
aimne tervis on heaoluseisund, mis võimaldab 
inimesel realiseerida oma võimeid, tulla toime 
igapäevaeluga ja olla tegus. See omakorda seon-
dub tervisliku elustiili, füüsilise tervise, aktiivsu-
se, õpivõime ning heade inimsuhetega.

Vaimne tervis on enamat, kui vaimsete tervisehäirete 
puudumine. Seda saab hinnata tajude ja oskuste kombi-
natsioonina (heaolu, muutustega kohanemine, võimete ja 
potentsiaali rakendamine ja tegutsemistahe). Tavapära-
selt tegeletakse vaimse tervisega reageerivalt, diagnoosi- 
ja juhtumipõhiselt. Abivajaja suunatakse spetsialisti vas-
tuvõtule või n-ö teenusele. Sellest rääkimine on suurema 
ühiskondliku tähelepanu all alles viimastel aastatel. Vaim-
ne tervis on kapital. Me oleme oma mentaalsusest tead-
likud – osutame sellele tähelepanu, märkame, analüüsi-
me ja mõistame nii enda kui ka oma lähedaste vajadusi ja 
käitumist. Viimased teadusuuringud on aga näidanud, et 
enne, kui on vaja välist sekkumist, saame vaimse tervise 
hoidmiseks paljugi ise ära teha.

Muutused sotsiaalsetes 
rollides mõjutavad heaolu. 
Kui langevad ära töö, õppe 
või sotsiaalse aktiivsusega 
seotud kohustused ja neid ei 
kompenseeri teised tegevu-
sed, võib kehaline ja vaimne 
võimekus kiiresti langeda. 
Võtmetähtsusega on hoida
oma heaolu taset elukestva 
aktiivsuse ja tervisliku elu-
stiili põhimõtte abil – hoida 
ennast ühiskonnas meeskon-
naliikmena ja mitte taandada 
ennast reisijaks. Suur osa sel-
lest, mis hoiab tervena keha, 

toidab ka vaimu. Hea tunde, reipuse ja tegutsemistahte 
vundamendiks on lisaks füüsilisele aktiivsusele tervislik 
toitumine ja uni. Korralik puhkus on oluline, sest väsimus 
süvendab ja võimendab vaimse tervise probleeme. Mõtte-
tegevuse järgselt tuleb ajule anda võimalus lõõgastuseks. 
Molutamine pärast pingutust ei ole enam ammu patt. 

Igapäevaste kohustuste ja rõõmu pakkuvate asjade 
vahel peab valitsema tasakaal. Tunneme erinevaid emot-
sioone ja nii peabki. On positiivseid emotsioone, kuid on 
ka negatiivseid. Selles ei ole midagi halba, kui oleme aeg-
ajalt pisut õnnetud. Kui aga emotsioonid hakkavad juh-
tima igapäevaelu, tuleb midagi ette võtta. Kasulik on, kui 
lubame endal tunda ja kogeda erinevaid tundeid. Tasa-
kaalu aitab hoida, kui proovida teadlikult suurendada 
meeldivate emotsioonide kogemist.

Nii nagu treenime keha, et olla tegusad, peame tree-
nima ka oma aju: “Kasuta, või jääd sellest ilma.” Ajurakku-
devahelised sidemed ehitatakse uusi asju õppides ja vaim-
seid väljakutseid vastu võttes. Õppimine on õigus, privi-
leeg ja eelis. Õppijal on vaja omandada uusi oskusi või 
ümber kujundada hoiakuid elukaare kõikides etappides. 
Eakas õppija peab saama alustada sealt, kus ta parasjagu 
on, järgides oma uudishimu, eesmärgiga mõtestada enda 
jaoks ümbritsev keskkond. Igas vanuses õppimise mõte ja 
eesmärk on toetada iseseisvat hakkamasaamist muutuvas 
ühiskonnas. Mõõdukate väljakutsete ületamine ja seni-
tundmatu üle kontrolli saavutamine tekitab heaolutunnet. 

Vaimse tervise toetamine algab väikestest sammudest
 ja igapäevategemistest. Kohtumine 
sõbrannaga kohvikus, jalutuskäik 
lastelastega mere äärde, vaimus-
tus teatrietendusest ja raamatu-
kogust laenutatud raamat öö-
kapil tunduvad nii lihtsad ja 
argised, et neile toimetamiste-
le vaimse tervise edenduse nime 
andmine tunduks justkui liigse 
suurustamisena. Ometigi on just 
tänased väikesed ja lihtsad harju-
mused need, mis kujunda-
vad meie homse hea-
olu. Me ise oleme 
oma heaolu pari-
mad spetsialistid 
ja probleemide 
ennetajad.

28. jaanuar 20222  // ARVAMUS

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Tuleohutus algab 
meist endist
TULEOHUTUS Käes on periood, mil päästjad saavad palju väljakutseid, mis 
seotud hoonetulekahjudega. Selliseid õnnetusi on aga tegelikult äärmiselt 
lihtne ära hoida ning kindlasti tasub tuleohutusalased teadmised edasi anda 
igas vanuses pereliikmetele. Samuti jälgida, et ühistutes üksinda elavad 
vanemad inimesed oleksid hoitud.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 11. veebruaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 2. veebruaril kell 16.

P
eamised põhjused, millest 
tulekahjud alguse saavad, on 
hooletu suitsetamine, toidu 
kõrbemine, valesti paigalda-

tud või hooldamata jäetud elektrisead-
med ja -paigaldised ning loomulikult 
küttekolded, milles kasutatakse tah-
ket kütust ja mille omanikud unusta-
vad sageli, et iga küttehooaja alguses 
peab korstna puhastama korstnapüh-
kija.  

Suitsetamine siseruumides, rõdu-
del ja akendel on samuti kodunõusta-
misi tehes murekohana välja tulnud. 
Inimesed on rahulolematud naabrite-
ga, kes seda teevad, nähes selles ohtu, 
kuna rõdul asuvad asjad (lillekastid, 
toolid jms) on kergesti tuld võtvad, kui 
suitsukoni või põlev tuhk neisse len-
dab. Tuule abil võib see päris hästi len-
nata, ka diagonaalis, mitte ainult alla-
poole. Toas suitsetamise tagajärjel on 
sel aastal tulekahju alguse saanud üle 
pooltel juhtudel kõikidest hoonetule-
kahjudest.

Kõrbenud toit ja suitsuandur
Toidu kõrbemine on väljakutsete põh-
jal suisa igapäevane teema. Vähe sel-
lest, et minnakse teise tuppa ja unusta-
takse valmiv toit, mõnikord minnakse 
koguni kodust ära ja unustatakse toit 
pliidile. Selliste juhtumite sagenemine 
teeb tõelist muret, sest kui põlema süt-
tinud toidu vahetus läheduses on ker-
gesti süttivaid esemeid, on õnnetus ko-
hal ning kui inimest kodus ei ole või 
ta teises toas magusat und näeb, võib 
teda heal juhul äratada vaid töökorras 
suitsuandur. 

Et suitsuandur saaks oma ülesan-
net täita, tuleb seda aga igakuiselt tes-
tida testnupule vajutamisega. Meeles 
peab pidama, et kui suitsuandur re-
gulaarseid vaikseid piiksatusi hakkab 
tegema, on see märk, et on aeg pata-
reid vahetada või toode uue vastu välja 
vahetada, sest mitte ainult patareidel, 
vaid ka anduril endal on soovituslik 
tööiga. See on reeglina 3–10 aastat ning 
seda saab kontrollida anduri tagakül-
jel olevat kuupäeva vaadates. Isegi kui 
testnupule vajutades näib andur töö-
tavat, tuleb kuupäeva möödudes see 
uue vastu vahetada. Arvestades, et 
suitsuandur on kohustuslik juba aas-
tast 2009, on paljudes kodudes kind-
lasti aeg andur välja vahetada.

J U H T K I R I

Tänased teod 
muudavad homseid

dub, et midagi kusagil korras ei ole või 
juba säriseb.

Vingugaasiandur on 
kohustuslik!
Küttekoldeid on samuti oluline regu-
laarselt ja korrektselt hooldada, sest 
vastasel juhul võib neist alguse saa-
da tulekahju. Kütteperioodi eel ja ajal 
peab meeles pidama, et iga elaniku ko-
hustus on hoida hoone korsten ja tah-
malõõrid pragudeta ja puhtad. Tah-
keküttega elamistes peab aga lisaks 
suitsuandurile kindlasti olemas ole-
ma ka vingugaasiandur.

Kui suitsuandur tööle rakendub, siis 
on ruumis järelikult liiga palju suitsu 
ning seda tunneb tavaliselt ka juhul, 
kui suitsuandur kodus puudub või töö-
korras ei ole. Vingugaasi puhul on aga 
lood teised, sest seda ei ole võimalik 
nuusutada, maitsta, näha ega tuvasta-
da ilma vingugaasiandurita!

Vingugaas (CO) või süsinikmo-
nooksiid on süsivesinike mittetäieli-
ku põlemise käigus tekkiv lõhnatu ja 
värvitu mürgine gaas, mis põhjustab 
vingumürgitust ning võib suuremas 
koguses lõppeda inimelule fataal-
selt. Vingugaas on normaaltingimus-
tes õhust natuke kergem või suhteliselt 
sarnane. Vingugaas tekib söestuva-
te materjalide või gaasi mittetäielikul 
põlemisel. Vingugaasiandur võib pääs-
ta elu ning on kohustuslik alates käes-
oleva aasta 1. jaanuarist.

Valdav enamus on kodu turvalisu-
se osas üsna enesekindlad ja rahul-
olevad. Elu aga näitab, et õnnetused 
juhtuvad tõepoolest väga ootamatult 
ning vingugaasi puhul ei ole võima-
lik seda ruumist tuvastada ilma spet-
siaalse seadmeta – vingugaasianduri-
ta! Uuest aastast on see kohustuslikuks 
igas kodus, kus paikneb ahi, puuküt-
tepliit või kamin. 

Katrin Markii 
abivallavanem

Liina Valner
Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

Võtmetähtsusega 
on hoida oma hea-
olu taset elukestva 
aktiivsuse ja 
tervisliku elustiili 
põhimõtte abil – 
hoida ennast ühis-
konnas meeskonna-
liikmena ja mitte 
taandada ennast 
reisijaks.  

  Kui tunned, et vajad tuleohu-
tustalast nõu, kutsu koju pääst-
jad. Aitame kindlasti ka anduri 
paigaldamisega, kui sellega 
hätta jääd.

  Kodunõustamise saad tel-
lida päästeala infotelefoni 1247 
kaudu. Nõustamine on tasuta. 

  Rohkem infot koduse tule-
ohutuse kohta on veebilehel 
kodutuleohutuks.ee/. Palu seda 
kindlasti vaadata ka lastel!

Turvalisuse huvides 
tasuks üle vaadata 
kogu pere nutisead-
mete laadimise harju-
mused – neid ei laeta 
öösel. 

NB!
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Koroonaviiruse riskitase on 
väga kõrge
Eestis levib koroonaviiruse tüvi omikron. Uus tüvi levib kiiresti ja see-
tõttu on oluline end kaitsta.  

Selleks, et viiruse levikut takistada, jäta ära kokkusaamised, mis po-
le hädavajalikud, vähenda kontakte ja kasuta kaugtöö võimalusi. Enne 
kohtumisi veendu, et sa ei ole nakkusohtlik: tee kiirtest või pöördu hai-
gusnähtude korral oma perearsti poole. Kanna kindlasti maski, et kaitsta 
ennast ja teisi, ning ole valmis toitlustuskohta, kino, teatrit või muud asu-
tust külastades esitama töötajale oma Covid tõendit.

Haigena püsi alati kodus. Kui su pereliige on nakatunud, jää koju ka 
siis, kui oled vaktsineeritud, sest vaktsineeritud inimesed saavad nak-
kuse reeglina oma pereliikmetelt ning võivad seega haigust omakorda 
edasi kanda.

Parima kaitse annab vaktsineerimine. Vaktsineeri ennast või piken-
da kaitset raske koroonahaiguse vastu tõhustusdoosiga. Covid-19 vakt-
siini tõhustusdoos on kolmas kaitsesüst, mis vähendab kordades haiges-
tumise võimalust ja vajadust haiglaravi järele. Tõhustusdoosid on vaja-
likud kõigile täisealistele. Kui soovid enne vaktsineerimist spetsialistiga 
nõu pidada, helista perearsti nõuandetelefonile 1220 või räägi oma 
perearstiga. Infot vaktsineerimispunktide kohta saad telefonilt 1247 või 
veebilehelt vaktsineeri.ee.      

Allikas: kriis.ee 

Head Lubja küla elanikud! 
Kui soovite panustada Lubja küla arengusse ning olla kursis küla ja kü-
laseltsi tegemistega, siis olge head ja saatke oma meiliaadress Lubja 
külaseltsi e-posti aadressile info@ lubjakylaselts.ee.

 Lisainfo: külavanem Raimo Tann, telefon 517 2941.
Lubja külaselts

uued vallakodanikud
  Kaiu Hallikul ja Riho Sormunenil sündis 4. oktoobril poeg Mikk 

Sedrik Sormunen
  Valentina ja Taavi Sõnajalal sündis 13. novembril poeg Alfred 

Sõnajalg
  Triin Prantsil ja Kaarel Leegenil sündis 7. detsembril tütar Leanna 

Leegen
  Angela Mustal ja AlexSander Sepal sündis 17. detsembril poeg 

Rio Tobias Sepp
  Eva-Liisa Kaaristol ja Allar Ojasool sündis 22. detsembril poeg 

Oskar Ojasoo
  Margarita ja Gustav Raagil sündis 22. detsembril poeg Martin Raag
  Elina Pruelil ja Patrik Voolaiul sündis 31. detsembril poeg Aron Voolaid
  Kerlin ja Neeme Takkil sündis 15. jaanuaril poeg Tobias Takk

LAUAMÄNG 11. jaanuaril tutvusid 
Viimsi noored ja vallajuhid uue 
põneva lauamänguga K.O.V, mis 
on mõeldud noorte ja otsustajate 
omavahelise arutelu toetamiseks. 
Kaardimängu esitles endine 
Viimsi noortevolikogu liige ja 
esimees Gerttu Osa.

K.O.V ehk Koos Otsustame Vesteldes 
on lauamäng, mis aitab kaardistada 

kohaliku omavalitsuse noorsootöö 
ning vaba aja hetkeolukorda noorte ja 
otsustajate perspektiivist. Mängus kä-
sitletakse kaartide abi erinevaid oluli-
si teemasid, näiteks teadus, transport, 
vabatahtlik töö jne. Mängimiseks on 
tarvis vähemalt kahte inimest, kellest 
üks on otsustaja ja teine noore posit-
sioonil inimene. Soovitav on mängida 
suuremates gruppides, kus on neli ku-
ni kümme osalejat. 

Otsustajaid ja noori ei pea olema 
mängus võrdselt, kuigi mõlemad osa-
pooled peavad olema esindatud. Ot-
sustaja rollides võivad olla kohaliku 
omavalitsuse (KOV) juhid, ametnikud, 
töötajad, KOV-i hallatavate asutuste ju-

Viimsi noored ja vallajuhid 
mängisid uut lauamängu

hid, volikogu liikmed jne. Noorte rolli 
sobivad need, kes eelpool nimetatud 
positsioonidel ei tegutse ning on soovi-
tavalt kuni 30-aastased piirkonnas ela-
vad ja tegutsevad inimesed. Otsustajad 
ja noored moodustavad mängus kaks 
vastastikust gruppi. 

Mängu soovituslikud kasutuskohad 
on näiteks noortevolikogude esinda-
jate ja KOV-i otsustajate koosolekud, 
õpilasesinduste arutelud kooli juht-
konna või otsustajatega, mitmesugu-
sed noori kaasavate osalusvormide te-
gevused jne.

Lauamäng K.O.V ehk Koos Otsusta-
me Vesteldes on valminud projekti De-
mocracy Reloading raames.

KAUBAKOHTING OTT ehk otse 
tootjalt tarbijale kaubakohting on 
kogukondlik algatus, mis annab 
kohalikele elanikele võimaluse 
osta head ja tervislikku toidu-
kaupa otse toidu tootjalt või kas-
vatajalt. Metsakasti OTT toimub 
iga kuu teisel teisipäeval Metsa-
kasti külaplatsil.

Järgmisele OTTile, mis toimub teisi-
päeval, 8. veebruaril kell 17.30–19.00, 
on taas tulemas rida toredaid kaup-
lejaid. Oma jah-sõna on juba andnud 
järgmised talud ja väiketootjad: Hind-
reku talu mesi (munad ja muu talu-
kaup), Leelo värkstuba (juuretisega 
saiad-leivad ja hoidised), Muhetalu 
(suitsuliha ja -vorstid), Raudale talu 
(põllu- ja aiasaadused ja imeline kali), 
Silja hoidised (kõrvitsasalat ja erine-
vad moosid metsa- ja aiamarjadega), 
Aive Kondiitritooted (kondiitrikoogid 
ja küpsetised), Arotaga talu (maailma 
parim hapukapsas ja muu talukaup), 
Avikala (laias valikus kalatooteid), Ka-
rin (küpsetab hõrgud vahvlid ja kon-

denspiimaküpsised). Kindlasti lisan-
dub kauplejaid veelgi, infot selle kohta 
leiab Metsakasti OTTi Facebooki lehelt 
facebook.com/metsakastiott. 

Ostes oma toitu OTT-i kaubakohtu-
mistelt, toetad eestimaiseid väiketoot-
jaid ning lood neile arenguvõimaluse, 
annad oma panuse kohaliku ettevõtlu-
se kasvu ning jätkusuutlikkusse. 

Samuti kindlustad oma toidulauale 
parima ja värskeima toidukraami, mis 

Metsakasti OTT kutsub 
sõbrakuu kaubakohtingule

on toodetud hoole ja armastusega pä-
ris inimeste poolt, kellega sul on või-
malik kaubakohtumistel ka tuttavaks 
saada.

Platsil kohtume!

Kaia-Leena Pino
Metsakasti külaselts

  Kontakt: 
metsakastikyla@gmail.com, 
facebook.com/metsakastiott

Metsakasti OTTil on alati palju toredaid kauplejaid ja väärt kaupa. 
Foto: Kaia-Leena Pino

Kärol Michelson
Viimsi Teataja 
kaasautor

Uus lauamäng pakkus noortele ja vallajuhtidele võimalusi aruteludeks. Foto: Birgit Eesalu



VIIMSI VALLAVOLIKOGU 18.01.2022 VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 1 Palgalise vallavalitsuse liikme tunnustamine
Nr 2 Viimsi Vallavalitsuse 10.02.1999 korraldusega nr 261 “Detail-
planeeringu korrektuuri kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine
Nr 3 Viimsi Vallavolikogu 14.10.2003 otsusega nr 103 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Randvere külas maaüksus Tamme 2” kehtes-
tatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tõru tee 4 
kinnistu osas
Nr 4 Viimsi alevikus kinnistu Kaare (endine riigi reservmaa piiriette-
panekuga AT0508230044) ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Nr 5 Viimsi Vallavolikogu 10.07.2001 otsusega nr 87 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Kase maaüksus (osaline)” kehtestatud detailpla-
neeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kähriku tee 23, Kähriku 
tee 25, Kähriku tee 39, Kähriku tee 43, Nõmme tee 9, Palumetsa tee 10 
kinnistute osas ja Palumetsa tee 11 tehnovõrkude liitumise ja maha-
sõidu osas
Nr 6 Leppneeme külas kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 
detailplaneeringu kehtestamine
Nr 7 Leppneeme külas kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu me-
netluse uuendamine

  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 1 otsustati avaldada 
tänu tehtud töö eest valla haridusvaldkonna tulemusliku juhtimise 
eest ja premeerida Marju Aolaidi rahalise preemiaga abivallavanema 
ühe kalendrikuu töötasu määras.

  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 2 otsustati tunnis-
tada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 10.02.1999 korraldusega nr 261 
“Detailplaneeringu korrektuuri kehtestamine” kehtestatud detailpla-
neering. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 3 otsustati tunnista-
da osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.10.2003 otsusega nr 103 
“Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere külas maaüksus Tamme 2” 
kehtestatud detailplaneering Tõru tee 4 kinnistu osas. (Vt lisa detail-
planeeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 4 otsustati kehtesta-
da Viimsi vallas Viimsi alevikus kinnistu Kaare (89001:001:1613, endi-
ne riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0508230044) ja lähiala detail-
planeering. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 5 otsustati tunnis-
tada osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10.04.2001 otsusega nr 
87 “Detailplaneeringu kehtestamine: Kase maaüksus (osaline)” keh-
testatud detailplaneering Kähriku tee 23, Kähriku tee 25, Kähriku tee 
39, Kähriku tee 43, Nõmme tee 9, Palumetsa tee 10 kinnistute osas ja 
Palumetsa tee 11 tehnovõrkude liitumise ja mahasõidu osas. (Vt lisa 
detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 6 otsustati kehtestada 
Viimsi vallas Leppneeme külas kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Ranna-
liiva tee 6 detailplaneering. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 7 otsustati uuendada 
Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu menetlus. 
(Vt lisa detailplaneeringutest.)

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 18.01.2022 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUSED
Nr 1 Viimsi valla 2022. aasta eelarve 

NB! Volikogu 18.01.2022 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

28. jaanuar 20224  // AMETLIKUD TEATED 

EELARVE Viimsi vallavolikogu 
võttis vastu valla 2022. aasta eel-
arve mahuga 55,1 miljonit eurot. 
Põhitegevuse tulude maht on käes-
oleval aastal 45,5 miljonit ning 
põhitegevuse kulud 42,6 miljonit 
eurot.

Vallavanema Illar Lemetti sõnul on 
eelarve tasakaalus ja kõikide valdkon-
dade vajadustega on arvestatud. “Jät-
kame haridus-, kultuuri- ja spordivald-
konna, aga ka mitmete muude vajalike 
investeeringutega. Näiteks alustame 
jalgpalli sisehalli rajamisega Viimsis-
se. Põhitegevuse kuludest kõige suu-
rema osa ehk 58,9% moodustavad ha-
ridusvaldkonna kulud,” lisas ta.

Viimsi vallavolikogu esimehe Lauri 
Hussari sõnul on tal väga hea meel, 
et eelarve käesoleva aasta prioriteeti-
deks on haridus ja kultuur. “Laienev 
Randvere kool, üha hoogustuv huvi-
tegevus ja Viimsi kultuurielu uuele ta-
semele tõstev kultuuri- ja hariduskes-
kus Viimsi Artium on siin teetähisteks, 
mis annavad tugeva tõuke meie laste 
hariduse parandamiseks ja kogu val-
la kogukonnatunde tõstmiseks,” rõhu-
tas Hussar. 

“Koostatud eelarve tagab Viimsi 
valla tasakaalustatud arengu, arves-
tab koalitsioonilepingus kokkulepitu-
ga ning näeb ette investeeringud nii 
kommunaal-, haridus- kui ka kultuuri-
valdkonda. Selle aasta eelarvest finant-
seerime näiteks Randvere kooli juur-
deehituse ja ujula rajamise, mis loob 
eeldused Randvere koolist 9-klassilise 
põhikooli loomiseks,” toob esile Viim-
si vallavolikogu aseesimees ja eelarve-
komisjoni esimees Jan Trei.

Valla põhitegevuse tulud suurene-
vad võrreldes 2021. aasta eelarvega 
2,2 miljonit eurot ehk 5,3%. Tulumak-
su laekumine on kavandatud mahus 33 
miljonit eurot. Planeeritud tulumaksu 
laekumise kasv võrreldes möödunud 
aasta eelarvega on 6% tulenevalt mak-
sumaksjate arvu ja keskmise palga kas-
vust.

Oluline mõju eelarvele on tööhõi-
ve näitajatel, kuna füüsilise isiku tulu-
maks moodustab põhitegevuse tulu-
dest 72,6%. Töötute arv Viimsi vallas 
on olnud langustrendis, võrreldes 
2021. aasta algusega oli see 2022. aas-
ta jaanuariks vähenenud üle 16%.

Saadava sihtfinantseeringuna on 

kavandatud riigilt jalgpallihalli ehitu-
seks saadav toetus 1,5 miljonit eurot, 
purskkaevude väljaku rajamiseks saa-
dav toetus 225 000 eurot ning on täp-
sustatud LED III (tänavavalgustuse 
rekonstrueerimiseks) ja RIA II (teede 
hoolduseks ja GIS põhise register-me-
netluskeskkonna loomiseks) projekti-
de toetuste summad.

2022. aastaks planeeritud põhite-
gevuse kulud on 42,6 miljonit eurot. 
Möödunud aasta eelarvega võrreldes 
suurenevad need 6,2%. Põhitegevuse 
kuludest kõige suurema osa ehk 58,9% 
moodustavad hariduskulud.

Põhivara soetuseks on kavanda-
tud 5,9 miljonit eurot, millest 2,3 mil-
jonit kaetakse saadud toetustega. Eel-
arves on ette nähtud 2 miljonit eurot 
kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Ar-
tium ehitamiseks. Vahendid kajastu-
vad eelarves Viimsi Haldus OÜ-le an-
tava laenuna.

2022. aasta eelarvesse kavandatud 
riigi toetusfondist eraldatavate toetus-
te maht on võrreldes 2021. aasta eelar-
vega 1,1% võrra suurem.

Majandusvaldkonna kulud suure-
nevad võrreldes 2021. aasta eelarvega 

Viimsi vallavolikogu kinnitas 
2022. aasta eelarve

11%. Sealhulgas on teede hoolduseks 
kavandatud 1,2 miljonit eurot (kasv 
4,1%), ühistranspordikorralduseks on 
eraldatud 1,3 miljonit (kasv 28,2%) ja 
liikluskorralduste kuludeks on kavan-
datud 95 000 eurot (kasv 31,9%).

Vaba aja ja kultuuri kulud jäävad 
2021. aasta eelarve tasemele. Kusjuu-
res sporditegevuse eelarve suureneb 
7,5% ning valla sündmuste eelarve vä-
heneb 8,3%.

Haridusvaldkonna eelarve kasvab 
võrreldes 2021. aastaga 9,3%. Haridus-
asutuste eelarved suurenevad kesk-
miselt 6,7%, sealhulgas muusikakooli 
ja kunstikooli tegevuskulud tulenevalt 
Artiumis asuvate uute ruumide suure-
matest ülalpidamiskuludest. SA Kul-
tuuri- ja Hariduskeskuse Viimsi Artium 
asutamisega on kavandatud eelarves-
se tegevustoetus.

Sotsiaalse kaitse eelarve suureneb 
5%, kusjuures sotsiaalhoolekande ku-
lud kasvavad 5,4%. Sotsiaalhoolekan-
de eelarvesse on arvestatud toetusfon-
dist saadavad toetused 123 155 eurot.

Reservfondi suuruseks on arvesta-
tud 500 000 eurot.

Viimsi Teataja 

2022. aasta eelarve on mahuga 55,1 miljonit eurot. Foto: Canva

Volikogus

TAOTLUSVOOR Leader programmi 
üleminekuperioodi taotlusvoorud 
avanevad Rae, Viimsi ja Jõelähtme 
piirkonnas.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab 
üleminekuperioodi taotlusvooru kõigi 
meetmete raames:
• meede 1: Kohaliku ettevõtluse aren-
damine;
• meede 2: Kogukondade aktiviseeri-
mine ja sidusus;
• meede 3: Elukeskkonna väärtusta-
mine;
• meede 5: COVID-19 mõjude vähen-
damine.

Taotluste esitamine toimub elekt-
rooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas 

(Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna 
alt). Avaldusi ei saa eeltäita, vormid 
avanevad täpselt taotlusvooru ajaks. 

Taotlusvoor on avatud 21.–28.02.
2022 (voor sulgub kell 23.59). Taotluste 
hindamine toimub 28.03.–18.04.2022.

Toetuse saamiseks peab taotleja 
asu- või tegevuskoht olema Jõeläht-
me, Viimsi või Rae vallas.

Projektid peavad vastama “Põhja-
Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna 
strateegiale 2015–2022” (kinnitatud 
29.06.2021) ja maaeluministri mää-
rusele “Kohaliku tegevusgrupi toetus 
ja LEADER-projektitoetus”, muudetud 
24.05.2021.

Leader programmi 2015–2022 pe-
rioodi strateegia ja meetmete tingimus-

Leader programmi taotlus-
voorude avanemine

tega saab tutvuda Põhja-Harju Koos-
töökogu kodulehel www.leaderph.eu.

Taotlusvoorusid tutvustav infopäev 
toimub 01.02 kell 14–17 Kostivere kul-
tuurimõisas. Registreeru infopäevale te-
lefonil 5748 3466 või signe@leaderph.eu.

Infopäeva slaidid avaldatakse ka 
Põhja-Harju Koostöökogu kodulehe-
küljel www.leaderph.eu.

Taotlejatel on võimalik tulla konsul-
tatsioonile Põhja-Harju Koostöökogu 
kontorisse, mis asub Kostivere mõisa 
peahoone esimesel korrusel. Vajalik on 
kindlasti eelregistreerimine (meetmete 
koordinaator Signe Valdmann, tel 5748 
3466 või signe@leaderph.eu). 

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

Teadaanne 
1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet 
teostama AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security. 

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamakseperiood jääb samaks ja 
see on 5.–12. kuupäevani. Osade klientide jaoks võib küll muutuda se-
nine kojukande kuupäev, aga nende inimestega võtab teenuseosutaja 
eraldi ühendust ning täpsustab uue kuupäeva.

 Teenuseosutaja tunneb ära Viking Security ametivormi ja töötõen-
di järgi.

• Palun ole sel päeval kodus, kui teenuseosutaja hüvitise toob. Juhul 
kui Sinu kojukande päev muutub, siis võtame Sinuga ühendust.

• Kui pead kojukande päeval kodust eemal olema, saad selleks pe-
rioodiks lasta kanda toetus enda või oma lähedase pangakontole. 
Pangakontost anna teada sotsiaalkindlustusametile.

• Hüvitise kättesaamisel tuleb teenuseosutajale näidata isikuttõen-
davat dokumenti. Volikirja olemasolul saab ka keegi teine hüvitise vas-
tu võtta.

• Aadressi ja telefoninumbri muudatustest palun anna teada sotsiaal-
kindlustusametile.

• Kui Sul on koer, siis palun veendu, et teenuseosutaja pääseks tur-
valiselt majani.

Sotsiaalkindlustusamet
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AVALIK ARUTELU 
  14.02.2022 algusega kell 16.00 toimub 

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 
2. korruse saalis Pringi küla, Makrilli tee 4 
kinnistu detailplaneeringu (edaspidi DP) ava-
liku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. 
DP on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
27.10.2021 korraldusega nr 531. DP avalik 
väljapanek toimus 6.12–20.12.2021.

ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD
  Viimsi Vallavalitsus võttis 5.01.2022 vastu 

korralduse nr 3 “Muuga küla, kinnistu Koor-
ma tn 2a detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on ca 4,2 ha ja see 
paikneb Viimsi poolsaare kaguosas Muuga kü-
las, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega osa-
liselt hoonestamata kinnistut Koorma tn 2a 
(katastritunnus 89012:001:0034). Planeeringu-
ala piirneb neljast küljest tootmismaa kinnis-
tutega (Koorma tn 2, Koorma tn 3, Virna tn 3, 
Lasti tee 12). Olemasolev juurdepääs planee-
ringualale toimub Koorma teelt.

DP koostamise eesmärk on Koorma tn 2a 
katastriüksuse jagamine kaheks tootmismaa 
sihtotstarbega krundiks ning moodustavate 
kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste 
määratlemine. Koorma tn 2a jagamisel tekki-
vale hoonestamata krundile nähakse ette toot-
mismaa sihtotstarbega krunt ladude, angaaride, 
abihoonete jms rajamiseks. Moodustuval ole-
masoleva hoonestusega krundil säilib olemas-
olev olukord ning kehtiva DP-ga määratud ehi-
tusõigus.

Vajalik uuring: topo-geodeetiline uuring.
  Viimsi Vallavalitsus võttis 12.01.2022 

vastu korralduse nr 10 “Laiakülas kinnistute 
Lilleoru tee 4, Lilleoru tee 4a, Lilleoru tee 6, 
Lilleveere tee, osaliselt Lilleoru tee ja Oru-
metsa detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav ala, suurusega ligikaudu 4,5 ha, 
asub Laiaküla lõunaosas, hõlmates kinnistuid 
Lilleoru tee 6 (89001:001:0194, maatulundus-
maa), Lilleveere tee (89001:001:0193, transpor-
dimaa), Lilleoru tee 4 (89001:001:0188, ärimaa), 
Lilleoru tee 4a (89001:001:0189, transpordi-
maa), Orumetsa (89001:001:1402, üldkasutatav 
maa) ja osaliselt Lilleoru tee (89001:010:3739, 
transpordimaa). Planeeringuala piirneb lää-
nest teemaa kinnistuga Pärnamäe tee L5, põh-
jast Laiamäe tee äärsete elamukruntidega, idast 
Väike-Käspre tee äärsete elamukruntidega ja 
kinnistuga Käspre haljak ning lõunast kinnis-
tutega Lilleoru haljak ja Pärnamäe tee 4.

Planeeringuala lääneosas asub ärihoone 
(kaubanduskeskus) koos parklaga, ülejäänud 
ala on hoonestuseta, üksikute puudega rohu-
maa. Planeeringuala lõunapoolne ala on kae-
tud kõrghaljastusega.

DP koostamise eesmärk on ärimaa krunti-
de planeerimine ja ehitusõiguse määramine 
ärihoonetele, et koos haljastuse- ja teedevõr-
gustikuga luua kvartali arhitektuurne ja funkt-
sionaalne tervik. DP-ga määratakse hoones-
tusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, 
liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja 
heakorrastuse põhimõtted ning servituudi 
vajadusega alad.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline 
uuring, dendroloogiline hinnang, liiklusuuring.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD
  Viimsi Vallavalitsus võttis 12.01.2022 vastu 

korralduse nr 9 “Pringi külas kinnistute 
Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, Pearu, 
Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kasti-
metsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalu-
metsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-
Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeritav ala suurus on 27,14 ha ja paik-
neb Pringi külas väljakujunenud elamupiir-
konna ja riigimetsa kinnistu Krillimäe tee 2//
Viimsi Metskond 79 vahelisel alal, hõlmates 
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid: 
Andrese (89001:003:0902), Ees-Madise (89001:
003:0266), endine reformimata riigimaa 
(AT1709260009), alates 3.05.2018 Pearu (89001:
001:0969), Uus-Mardi (89001:003:1516), Uus-

Detailplaneeringud
talumetsa (89001:003:0266), Ees-Kasti (89001:
003:1132), Kastimetsa 889001:003:1131), Taga-
Kasti (89001:003:1133), Kastimetsa (89001:003:
1134), Uustalumetsa (89001:003:0265), Mardi 
(89001:003:1517), Suuraiametsa (89001:003:1948), 
Ado (89001:003:0303), Taga-Madse (89001:003:
0273), Uus-Andrese (89001:003:0903) ja elamu-
maa sihtotstarbega kinnistut Tuulekivi (89001:
003:0226).

DP-ga (Optimal Projekt OÜ töö nr 311) moo-
dustatakse hajaasustusviisil üksikelamumaa, 
teemaa ja üldkasutatava maa krundid, üksik-
elamu maa kruntidele määratakse ehitusõigus, 
rajatakse sidus teedevõrgustik, sealhulgas Vardi 
tee pikendus (Vardi ja Reinu tee ühendamine) 
ja moodustatakse rohekoridorid. Juurdepääs 
planeeritavale alale tagatakse Vardi tee L10 
(89001:001:0830) ja Vardi tee L9 (89001:001:
0537) ühendamisega.

Alale planeeritakse 60 elamumaa sihtots-
tarbega krunti (suurused 3300–4726 m2), 12 
transpordimaa krunti (suurused 735–10 950 m2) 
ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt 
(27 018 m2). Igale elamukrundile antakse ehi-
tusõigus ühe kuni 8,5 m kõrguse üksikelamu ja 
ühe kuni 5 m kõrguse abihoone ehitamiseks 
ehitisealuse pindalaga kuni 295 m2 krundi kohta.

Elamukrundi koosseisus on kavandatud vä-
hemalt 40% kõrghaljastuse säilitamise kohus-
tusega alad, mis toetavad rohevõrgustiku toi-
mimist, moodustades omavahel sidusad rohe-
koridorid. Kõrghaljastuse likvideerimine on lu-
batud ainult dendroloogilise hinnangu alusel, 
puude säilitamiseks sätestab DP ranged tingi-
mused. Dendroloogilise hinnangu alusel on 
lubatud ehitusprojekti staadiumis hoonestus-
ala asukohta nihutada ja kuju muuta, et säilita-
da maksimaalselt väärtuslikku kõrghaljastust.

Olemasolevat elamuala läänes ning planee-
ritavat elamuala eraldab keskmiselt 30–50 m 
laiune (kõige laiemas kohas 75 m) haljastu-
krunt, millele on planeeritud terviserada, män-
guväljak ja tiik. Haljastukrunt, samuti kõik 
DP-ga kavandatud teed antakse pärast ehitus-
kohustuste täitmist üle vallale.

DP on kooskõlas liigilt üldisemate planee-
ringutega.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.01.2022 vastu 
otsuse nr 4 “Viimsi alevikus kinnistu Kaa-
re (endine riigi reservmaa piiriettepanekuga 
AT0508230044) ja lähiala detailplaneeringu 
kehtestamine”.

DP hõlmab Viimsi aleviku põhjaosas asuvat 
riigile kuuluvat sihtotstarbeta maa katastri-
üksust Kaare (89001:001:1613), endine riigi reserv-
maa piiriettepanekuga AT0508230044. Planee-
ritava kinnistu suurus on 33 255 m² ja see piir-
neb lõunast Vehema teega, läänest Vikerkaare 
teega (L1), põhjast Vikerkaare tee äärsete hoo-
nestamisel olevate uute elamukruntidega ning 
idast Suur-Kaare teega (L12). DP käsitleb ka 
osaliselt kinnistuga piirnevaid teid. Planeerin-
guala on vahelduva reljeefiga hoonestuseta 
looduslik rohumaa, maapinna kõrguste vahe on 
ligikaudu 5 m, langusega lõuna suunas. Kõrg-
haljastust esineb vähe. Planeeringuala on väga 
hästi juurdepääsetav.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 12-19) 
muudetakse Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu kohane maakasutuse juhtotstarve 
perspektiivsest väikeelamute maast (EVR) ja 
osaliselt väikeelamute maast (EV) valdavas 
ulatuses üldkasutatavate hoonete maaks (A) 
(DP liigi järgi haridus- ja lasteasutuste maa). 
DP-ga moodustatakse üks 29 881 m² suurune 
ühiskondlike ehitiste maa krunt (pos 1), üks 
2708 m² suurune ridaelamukrunt (pos 2) ning 
2 tee- ja tänavamaa krunti (pos 3 ja pos 4) ning 
määratakse kruntide ehitusõigus järgnevalt:

Krundile pos 1 määratakse ehitusõigus laste-
aia, kooli, spordihoone ja välistaadioni ehita-
miseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus ümb-
ritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
13,0 m (3 maapealset korrust), lubatud on ka 
1 maa-alune korrus. Suurim lubatud hoonete 
arv krundil on 3, ehitisealune pind on kuni 
5000 m² (suletud brutopind 15 000 m²). Hoone 
on kavandatud arvestusega, et kool mahutaks 
kuni 500 õpilast ja lasteaed kuni 6 rühma. Pla-
neeritud välistaadioni jooksuraja sisse on 
lubatud ehitada täismõõtmetes jalgpalliväljak 
(90 x 45 m).

Krundile pos 2, planeeringuala põhjaosas, 
kavandatava 4 sektsiooniga ridaelamu suurim 
lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmi-
sest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 maapealset kor-
rust), hoonete arv krundil on 1. Suurim lubatud 
ehitisealune pind on 500 m² (suletud bruto-
pind 1000 m²). DP-ga moodustatakse 2 tee- ja 
tänavamaa krunti, mis on ette nähtud Suur-
Kaare tee teemaa laiendamiseks.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringut muutev.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.01.2022 vastu 
otsuse nr 6 “Leppneeme külas kinnistute 
Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detail-
planeeringu kehtestamine”.

DP hõlmab Leppneeme külas asuvaid maa-
tulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata 
kinnistuid Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841) ja 
Rannaliiva tee 6 (89001:003:0914), planeerin-
guala suurus on 3170 m2. Planeeringuala asub 
Leppneeme küla rannikualal väljakujunenud 
hoonestusega elamupiirkonnas, ümbritseva 
ala hoonestuses domineerivad 2-korruselised 
üksikelamud. Planeeringuala on hoonestuseta, 
üksikute puudega looduslik rohumaa. Juurde-
pääs planeeringualale toimub avalikult kasuta-
tavalt Rannaliiva teelt.

DP-ga muudetakse planeeritavate kinnistu-
te üldplaneeringu kohane maakasutuse juht-
otstarve looduslikust rohumaast väikeelamute 
maaks, moodustatakse 2 üksikelamukrunti 
ning määratakse elamukruntide ehitusõigus 
1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks. Krun-
di pos 1 (suurusega 1540 m²) suurim lubatud 
ehitisealune pind on 300 m², krundi pos 2 (suu-
rusega 1630 m²) on 325 m². Mõlema üksikela-
mu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (lu-
batud on 2 maapealset korrust + 1 maa-alune 
korrus), abihoone kõrgus on 5,0 m (lubatud on 
1 maapealne korrus).

DP on Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringut muutev.

DP MENETLUSE UUENDAMINE
  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.01.2022 vastu 

otsuse nr 7 “Leppneeme küla, kinnistu Lehe 
ja lähiala detailplaneeringu menetluse 
uuendamine”.

Tulenevalt Tallinna Halduskohtu lahendist 
haldusasjas nr 3-20-1464 ning võttes aluseks 
haldusmenetluse seaduse § 44 lõikes 2 sätes-
tatu otsustas Viimsi Vallavolikogu uuendada 
Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala DP 
menetluse.

OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTATUD 
DETAILPLANEERINGUD

  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.01.2022 
vastu otsuse nr 3 “Viimsi Vallavolikogu 
14.10.2003 otsusega nr 103 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Randvere külas maaük-
sus Tamme 2” kehtestatud detailplaneerin-
gu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tõru tee 
4 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 14.10.2003 otsusega 
nr 103 kehtestati Randvere küla, Tamme 2 DP, 
mis nägi ette kinnistu jagamise elamumaaks, 
hoonestustingimuste määramise ja maaük-
suse sihtotstarbe muutmise. Planeeritava ala 
suurus oli 16 900 m2.

Randvere küla, Tõru tee 4 kinnistu omanik 
esitas 07.07.2021 Viimsi Vallavalitsusele taot-
luse Tamme 2 DP osaliselt kehtetuks tunnista-
miseks Tõru tee 4 kinnistu osas. Omaniku soov 
on taotleda olemasolevale hoonele kasutus-
luba.

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk 
on Tõru tee 4 täisehitusprotsendi suurendami-
ne vastavalt üldplaneeringu teemaplaneerin-
gule “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste mää-
ramine. Elamuehituse põhimõtted“, mis näeb 
ette üksikelamu krundile täisehitusprotsendiks 
kuni 20 krundi pindalast. Tõru tee 4 kinnistul 
olemasoleva hoone ehitisealune pind ületab 
kehtiva DP järgset täisehitusprotsenti, mistõttu 
ei vasta kinnistul faktiliselt olev ehitis kehtiva
DP-ga määratud ehitusõiguse näitajatele. Pärast 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamist kehtib Tõru 
tee 4 kinnistul üldplaneeringu teemaplanee-
ringuga sätestatud täisehitusprotsent, mis või-
maldaks asuda kasutusloa taotlemiseks vaja-

likke toiminguid tegema. DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamine ei mõjuta ega takista DP lahen-
duse elluviimist kehtima jäävas osas.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.01.2022 vastu 
otsuse nr 2 “Viimsi Vallavalitsuse 10.02.1999 
korraldusega nr 261 “Detailplaneeringu kor-
rektuuri kehtestamine” kehtestatud detail-
planeeringu kehtetuks tunnistamine”.

Viimsi Vallavalitsuse 10.02.1999 korraldusega 
nr 261 kehtestati Heldri maaüksuse DP korrek-
tuur Heldri tee 11 ja Heldri tee 21 kinnistute 
osas, mis nägi ette kinnistute kokku liitmist. 
Planeeritava ala suurus oli 3179 m2.

Haabneeme alevik, Heldri tee 11 ja Heldri 
tee 21 kinnistute omanik esitas 13.10.2021 Viimsi 
Vallavalitsusele taotluse Heldri maaüksuse DP 
korrektuuri kehtetuks tunnistamiseks, kuna 
soovib muuta läbi maakorralduslike toimingute 
Heldri tee 11 ja Heldri tee 21 kinnistute piire.

DP kehtetuks tunnistamise eesmärk on 
Heldri tee 11 ja Heldri tee 21 kinnistute piiride 
muutmine, et olemasolev hoone jääks ühele 
kinnistule ning tühjale kinnistule oleks võima-
lik taotleda projekteerimistingimused uue ela-
mu püstitamiseks. Pärast DP kehtetuks tunnis-
tamist on kinnistute omanikul võimalik läbi 
maakorralduslike toimingute realiseerida aja 
jooksul muutunud soove, kuivõrd kehtiv DP ei 
vasta omaniku ajas muutunud elulistele vaja-
dustele.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.01.2022 vastu 
otsuse nr 5 “Viimsi Vallavolikogu 10.07.2001 
otsusega nr 87 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine: Kase maaüksus (osaline)” kehtestatud 
detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnis-
tamine Kähriku tee 23, Kähriku tee 25, Käh-
riku tee 39, Kähriku tee 43, Nõmme tee 9, Pa-
lumetsa tee 10 kinnistute osas ja Palumetsa 
tee 11 tehnovõrkude liitumise ja mahasõidu 
osas”.

Viimsi Vallavolikogu 10.07.2001 otsusega 
nr 87 kehtestati Viimsi vald, Lubja küla, Kase 
maaüksuse (osaline) DP (edaspidi Kase DP), 
millega planeeriti 22 väikeelamu krunti, teede-
võrgustik ning määrati hoonestustingimused. 
Planeeritava ala suurus oli 85 000 m2.

Haabneeme alevik, Kähriku tee 23, Kähriku 
tee 25 ja Nõmme tee 9 kinnistute omanikud 
esitasid 14.06.2021 Viimsi Vallavalitsusele taot-
luse Kase DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks 
Kähriku tee 23, Kähriku tee 25 ja Nõmme tee 9 
kinnistute osas, kuna tänaseks päevaks ei vasta 
moodustatud kinnistud kehtivale DP-le. Samuti 
soovitakse muuta Kähriku tee 23 ja Kähriku 
tee 25 kinnistute piire läbi maakorralduslike 
toimingute. Pärast DP osaliselt kehtetuks tun-
nistamist on omanikel võimalik ehitusseadus-
tikust tulenevate menetluste ja maakorraldus-
like toimingute läbi realiseerida aja jooksul 
muutunud soove.

Kähriku tee 39, Kähriku tee 43 ja Palumetsa 
tee 10 kinnistute omanikud esitasid 25.06.2021 
vallavalitsusele taotlused projekteerimistingi-
muste väljastamiseks DP olemasolul eramu 
püstitamiseks ehitusõiguse määramiseks. Kuna 
kinnistud vastavad üldplaneeringu teemapla-
neeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted” keh-
testatud tingimustele, on võimalik väljastada 
projekteerimistingimused ainult juhul, kui 
kehtiv DP tunnistatakse nimetatud kinnistute 
osas kehtetuks, misjärel oleks võimalik raken-
dada teemaplaneeringuga määratud ehitusõi-
guse tingimusi.

Palumetsa tee 11 kinnistu omanik esitas 
26.08.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Kase 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Palu-
metsa tee 11 kinnistu tehnovõrkude liitumise 
ja mahasõidu osas. DP-ga on ette nähtud tehno-
võrkude liitumised ja kinnistule mahasõit liik-
luspinnalt Kähriku tee. DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamise eesmärk on tagada tehnovõrkude 
liitumised ja kinnistule mahasõit liikluspinnalt 
Palumetsa tee.

DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ei mõ-
juta ega takista DP lahenduse elluviimist kehti-
ma jäävas osas.

Lisainfo on kättesaadav ka Viimsi valla kodu-
lehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond
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päevase lubatud maksimumi tänu 
ohtrale kastmistegevusele. Juhul, 
kui mitmel päeval järjest on tarbi-
mine suurem lubatud vee ammu-
tamise kogusest, ei täitu ka veepu-
hastusjaama reservuaarid ja see 
võib mõjutada teenuse kvaliteeti. 

Oluline on teha teavitustööd sa-
demevee suuremal kasutuselevõ-
tul kastmisveena. Igal aastal suure-
neb vee tarbimine uute liitumis-
te võrra ja seetõttu võib järgmine 

V
iimsi vallas korraldab 
ühisveevärgi- ja kana-
lisatsiooniteenust val-
la äriühing AS Viimsi 

Vesi. Lisaks valla vee-ettevõttele 
tegutseb poolsaarel veel kahek-
sa väiksemat veeühistut (Kelvingi 
Tehnovõrgud, Randvere Taru, Teh-
novõrkude Ühistu Miidu jt). Kõi-
kidel veeteenust tagavatel orga-
nisatsioonidel on kasutada ühine 
ressurss sama veehorisondi näol 
(4500 m3/ööpäevas).

ÜVK arengukava
Valla vee-ettevõte on koostanud 
Viimsi valla vee- ja kanalisatsioo-
niteenuse korraldamiseks vald-
kondliku arengukava, tagamaks 
valla elanikele vajaliku teenuse. 
Vastavalt kehtivale Viimsi valla ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni (lühen-
dina ÜVK) arendamise kavale 
2019–2030 on AS-il Viimsi Vesi 2030. 
aastaks planeeritud aastaseks vee 
müügi koguseks 1 346 020 m3. Tar-
bijate arv ja veekasutus on aga val-
las kasvanud kiiremini, kui on pla-
neeritud vee-ettevõtte arenguka-
vas. Tänase seisuga katavad juba 
olemasolevad tarbijad, kehtesta-
tud detailplaneeringud ja välja an-
tud tehnilised tingimused arengu-
kavaga 2030. aastaks planeeritud 
tarbimise ja lubatud veeressur-
si piiri.

Vee tarbimine on tõusnud
ÜVK arengukava kohaselt oli AS-il 
Viimsi Vesi 2020. aastaks kavanda-
tud vee müük aastas 959 684 m3. 
Kui aga vaadata 2020. aasta and-
meid, siis suurenes aastane vee 
müük, olles kokku 982 516 m3 (ehk 
tarbimine oli planeeritust suurem 
22 832 m3 võrra). Vaadates üle 
2021. aasta näitajad, siis oli planee-
ritud vee müük 994 660 m3, aga te-
gelik müük küündis 1 003 087 m3-
ni. Kindlasti mõjutas viimast aastat 
ka põuane suvi. Kahel vaadelda-
val aastal oli vee tarbimine Viimsi 
vallas mõnevõrra suurem, kui see 
oli arengukavas samaks perioo-
diks ette nähtud. Vaadates tegeli-

Veetarbimise kasv oli 
ligi 50%
Näiteks 2021. aasta juunis oli maksi-
maalne tarbimine ööpäevas 5266 m3 
(normaalne keskmine veetarbimine 
on ca 3500–3700 m3 ööpäevas). 
Tipptunni tarbimine tõusis mõnel 
kuumal päeval koguni ligi 50%. 
Seega juba käesoleval ajal ja ilma 
kehtestatud detailplaneeringute 
tarbimiseta esineb suvel olukordi, 
kus tarbimine on saavutanud öö-

ku tarbimise prognoosgraafikuid, 
siis sama trend jätkub suure tõe-
näosusega ka käesoleval ja järgne-
vatel aastatel. 

Veeressursi tagamine 
ehitusõiguse saanutele
Iga planeering, mis kehtestatakse, 
või projekteerimistingimused, mis 
välja antakse, reserveerivad vasta-
vatele elamuühikutele (üks elamu-
ühik on kas üks individuaalmaja 
või korter) või ärihoonetele vee-
ressursi. Käesolevaks ajaks keh-
testatud detailplaneeringute või 
väljastatud projekteerimistingi-
muste kavandatav tarbimine on 
kokku 992 311 m3, mis moodus-
tub järgnevalt:

- ligi 3800 elamuühiku tarbi-
mine mahuga 420 720 m3 (keh-
testatud või koostamisel olevad 
planeeringud, projekteerimistin-
gimustega antud ehitusõigus ja su-
vilakinnistud, mis ei ole veel liitu-
nud – see arvnäitaja täpsustub);

- äri-, tootmis- jms kinnistute 
tarbimine 571 591 m3 (kehtestatud 
detailplaneeringuga äri-, tootmis- 
jm sarnased kinnistud, mis ei ole 
veel liitunud).

2030. aasta saabub 
kalendrist kiiremini
ÜVK arengukava näeb 2030. aas-
taks ette aastase veemüügi plaa-
nitud mahuks 1 346 020 m3. Kui 
aga liita 2021. aasta tegelikule vee 
müügi kogusele seni kehtestatud 
planeeringute (sh liitumata kin-
nistute) potentsiaalne tarbimine, 
moodustab see juba praegu kok-
ku 1 995 398 m3, mis ületab ÜVK 
arengukavas ette nähtud 2030. 
aasta mahtu 649 378 m3 võrra. Ni-
metatud mahule tuleb juurde ar-
vestada omatarve, avariide ku-
lu, ehitusvee müük ja lekete kulu, 
mis on suurusjärgus 20% vee müü-
gist. Seega on kokku kehtestatud 
detailplaneeringute realiseeru-
misel ja liitumata suvilakinnistu-
te liitumisel vajalik hinnanguline 
veeressurss ligi 2 394 000 m3 aas-
tas. Sellises suurusjärgus aastane 
veeressurss on maksimaalne, mida 
AS Viimsi Vesi saab kasutada. Se-
da aga siis, kui lähiaastatel valmib 
planeeritud II ühendus AS-iga Tal-
linna Vesi, mille tulemusena suu-
reneb aastane veeressurss kuni 

VESI Vee- ja kanalisatsiooniteenus on üks 
elutähtsatest teenustest. Veeressursi majandamine 
ja täpne kavandamine on seetõttu eriti oluline, 
kuna see mõjutab kõiki valla elanikke. 

2 390 750 m3-ni. Arvutuste koha-
selt võib 2030. aasta maht kätte 
jõuda juba viie aasta pärast.

Kasutusel olevad ressursid
Käesoleval ajal on ööpäevane või-
malik veekasutus 5368 m3, mis teeb 
aastaseks veekasutuseks 1 959 320 
m3. See maht koosneb veeloaga lu-
batud põhjavee veehaarde mahust 
4072 m3 ööpäevas ning AS Tallinna 
Vesi I ühendusest (Laiaküla ühen-
dus) mahuga 1296 m3 ööpäevas. 
Arvestades vee müüki ja juba keh-
testatud detailplaneeringute rea-
liseerumist, võib lähiaastate öö-
päevane veetarbimine saavutada 
suuruse 5410 m3. 

Suvine veetarbimine 
suureneb hüppeliselt
Tegelik ööpäevane tarbimine (ilma 
kehtestatud detailplaneeringute-
ta) läheneb suvisel perioodil juba 
tänasel päeval lubatud ööpäevase 
tarbimise maksimumile. See pa-
neb küsima, kas tõesti hakkavad 
inimesed põuaperioodil rohkem 
pesema, saunatama, tualetis käi-
ma ja vett jooma? Pigem oli selle 
põhjuseks meeletus koguses mu-
rude ja hekkide kastmine. Kuulda-
vasti kasteti Viimsis ka õunapuid. 
Mõne kinnistu puhul tehti kast-
mist koguni mitmesaja kuupmeet-
ri osas ühes kuus! Joogiveeressurss 
ei ole mõeldud selliseks mahukaks 
kastmiseks. Lillepeenarde ja toma-
titaimede kastmine veeressurssi 
oluliselt ei mõjuta. 

Viimsi valla veeressurssidest

tasub teada

  Oluline on tõsta vallaelanike teadlikkust ja suunata inimesi 
joogivee säästliku kasutamise põhimõtteid järgima ning propa-
geerida inimesi rohkem sademevett kasutama. 

Põhjavesi on meie peamine joogiveeallikas ja piiratud loodus-
ressurss. Seetõttu on ka põhjavee seisukorra jälgimine ja kaits-
mine äärmiselt oluline ning põhjavee varusid tuleks kulutada 
võimalikult sihtotstarbeliselt. Põhjaveevarud on kinnitatud joogi-
veena kasutamiseks ning nende määramisel ei ole arvestatud 
vee kasutamist tehnoloogilisel või muul eesmärgil, näiteks rohke 
kastmisveena. Siinkohal on oluline teha teavitustööd, et joogivee-
ga murude ja hekkide kastmised lõppeksid. Ka ei anna päevane 
suurtes kogustes veega kastmine vajalikku tulemust, kuna päike-
se ja suure soojaga aurustub vesi koheselt ning pigem kõrvetab 
taimi. Pigem tuleks taimi kasta hilisõhtul või varahommikul ning 
võimalusel teha seda kogutud sademeveega.

Sademevee kogumiseks võib kasutada mahuteid, kaevu, tiiki 
vms lahendust. Vihmavee kasutamine on ka taimedele hea, sest 
see sisaldab erinevaid toitaineid. Vihmavesi on märkimisväärselt 
pehmem veetrassi veest. Sademevee teeb eriliseks ka erakord-
selt kõrge lahustunud hapniku sisaldus. Need omadused teevad 
vihmavee väga väärtuslikuks taimedele ja põhjendavad tema 
kogumist.

Põhjavesi kui väärtuslik loodusressurss

Alar Mik
abivallavanem

Kastmiseks 
on kõige 
mõistlikum 
koguda ja 
kasutada 
sademevett. 
Foto: Canva
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põuaperiood rohke veega kastmise 
korral üha enam mõjutada veetee-
nuse kvaliteeti. Juhul, kui kehtesta-
tud planeeringute järgsed liitujad 
kasutavad vett kuumal suveperioo-
dil sarnaselt tänasele  tarbimisele, 
siis on tõenäoline, et suvekuudel 
esineb päevi, kus ööpäevane tar-
bimine läheneb 7000 m3-le. Selli-
ses olukorras ei ole võimalik taga-
da häireteta veevarustust kõigile 
tarbijatele. Loodame ja teeme tööd 
selle nimel, et olukord selleni ei 
jõuaks.

Eraldatud veeressurss
AS-ile Viimsi Vesi on eraldatud 
keskkonnaministri käskkirjaga 
kindel kogus põhjaveevaru öö-
päevas (4072 m3), mille ületami-
ne ei ole lubatud. Vastavalt luba-
tud veevõtu kogusele on rajatud ka 
veevõrku varustavad puurkaevud. 
Igal puurkaevul on maksimaalne 
tootlikkus, mille ületamisel võib 
hakata toimuma merevee sisse-
tung, mis omakorda võib rikkuda 
kogu veekihi. Seetõttu ei saagi ka 
AS Viimsi Vesi rohkem vett pum-
bata. Vastavalt põhjaveekomisjo-
ni 2021. aasta oktoobris toimu-
nud istungile otsustati, et Viimsis 
on Kambriumi-Vendi põhjavee-
kompleksi veevarud mittetaastu-
vad ja piiratud ning Viimsi valla-
le suuremaid ressursse eraldada ei 
saa. Ka anti soovitusi, mis võimal-
davad poolsaare keskosas oleva 
veehaarde pumpamismahte säili-
tada võimalikult pikka aega.

Vaba veeressurssi ei ole
Hetkel on kogu saadaolev veeres-
surss kasutuses või broneeritud 
juba kehtestatud detailplaneerin-
gutele. Ressurss uutele detailpla-
neeringutele ning projekteerimis-
tingimuste alusel kavandatavatele 
uutele hoonetele puudub. Kuna 
senistest saadaolevatest veeres-
surssidest tulenevalt ei ole või-
malik uutele hoonemahtudele 
veeressurssi eraldada, siis sellest 
lähtuvalt ei saa AS Viimsi Vesi 
väljastada tehnilisi tingimusi al-
gatatavatele planeeringutele või 
projekteerimistingimuste alusel 
kavandatavatele uutele ehitistele. 
On igati mõistetav inimeste paha-
meel, kes saavad negatiivseid vas-

tuseid. Seda eriti siis, kui rajatak-
se uus hoone oma pere järelkasvu 
tarbeks talu hoovile või ehituste-
gevuse eesmärgiks on piirkon-
da elavdada läbi teenusmajan-
duse ja töökohtade. Samas tuleb 
arvestada, et veeressurss on elu-
tähtis teenus ja kui sellise tempo-
ga edasi mahtusid eraldada, võime 
ühel päeval olla olukorras, kus vett 
enam ei jätku. 

Hetkel on esmane prioriteet ta-
gada senistele klientidele ja väljas-
tatud mahtudele vastav ressurss, 
seda ka erinevatel tarbimisperioo-
didel, sh suvel. 

Tulevikuplaanid ja 
tarnekindlus
AS Viimsi Vesi on alustanud AS-
iga Tallinna Vesi II ühenduse pro-
jekteerimist, mille arvelt saaks kat-
ta tulevikus tekkivat vajadust ning 
mille tulemusena suureneks aas-
tane veeressurss 2 390 750 m3-ni. 
Samas on ka selline veeressurss 
piisav üksnes selleks, et katta ära 
tänaste tarbijate ja juba kehtesta-
tud detailplaneeringute ja väljas-
tatud tehniliste tingimustega kae-
tud veevajadus. 

See aga ei tähenda, et lahen-
dusi ei otsita. Selle nimel tehak-
se igapäevaselt tööd. Arutluse all 
on olnud mitmed variandid, ala-
tes naaberomavalitsuste territoo-
riumil reserveeritud põhjaveevaru 
üle läbirääkimistest kuni lisatoru-
de toomiseni Tallinnast. Viimane 
lahendus eeldab aga hiigelinves-
teeringute teostamist, mis oma-
korda tähendab kulude hinnasta-
mist veehinna osana. Vallavalitsus 
ja vee-ettevõte kaardistavad lahen-
dusi, vaatavad üle seniseid eralda-
tud mahtusid (võimalikud vabad 
ressursid ja nende eraldamine), 

tehakse eelanalüüse erinevate la-
hendusvariantide tasuvuse ja so-
bivuse osas.

Uus ÜVK arengukava
AS Viimsi Vesi asub koostama 
uut Viimsi valla ÜVK arenguka-
va. Kavas on vajalik leida lahen-
dus nii veevarustuskindluse taga-
miseks kui ka reovee käitlemiseks. 
Üks oluline küsimus on siinjuu-
res rahvastiku arv Viimsis – selle-
le peaks vastuse andma erinevad 
valla arengustrateegiaga ja üld-
planeeringuga seotud uuringud. 
Vee-ettevõtte hinnangul on või-
malik praeguse ja kavandamisel 
olevate ühendustega ning osali-
se ringi ehitamisega teenindada 
ära ligi 30 000 elanikku (see võib-
ki olla senine väljastatud maht). 
Aga see oleks ka maksimum, mi-
da taristu vastu peaks. Uue ÜVK 
arengukava raames mõeldakse 
võimaliku III ühenduse peale Tal-
linnaga (võimalik asukoht Ranna 
teed mööda Pirita jõeni), aga ka 
uue puhasti rajamisele. Esmatäh-
tis on tagada teenus senistele val-
laelanikele ja kehtiva ehitusõigu-
se omanikele. Kindlasti vaadatakse 
ka need mahud üle ja vabanevate 
mahtude korral on võimalik neid 
eraldada avalikele hoonetele, töö-
kohtadega ja teenustega seotud te-
gevustele jms.

Vaatamata kõikidele probleem-
kohtadele tegutsevad vallavalitsus 
ja vee-ettevõte selle nimel, et leida 
olukorrale lahendus. Selle saavu-
tamiseks on oluline kasutada joo-
givett säästlikult ning võtta kasu-
tusele rohkem sademevett (sh on 
vallavalitsus seadnud teatud ala-
dele nõudeks sademevee säästlike 
lahenduste rajamise ja kinnistustel 
sademevee kogumise). Teisalt toi-
mub vee kasutuse piiramine teh-
niliste tingimuste mitteväljasta-
misel (et probleem ei suureneks). 
Samuti käib tehniliste lahenduste 
osas analüüs Tallinnaga ühendus-
te loomiseks või siis läbirääkimis-
te pidamiseks naaberomavalitsus-
te veeressursside osas (mis eeldab 
samuti taristu rajamist).

Hetkel on kogu 
saadaolev vee-
ressurss kasutuses 
või broneeritud juba 
kehtestatud detail-
planeeringutele.
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Kui väliselt on purskkaevude väljak ava-
lik park, siis tegelikult on sellel tähtis roll 
piirkonna sademevee käitlemisel. Pursk-
kaevude väljakule projekteeritakse sääst-
likud sademeveelahendused, mille ees-
märk on aeglustada ja ühtlustada suurt 
osa Haabneeme klindilt tulevast sade-
me- ja allikaveest. Nii vähendab pursk-
kaevude väljak oluliselt lumesula ning 
tugeva vihma järgselt piirkonna sademe-
veesüsteemide koormust. Väljaku keskele 
projekteeritavast purskkaevust saab tea-
daolevalt esimene avalik sademeveel töö-
tav purskkaev Eestis. 

Purskkaevude väljaku projekteerib 
SWECO Projekt AS ning rahastab 70% 
ulatuses Keskkonna Investeeringute Kes-
kus läbi üleujutuse riskide maandamise 
meetme.

Eskiis on inspireeritud jõe deltast. Pro-
jekteeritav pargihaljak on kui miniatuur-
ne delta, kogudes kokku vee nii pargialalt 
kui ka torustiku kaudu suuremalt terri-
tooriumilt, mille eesvooluks on pargialal 
paiknev kraav. Delta on looduses märg-
ala, mis mahutab palju vett, mistõttu on 

Valmis Haabneeme 
purskkaevude väljaku eskiis

P R O J E K T

Valla peatänava idee elluviimisega on valmimas ühe peatänavaga külgneva 
ala – Randvere tee 21 purskkaevude väljaku projekt. Purskkaevude väljakuga 
soovitakse luua Haabneeme keskusesse rohelusega põimitud ja looduslähedane 
avalik ruum, kus on tegevust nii suurematele kui ka väiksematele. Seeläbi 
luuakse peatänava äärde juurde kvaliteetset avalikku ruumi.

see kujund projekteeritavalale haljakule 
sobilik. Looklevatest teedest moodustub 
delta jõestik ning selle saarteks on haljas-
alad ning erinevaid tegevusi võimalda-
vad paigad. Loodav ala mahutab palju 
vett, eksponeerides seda purskkaevude 
ja oja abil, suunates vee veel enne merre 
jõudmist ringlusesse. Kõrgendikena raja-
tavad maastikusaared on puhvriks, eral-
dades müra ja liiklust, liigendades ruumi, 
sulgedes vaateid ning uues intiimsemaid 
jalutusradasid, muutes sellega pargi näili-
selt suuremaks. Lahendus tervikuna toob 
piirkonda rohelust ja taimestikku, mis ri-
kastab elukeskkonda ja loob hubasust.

 Joonise puhul on siiski tegemist alles 
eskiisiga, millega pannakse paika tuleva-
se purskkaevude väljaku projekteerimise 
põhimõtted. Väljaku ehitusprojekt valmib 
kevadel. Arvamusi saab eskiisi osas esita-
da e-posti aadressil info@viimsivv.ee.

 Tutvu eskiisiga täpsemalt valla veebi-
lehel.

Siim Reinla
kommunikatsioonide vanemspetsialist 

Väljalõige purskkaevude väljaku eskiisist. Joonis: SWECO Projekt AS

Palume energiahinna tõusu hüvitise 
taotlejatel varuda kannatust 
26. jaanuari seisuga oli Viimsi vallale elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete osali-
seks tasumiseks taotluse esitanud üle 1060 inimese.

Kuna taotlusi on palju ja nende menetlemine võtab aega, palume taotlejatel 
varuda kannatust.

Vallavalitsus teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 töö-
päeva jooksul kõigi dokumentide esitamisest arvates. NB! Kui taotluses esineb 
puudujääke või mõnda dokumenti on vaja lisaks, siis võtab vallavalitsus taot-
lejaga ise ühendust. 

Vallavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole 7 tööpäeva 
jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates. 

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta märts (kaasa 
arvatud). Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini, samas tuleb arvestada, 
et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem 
kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta.

Taotlemise tingimuste, vajalike dokumentide ja esitamise kohta saab täpsemat 
infot: viimsi.ee/taotlused/energiakulude-huvitis.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku, siis on vaja vähem taot-
lusi teha. Mitme kuu peale kokku esitamine ei vähenda toetuse suurust. Kind-
lasti tasub tutvuda rahandusministeeriumi kodulehega www.rahandusministee-
rium.ee/energiakulude-huvitamine.

 Taotlusi saab esitada nii elektrooniliselt, paberkandjal kui ka kohapeal. 
Soovitame võimalusel hüvitist taotleda e-kanalite kaudu ning kohale minna või 
helistada juhul, kui taotlemisel vajatakse nõu või abi.   

Viimsi Teataja
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V
alla teevalgustuse käi-
dukorralduse ja remon-
di leping sõlmiti 7-aas-
tasele perioodile, aasta-

teks 2022–2028. KH Energia-Kon-
sult on teostanud valla käidukorral-
dustöid aastast 2017. Uue lepingu 
alusel alustati tööd käesoleva aas-
ta jaanuarist. 

Aasta alguse seisuga on Viimsi 
vallas töös hoida 6153 valgustus-
punkti ning 184 liitumis- ja juhti-
miskilpi. Käidukorraldustöödega 
tagatakse ööpäevaringne teeval-

gustuse ja valla ligi 30 foorisead-
me hooldus. Lepingujärgsed tööd 
jagunevad tööde iseloomust tule-
nevalt: üldisteks töödeks (sh kõik 
taustaprotsessid, käidumeistri töö, 
käidukorraldusega seotud tööd 
jm); käidukorraldus – jooksev ta-
ristu seire ja hooldus; remondi- ja 
ehitustööd; avariitööd ning doku-
menteerimistööd. 

Käidukorraldust juhib käidu-
meister. Tema ülesandeks on kor-
raldada hooldus- ja remonditöid, 
viia läbi valgustuse kontrolle vas-
tavalt kavale, koostada kuupõhist 
aruandlust, panna kokku tehnilisi 
tingimusi ja sisestada infot erine-
vatesse tööplaanidesse ning rea-
geerida erinevatele sündmustele. 
Lisaks igapäevasele tehnilisele töö-

KÄIDUTÖÖD Viimsi vallavalitsus viis 2021. aasta 
sügisel läbi uue teevalgustuse käidukorralduse 
hanke, milles tunnistati edukaks AS KH Energia-
Konsult pakkumus. Käidutöödega on kavas 
renoveerida valla peateede valgustust.

le on ette nähtud valla teevalgustu-
se arengukava uuendamine (kahel 
korral lepinguperioodi jooksul). 
Suureks tööks saab terve valla val-
gustuse andmete sisestus KOV-GIS 
keskkonda, mis peab valmima esi-
mese käiduaasta lõpuks. 

Käidutööde koosseisu kuulub 
veel ligi 400 ühiku jõuluvalgustu-
se ülespanek ja mahavõtmine, kii-
rustabloode ümberpaigutamine, 
ohutuskontrollid ja suures kogu-
ses IT-töid (alates tarkadest andu-
ritest kuni erinevate juhtimisprog-
rammideni).

Olulisel kohal on valgustuse 
moderniseerimine ja energiatõ-
husus. Nii tuleb esimese käiduaas-
ta lõpuks välja vahetada valgustid 
Aiandi teel, Lubja teel, Pärnamäe 
teel, Rohuneeme teel (alates LED 
III projekti tööde piirist Pääsuke-
se teelt kuni Kalmistu teeni), Pargi 
teel ja Randvere teel kahes lõigus 
(Lubja ringist kuni Leppneeme tee-
ni ning Randvere aedlinna Põldpüü 
ristmikust kuni Metsakasti raud-
teeülesõiduni) ja asendada need 

Alar Mik
abivallavanem

Käimas on 
LED II projekti-
tööd. Foto: 
Taavi Valgmäe

TÄNAVAVALGUSTUS Viimsi 
vallavalitsuse ehitus- ja kom-
munaalosakond on viimaste 
aastate jooksul usinalt tege-
lenud tänavavalgustuse reno-
veerimisega, saades selleks 
toetust ka  Keskkonnainves-
teeringute Keskuse kaudu 
Euroopa Ühtekuuluvusfondist. 

Esimene projekt – LED I – algas 
2017. aastal ja lõppes 2019 suvel. 
Selle käigus vahetati välja suur osa 
Haabneeme aleviku tänavavalgus-
tusest (325 valgustit asendati 402 
uuega). Samuti viis projekt Viim-
si tänavavalgustuse nutiajastusse, 
sest paigaldati valgusti- ja kilbipõ-
hine juhtimissüsteem.

Tänavavalgustuse teine etapp – 
LED II – lõppes 2021. aasta augus-

Miks on tänavavalgustuse renoveerimine mõttekas

tis. Sellega asendati 18 Viimsi val-
la piirkonnas 469 amortiseerunud 
valgustit 658 uuega. Samuti lülita-
ti need eelmise projekti käigus ka-
sutuselevõetud juhtimissüsteemi.

Jättes kõrvale parema valgusta-
tuse, suurema töökindluse ja es-
teetilisema välimuse, on tänava-
valgustuse renoveerimisel väga 
oluline ja praktiline eesmärk. Eri-

ti aktuaalne on see mitmeid rekor-
deid löönud elektrihindade taustal. 
Nimelt aitab uus tänavavalgustus 
märkimisväärselt raha kokku hoi-
da. Alljärgnevalt ongi välja toodud 
lihtsustatud arvestus LED II projek-
ti näitel.

Enne projekti elluviimist oli 
18 valla piirkonnas 469 valgus-
tuspunkti, mille keskmine võim-
sus oli 162 W. Aastas kulus elekt-
rienergiat 304 MWh arvestusega, 
et tänavavalgustus on aastas töös 
4000 tundi. Viimsi vallavalitsusel 
on fikseeritud hinnaga elektrile-
ping, mille kohaselt maksab päe-
vane elekter 71,79 eurot MWh eest 
käibemaksuta ja öine 51,28 eurot. 
Kuna tänavavalgustus põleb eel-
kõige pimedal ajal, on öise elektri 
osakaal suurem – suhe on ligikau-
du 30:70, võttes arvesse viimaste 
kuude elektriarvetel näidatud öise 
ja päevase elektrienergia tarbimise 
suhet. Nende hindadega kulus va-
na süsteemiga tänavate valgusta-

miseks pea 21 000 eurot koos käi-
bemaksuga (arvestatud on üksnes 
elektrihinnaga, mitte võrgutasu ja 
aktsiisiga).

LED-tehnoloogiaga valgustite 
keskmine võimsus on 42 W, see-
ga 120 W võrra väiksem kui varem. 
Aastane elektrienergia kulu on 
nüüd 112 MWh 304 asemel – 192 
MWh võrra väiksem. See avaldub 
otseselt ka rahalises kokkuhoius. 
Nüüdne aastane kulu elektriener-
giale on ligikaudu 7700 eurot käi-
bemaksuga. Aastaseks säästuks ku-
juneb seega veidi enam kui 13 000 
eurot. Kuus tähendab see 1100-eu-
rost ja päevas 36-eurost kokkuhoi-
du varasemaga võrreldes.

Siinne näide põhineb vaid ühel 
osal Viimsi valla tänavavalgustu-
sest. Juba praegu on töös uuen-
damise kolmas etapp – LED III –, 
mille elluviimise järgselt kasvab 
LED-valgustite osakaal vallas üle 
40%, suurendades kokkuhoidu 
veelgi.

Jaan Urb
LED II projektijuht

LED-valgustitega. Tööde raames 
saab renoveeritud ligi 510 valgus-
tuspunkti, mis viib valla LED-val-
gustuse osakaalu 48% peale.

Lepinguga kuuluvad tööde koos-
seisu ka uue valgustuse rajamine, 
kui see on kuni 10 valgustuspunkti-
ga. Selleks esitab lepingupartner iga 
kord eraldi kalkulatsiooni vastavalt 
ühikhinnatabelile ja nii on tagatud 
suurem paindlikkus uute süstee-
mide rajamisel. Kõik uued paigal-
datavad valgustid peavad vastama 
ENEC+ ja CE märgisele ja ühildu-
ma juhtimissüsteemiga. 

Teevalgustusega seotud mure-
dega saab pöörduda rikete üld-
numbrile 659 8970, mis töötab 24 h
ööpäevas, või e-posti aadressile info
@khenergia.ee. Viimsi valla käi-
dumeister on Tõnu Roosna (tonu.
roosna@khenergia.ee), kelle poo-
le saab pöörduda tehnilistes küsi-
mustes, tehniliste tingimustega 
seotud küsimustes jm teevalgustust 
puudetavatel teemadel. Tehnilisi 
tingimusi saab taotleda elektroo-
niliselt valla taotluste keskkonnas.

tähtaeg tööd

1 tunni jooksul Tuleb tagada lahtiste elektrijuht-
metega kahjude, avariide ja õnne-
tuste tagajärjel purunenud ja liiklust 
takistavate või vara ohustavate või 
vandalismi korral tekitatud kahjude 
või muul moel avalikus ruumis 
liikumist takistavate olukordade 
likvideerimine.

2 tunni jooksul Avalikus ruumis asuvate valla-
elanikele ohtlike elektripaigaldiste 
likvideerimine ja isoleerimine.

4 tunni jooksul Rikke tekkimisel rakendunud kaitse-
seadmete tagasilülitamine tava-
olukorras.

24 tunni 
jooksul

Ülekäiguradade, ohtlike kurvide 
ja ristmike, haridusasustuste sisse-
sõitude juurde jäävate valgustite 
rikete likvideerimine ja lambipirnide 
vahetus; samuti valla nõudmisel 
ajutise valgustuse taastamine olu-
korras, kus remonttööd kestavad 
üle 3 tunni.

48 tunni 
jooksul

Lülitusjaotusseadme (kilbi) rikete 
likvideerimine.

72 tunni 
jooksul

Mittetöötava pirni vahetus.

5 päeva 
jooksul 

Maakaabli rikete avastamine / 
tuvastamine, samuti kahjunõude 
esitamine liiklusõnnetuse / vanda-
lismi vms korral.

7 päeva 
jooksul

Pöördumisetele vastamine.

10 päeva 
jooksul

Maakaabli väljavahetamine, samuti 
mittetöötava valgusti remont- või 
vahetustööd, ka tehniliste tingimuste 
väljastamine.

Iga kord 
pärast tuge-
vat tuult 
(6 palli või 
10 m/s)

Visuaalne ülevaatus.

Iga järg-
neva kuu 
5. kuupäev

Eelmise kuu piirkondliku valgustuse 
kontrolli kuupõhise aruande esita-
mine.

Üks kord kuus Piirkonniti valgustuse öise kontrolli 
teostamine.

Üks kord 
aastas 

Lülitus-jaotusseadme (kilbi) 
puhastamine.

OLULISEMAD REAGEERIMISTÄHTAJAGA TÖÖD 
JA REAGEERIMISAJAD

Käidutööd 
Nurme teel. 
Foto: Tõnu 
Roosna

Valla välisvalgustuse käidukorraldajana 
jätkab tööd AS KH Energia-Konsult
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V
ajaduse sõiduki järe-
le tingisid eelkõige tal-
vised rasked ilmaolud, 
sest uus sõiduk võimal-

dab liikuda tingimustes, kus paa-
di, laeva ja muude veesõidukitega 
hakkama ei saa. Eriti oluline on-
gi asjaolu, et sellega saab sõita nii 
mööda vett, jääd kui ka lumist ran-
nikut. Kõige parem on aeroglisserit 
kasutada siis, kui kogu meri on jääs, 
sest jääl sõit möödub eriti ladusalt, 
vee peal ja jääsupis see natuke siis-
ki raputab. Samas omab see seade 
oma konstruktsioonilt ja ülesehitu-
selt eelist klassikalise hõljuki ees, 
kuna tal puudub sõiduki alla pum-
batav õhkpadi, millest üles paisku-
vad peenikesed veepiisad miinus-
kraadidega väga kiiresti külmuvad 
ning võivad hõljuki teatud juhul 
isegi liikumisvõimetuks teha. 

Vabatahtliku merepääste aero-
glisser on mõeldud eelkõige kol-
meks otstarbeks: Aegna elanike 
talvine transport, vajadusel teiste 
saarte elanike transport, sh Prang-
li, ja päästesõidud. Viimsi vabataht-
liku merepääste esindaja Raul Rink 
ütleb, et aeroglisserit liigutab Chev-
rolet 500 hj 6,2-liitrise töömahu-
ga mootor, mis tagab maksimaal-
seks kiiruseks vee peal liikudes üle 
100 km/h. Sõiduki pikkus on 7,5 ja 

laius 2,5 m ning arvutuslik kande-
võime 1500 kg.

Korraga mahub sõidukisse sisse 
seitse reisijat ning päästevesti seal 
kandma ei pea. Aerogrlisseril on 
sees soojendus, mis teeb reisi pal-
ju mugavamaks. Kuigi peamiselt 
plaanitakse hakata masinat kasu-
tama inimeste transpordiks, siis va-
jadusel saab seda kasutada ka kau-
ba vedamiseks.

Aeroglisseri näol on tegemist 
Venemaal toodetud veesõiduki-
ga, mis on loodud spetsiaalselt vee 
peal rasketes ilmaoludes liikumi-
seks. Kuigi masinat saab kasuta-
da aastaringselt, on selle peamine 
eesmärk väikesaarte talvise trans-
pordi ühenduse parendamine pe-
rioodil, mil liinilaevad sõita ei saa. 
Aeroglisseriga reis on ka kordades 
soodsam kui näiteks helikopteri-
ga, mida oleks teoreetiliselt samu-
ti võimalik talviti kasutada.

Jaanuaris tehtud proovisõi-
dul kiitsid uue masina heaks ka 
Prangli elanikud, nimetades se-
da suisa enda päästeingliks. Ro-
huneeme sadamast Prangli saare-
le kestis testsõit kokku 20 minutit 
ning üldmulje oli kõikidel proo-
visõitjatel väga positiivne. Prang-
liga seotud ja saare  küsimustega 
tegelev Viimsi vallavolikogu liige 
Jaanus Koni aitas välja valida kaks 
randumiskohta, kuhu oleks aero-
glisseriga vajadusel kõige opera-
tiivsem ligi pääseda. “Võrreldes 
hõljukiga on aeroglisser jääoludes, 
kus liinilaev Wrangö ei saa operee-

TEHNIKA Möödunud aastal soetas Viimsi vaba-
tahtlik merepääste aeroglisseri. Selle ostmiseks saadi 
suures osas toetust Väikesaarte programmist, kuid 
projekti finantseerisid ka Viimsi vald ja Tallinna 
linn. Tegemist on teadaolevalt esimese omataolise 
veesõidukiga Eestis.

Vabatahtlik merepääste sai aeroglisseri

rida, ainuvõimalik lahendus,” sõ-
nas Jaanus Koni. 

Lisaks mugavale ja kiirele sõidu-
le on aeroglisser võimeline ületama 
kõrgeid jäävalle ja muid takistusi. 
Kuigi sõiduk ei ole oma mõõtmetelt 
suur, on ta siiski piisavalt mahukas, 
et hädapärased saareelanike sõi-
dud ning esmatarbekaupade vedu 
korraldada. Tugevamate tuulte pu-
hul on küll eelis kopteriga ühendu-
se pidamisel, kuid rahaliselt suu-
rusjärgu võrra kallim.

Aeroglisseri soetamise projek-
ti maksumus oli 99 400 eurot koos 
maksudega, millest 81 400  eurot fi-
nantseeriti Väikesaarte programmi 
toetusega.  

Aeroglisseri 
pikkus on 
7,5 ja laius 
2,5 m ning 
arvutuslik 
kandevõime 
1500 kg. 
Fotod: Kärol 
Michelson

Kärol Michelson
Viimsi Teataja 
kaasautor

Valter Puu-
ström, Jaanus 
Koni, Endel 
Klaamas ja 
Raul Rink 
pärast edukat 
testsõitu
Pranglis Tenu-
neeme rannas. 

TEISELE RINGILE Talvine kraami-
mine toob päevavalgele asju, 
mida enam vaja ei lähe. Tasub 
aga teada, et mitte iga enda 
jaoks liigseks muutunud ese 
pole kasutuskõlbmatu, vaid see 
võib kedagi veel edasi teenida. 
Nii hoiame ära liigse prügi 
tekke ja säästame väikeste 
sammude haaval niigi nappe 
ressursse terves maailmas. 

Uuskasutuskeskusesse saab tuua 
puhtaid ja terveid riideid, jalat-
seid, aksessuaare, kotte, mängu-
asju, nõusid, köögiriistu, sisustus-
esemeid, kodutekstiile, tehnikat, 
mööblit, spordi- ja hobitarbeid. 
Siiski tuleb silmas pidada, et kõiki 
asju Uuskasutuskeskus vastu ei võ-
ta. Turvalisuse kaalutlusel ei võta 
Uuskasutuskeskus vastu laste tur-
vatoole ja -hälle, kineskooptele-
reid ja gaasipliite. Uuskasutuskes-
kus ei võta vastu ka pianiinosid ja 
pulmakleite, kuna senise kogemu-
se põhjal on neile esemetele keeru-
line leida uut rakendust.

Viimsis saab asjad viia 
konteinerisse
Kõige lihtsam on tuua liigseks muu-
tunud, kuid jätkuvalt korralikud as-

Asju ülearu? Anna need uuele ringile!

jad lähimasse Uuskasutuskesku-
sesse kaupluste lahtiolekuaegadel. 
Annetusalad on kohe ukse juures. 
Kui lahtiolekuajad ei sobi või jää-
vad meie kauplused liiga kaugeks, 
siis on veel mugavaid võimalusi 
asju ära anda. Näiteks Viimsis saab 
asjad ära anda konteinerisse, mis 
asub Lavendel Spa ja Viimsi Mar-
keti vahelisel alal parklas. Kontei-
ner on avatud igal nädalavahetusel 
kell 11–16 koos teenindajaga. Ära 
saab tuua kõikvõimalikke puhtaid 
ja korralikke asju, mis pole väga 
suured: riideid, jalatseid, hobitar-
beid, nõusid, muusikat, sisustus-
esemeid, väiketehnikat, spordi- ja 
matkavahendeid. 

Nädala sees on konteiner sule-
tud ja palume mitte jätta asju selle 
kõrvale. Eriti praegustes oludes, kus 

pidevalt on märg ja lumine, võivad 
asjad lihtsalt saada enne kahjusta-
da, kui Uuskasutuskeskuse töötaja 
jõuab need konteinerisse ringi tõs-
ta. Nii on oht, et hea asi lõpetab ik-
kagi prügis. 

Korralikule mööblile tuleb 
järele kaubik
Suuremad asjad paraku ei mahu 
konteinerisse, aga korraliku, puhta 
ja terve mööbli ja kasutuskõlbliku 
suurema kodutehnika saab uuele 
ringile anda, kutsudes tasuta järele 
uuskasutuskaubiku. Kaubiku saab 
tellida Tallinnas ja lähiümbruses, 
sealhulgas Viimsis. Kaubikuga tu-
leb kohale kaks kaubikumeest, kes 
aitavad ka raskemad esemed au-
tosse tõsta.

Uuele ringile saab suuna-
ta mööblit ja tehnikat, mis on jät-
kuvalt puhas, terve ja töökor-
ras. Määrdunud ja katkise mööbli 
ning tehnika koht on jäätmejaa-
mas. Äraantav mööbel peaks ole-
ma lahti võtmata kujul, ühes tükis. 
Nii ei kaota see ühest kohast teise 
transportimisel väärtust ja järgmi-
sele kasutajale on tagatud, et möö-
bel on täiskomplektne.

Kuigi Uuskasutuskeskus püüab 
uuele ringile suunata kõik puhtad 

ja terved asjad, on ka erandeid. 
Keskus ei võta vastu nõukaaegseid 
sektsioonkappe, pianiinosid ning 
turvakaalutlusel gaasipliite ja ki-
neskooptelereid. Tasub ka teada, et 
kui kaubik on juba mööbli või teh-
nika järele tulemas, siis võib kaasa 
anda ka muud koduses majapida-
mises liigseks muutunud korrali-
kud ja puhtad asjad.

hea teada

  Kui on kõhklus, kas minu ese võiks sobida uuesti kasutuseks, 
võib endale testiks esitada küsimuse, et kas ise kannaks seda 
edasi või kas kingiks sõbrale-tuttavale? Teinekord on mõni rõiva-
ese endale emotsionaalselt kalliks muutunud, ent kui seda vaadata 
kõrvalpilguga, siis võib märgata kulumismärke või topilisust siit-
sealt. Kui kulumist on väga palju, siis pigem vajab selline materjal 
ümbertöötlust. Eestis on veel korraldamata tekstiilijäätmete kogu-
mine ja seega uuesti kasutamiseks sobimatud tekstiilid saab tava-
kodanik panna segaolmejäätmete hulka. Siiski, kui on suuremaid 
tekstiile, sealhulgas tekke, patju ja kudumeid, siis selliste materja-
lide üle võivad väga tänulikult olla loomade varjupaigad, kes saa-
vad neist materjalidest valmistada varjupaiga loomadele pesasid.

Uuskasutusse saab suunata vaid kasutuskõlblikud asjad, sest 
parandamise võimekust paraku keskuse väikesel tiimil ei ole. Liiati-
gi võib katkine ese osutuda ohtlikuks järgmisele kasutajale. Keskus 
eeldab, et asjad on ka puhtad, sest igapäevast suuremahulist pe-
semise võimalust poodides ei ole.

Kas asi sobib äraandmiseks?

Kaubiku tellimiseks tuleb saa-
ta eelnevalt pilt annetatavast ese-
mest koos enda kontaktandme-
tega e-posti aadressile kaubik@
uuskasutus.ee ning täpsem järe-
letulemise kellaaeg lepitakse juba 
telefoni teel kokku. Kaubiku tee-
nuse kohta saab lisainfot telefonil 
5553 3001.

Uuskasutuskeskus 

Korraliku 
mööbli ja 
kasutuskõlb-
liku suurema 
kodutehnika 
saab uuele 
ringile anda, 
kutsudes ta-
suta järele 
uuskasutus-
kaubiku. Foto: 
Uuskasutus-
keskus

Valla välisvalgustuse käidukorraldajana 
jätkab tööd AS KH Energia-Konsult
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duskaitselise sihtotstarbega ning 
metsade majandamine peaks toi-
muma ainult selles mahus ja sel-
liste meetoditega, mis on vajalik 
koosluste väärtuse säilitamiseks. 
Kui selleks majandada pole vaja, 
siis ei tohiks ka majandada,” soovi-
tab ekspert. 

Ehkki metsade majandamise 
mõjusid uuringus ei käsitletud, on 
siinkohal paslik märkida, et Riigi-
metsa Majandamise Keskus (RMK) 
koostas valla territooriumil asuva 
riigimetsa terviktutvustuse ja üle-
vaate metsade seisukorrast ning 
tutvustas seda jaanuaris vallava-
litsusele ja volikogule. RMK halla-
tavate maade pindala moodustab 
44% Viimsi valla pindalast. Valla rii-
gimetsad (2890 ha) jagunevad ma-
jandusmetsadeks (309 ha), majan-
duspiirangutega metsadeks (945 ha) 
ja rangelt kaitstavateks metsadeks 
(1637 ha).

Riigimetsa, mis asub asulate lä-
hedal või mida inimesed aktiivselt 
kasutavad, peab RMK kõrgendatud 
avaliku huviga metsaalaks. Nende 
alade läheduses elavaid või kinnis-
tuid omavaid inimesi, keda metsa-
tööd otseselt mõjutavad, kaasab 
RMK metsatööde planeerimisse. 
Praktiliselt kogu Viimsi vallas asuv 
riigimetsamaa on määratud kõr-
gendatud avaliku huviga aladeks.

Arvestades Viimsi valla riigimet-
sade vanuselist jaotust, raieküpse-

V
i imsi vallavolikogu 
kehtestas 2009. aastal 
Viimsi valla rohevõr-
gustiku teemaplanee-

ringu. Viimase kahe aasta vältel 
tehtud uuringu eesmärk oli ana-
lüüsida planeeritud rohevõrgusti-
ku toimivust tänastes oludes ehk 
seda, kas teemaplaneeringuga ka-
vandatud meetmed on piisavad 
jätkusuutliku sidusa ja toimiva ro-
hevõrgustiku olemasoluks. Samu-
ti sooviti välja selgitada, milline on 
Viimsi valla mandriosa rohevõr-
gustiku hetkeolukord.

“Viimsi on üks väheseid Eesti 
valdu, mis on koostanud eraldi ro-
hevõrgustiku teemaplaneeringu. 
Tavapäraselt käsitletakse rohevõr-
gustikuga seonduvat omavalitsuste 
üldplaneeringutes, kuid seda mit-
te nii täpselt, kui Viimsi vald kajas-
tas oma teemaplaneeringus,” ütleb 
vallavanem Illar Lemetti. 

Mis on roheline võrgustik?
Enne, kui uuringu juurde asume, 
selgitab uuringu projektijuht Kerttu 
Kõll, mida roheline võrgustik üldse 
tähendab. Rohelise võrgustiku toi-
mimine hoiab alal inimestele elu-
tähtsaid keskkonda kujundavaid 
protsesse nagu näiteks põhja- ja 
pinnaveeteke, õhu puhastumine 
jms. Samuti võimaldab see inimes-
tel kodu lähedal looduses puhata. 
“Rohelise võrgustiku toimivuse uu-
rimine on oluline seetõttu, et metsi 
kasutavad samal ajal nii loomad kui 
ka inimesed ning analüüs aitab väl-
ja selgitada, milline on rohevõrgus-
tiku ala ning kuidas inimene ja tei-
sed liigid sellel koos kõige paremini 
hakkama saaksid,” lisab ta.

Rohevõrgustik on Viimsi val-
la elurikkuse säilitaja, selle kaitsja, 
kliima soojenemisega kaasneva-
te keskkonnariskide leevendaja ja 
keskkonna rikastaja. Hästi kavan-
datud rohestruktuur peaks tagama 

Maastikukaitsealadel on 
oluline koht
Lisaks loomade ja nahkhiirte liiki-
de ja arvukuse väljaselgitamisele 
pöörati uuringus tähelepanu elu-
paikadele, sh kohaliku omavalitsu-
se kaitse all olevate maastikukait-
sealadele, et selgitada välja nende 
alade jätkusuutlikkus rohevõrgusti-
ku ülesannete täitjana. Lauri Kleini 
meelest on Viimsis olukord praegu 
hea ja kaitse-eesmärgid täidetud. 

“Kitsaskohaks on, et kohe nen-
dega piirnevatele aladele, mis on 
rohevõrgustiku tuumalade puhver-
alad (üleminekuala inimtegevuse 
ja rohevõrgustiku teiste elementide 
vahel – toim), on lubatud kehtiva 
üldplaneeringuga ehitada ja need 
on suuremas osas juba täis ehita-
tud või planeeritud. See vähendab 
aga kaitsealade elurikkust, sest ini-
mese elualade mõjutsoon kujuneb 
nüüd puhveralana kaitseala piiri 
äärde sissepoole ja selles tsoonis 
on kaitseala looduskooslused juba 
eluvaesemad ning otseste inimmõ-
judega,” leiab Klein. 

Mainitud kitsaskohta on võima-
lik leevendada valla uue üldplanee-
ringuga. Samuti saab puhveralade-
le ehitamine olla loodusesõbralik, 
arvestades loomade, lindude, pu-
tukate ja taimestikuga.  

“Kaks ohtu on siiski kaitsealade-
le veel – metsamajandus ja kaevan-
damine. Kuna kohalike kaitsealade 
kaitse-eesmärkideks on peamiselt 
väärtuslike looduskoosluste säili-
tamine, siis tuleks kõik tegevused 
looduskooslustega teha ka just loo-

selle elurikkuse ja ökoloogiliste ko-
ridoride toimimise, so ühendus-
tee elupaikade vahel, mis hõlbus-
tab loomade liikumist toitumis- ja 
paljunemisaladele ning võimal-
dab infovahetuse levikut. Samuti 
pakub see loodushüvesid inimes-
tele. Viimsi rohevõrgustiku ees-
märk on säilitada maastikuline ja 
bioloogiline mitmekesisus – met-
sakooslused, poollooduslikud ja 
looduslikud niidud ja neid ühen-
davad koridorid. 

Neli fookusteemat
Koostatud uuring käsitles põhja-
likumalt nelja eri valdkonda. Esi-
teks loomastiku ja elupaikade alus-
uuringud Viimsi rohevõrgustikus. 
Teiseks linnustiku alusuuring ro-
hevõrgustiku toimivuse hindami-
seks. Kolmandaks teemaplaneerin-
gut muutvate detailplaneeringute 
ülevaade. Neljandaks rohevõrgus-
tiku kasutus- ja taluvuskoormus. 
Iga valdkonnaga tegelesid vastava 
ala spetsialistid.

Loomastiku, nahkhiirte ja elu-
paikade osa koostas elurikkuse ja 
ökosüsteemide teenuste ekspert 
bioloog Lauri Klein. Ta selgitab, 
miks on üldse vaja teada, kui pal-
ju ja milliseid loomi teatud piirkon-
nas elab. “Lühidalt öeldes on seda 
vaja selleks, et teada, kui terviklik 
on ökosüsteem ehk kui pikad toi-
tumisahelad selles on ja milline on 
ökosüsteemi elurikkus. Seda oma-
korda on vaja teada selleks, et hin-
nata, kui suur on vastava ökosüs-
teemi võimekus inimesele looduse 
hüvesid pakkuda, näiteks võima-
lus metsas seeni või marju korjata,” 
lausub ta. Teise põhjendusena toob 
ta vajaduse prognoosida võimalik-
ke konflikte inimeste ja loomade 
vahel. Nende prognoosimine või-
maldab ühtlasi probleemide välti-
miseks juba eos midagi ette võtta.

Viimsis on arvukalt metskitsi 
ja nahkhiiri
Erinevate meetoditega läbi viidud 
uuringu tulemusel selgus, et suur-
ulukitest, kellega inimestel kõige 
rohkem kokkupuuteid tekib, elab 

ROHEVÕRGUSTIK Valminud on Viimsi valla mandri-
osa üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljöö-
väärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kavandatud 
rohevõrgustiku toimivuse uuring. Mida selle käigus 
teada saadi, sellest räägivad lähemalt uuringu 
koostajad. 

Valmis Viimsi mandriosa rohevõrgustiku toimivuse uuring

Viimsis enim metskitsi. Hinnan-
guliselt on neid siin 130 kuni 150. 
Klein toob välja, et suurulukite ar-
vukuse ja asustustiheduse osas said 
kinnitust trendid, et nii põtrade kui 
ka metskitsede arv on võrreldes vii-
mase hinnanguga (aastast 2018) 
tõusnud. Tema sõnul kuulub ülla-
tuste hulka metskitsede kõrge si-
givus – kaamera ette jäi lausa kol-
me tallega metskits. Oma osa on ka 
sellel, et meil puuduvad püsiasu-
katena kiskjad, kes looduslikult 
arvukust reguleeriksid. Põdrad ja 
kitsed liiguvad toiduvajadusest tu-
lenevalt, vastavalt aastaaegadele – 
suvel sinna Viimsi osasse, kus on 
rohumaad, talvel okaspuude met-
sadesse. Seepärast on just talvel nä-
ha neid rohkem metsade läheduses 
asuvate elumajade juures.

“Positiivne üllatus oli väga lii-
girikas ja arvukas suvine nahk-
hiirefauna. See annab kinnitust, 
et looduslike ja mitmekesiste ela-
mualade kombinatsioon on Viim-
sis praegu hea, st tasakaal on veel 
olemas, aga see on habras. Kuna 
nüüd on nahkhiirte arvukuse seis 
Viimsis fikseeritud, saab selle muu-
tusi viie, kümne aasta ja pikemate 
perioodide vältel jälgima hakata,” 
sõnab Klein. 

On raske täpselt öelda, kas Viim-
sis on teiste Eesti piirkondadega 
võrreldes rohkem nahkhiiri, sest 
lausalisi suviseid detektoruurin-
guid pole teadaolevalt varem teh-
tud. “Kuna Viimsi on hea kombi-
natsioon looduslikest, suhteliselt 
vanadest metsadest, veekogudest 
ja mitte liiga steriilsetest, haljastu-
sega aedlinnalistest rajoonidest, 
siis võib arvata, et nahkhiirtele 
see sobib ja neid on siin keskmi-
sest rohkem,” eeldab Klein. “Viim-
si poolsaare nahkhiirtele soodsaks 
aspektiks on kindlasti ka see, et siit 
on hea võimalus põhja-lõuna suu-
naliseks rändeks üle Soome lahe,” 
lisab ta.

Positiivne üllatus 
oli väga liigirikas 
ja arvukas suvine 
nahkhiirefauna.

Rohevõrgustik 
ehk roheline 
võrgustik on 
elurikkuse säi-
litaja ja selle 
kaitsja ning 
keskkonna 
rikastaja. Foto: 
Kristi Graf

Kaks Viimsi 
põtra ornito-
loog Hannes 
Pehlaku auto 
ees üle tee 
lipsamas. 
Foto: Hannes 
Pehlak

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja
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Valmis Viimsi mandriosa rohevõrgustiku toimivuse uuring

te metsade osakaalu ja riigimetsa 
kestliku kasutamise printsiipi, on 
RMK hinnangul võimalik metsa-
de uuendusraiete pindala keskelt-
läbi 4 ha aastas. Metsa hoolduse 
prognoositav maht aastas on 57 ha, 
mis koosneb noore metsa hooldu-
sest ja harvendusraietest. Uuen-
dusraieid teostati viimati 2017. aas-
tal, harvendusraieid 2015. Seevastu 
on möödunud kümnendil uut met-
sa kasvama pandud keskmiselt 9 ha 
aastas. 

Kaevandamislubasid väljastab 
keskkonnaamet. Vallavalitsus ja 
vallavolikogu hoiavad sellel tege-
vusel silma peal ega toeta Viimsi 
poolsaarel maavarade kaevanda-
mist. Lisaks on meil olemas kaitse-
aladel maastikukaitse-eeskirjad ja 
-kavad, mis aitavad loodust kaits-
ta ja hoida. 

Saame ise oma loodust 
kaitsta
Inimeste külastuskoormus ei ole 
Kleini hinnangul praegu kohali-
kel kaitsealadel sedavõrd suur, et 
see hakkaks otseselt nende loo-
duskoosluste väärtust kahanda-
ma. Seda seni, kuni külastajaid tee-
de ja radadega suunatakse. Nii saab 
iga viimsilane anda oma panuse, et 
maastikukaitsealad Viimsis säilik-
sid. “Elanikud saavad käia kaitse-
aladel mööda teid ja radu, mis on 
paigutatud sedasi, et liikumise mõ-
ju ei oleks kooslustele hävitav. Sa-
muti võiks liikuda päeval, mitte hä-
maras ja pimedas, jättes pimeda aja 
loomadele. Kaitsealade vahelistel 
teelõikudel tuleks kindlasti sõita 
väga ettevaaltikult, seda eriti häma-
ral ja pimedal ajal. Ja ka siis tuleb 
pingsalt jälgida teeservi ja ulukite 
liikumise korral vajadusel ohutule-
dega peatuda,” soovitab Klein.

Ta toob kokkuvõtvalt välja kõi-
ge olulisema, mida viimsilased 
maastikualadel toimuva kohta 
kindlasti teada võiks. “Esiteks elab 
Viimsi maastikukaitsealadel väga 
suure asustustihedusega põtrade 
ja metskitsede asurkond. Teiseks 
on kaitsealade põhieesmärk teis-
te liikide jaoks eluruumi säilita-
mine, seepärast tuleb sinna min-
nes tunda ennast külalisena, mitte 
peremehena. Viisakas inimene ei 
lähe ju naabri õuele nii, et sinna 
jäävad tema külaskäigust püsivad 
jäljed. Kolmandaks ei ole maas-
tikukaitsealad pargid, mis on ini-

mese istutatud omaenese esteetili-
seks iluks, vaid jäänukid kunagises 
suurest loodusmassiivist, mis en-
ne inimest Viimsi poolsaarel laius. 
Hoidkem seda!”

Viimsi linnuriik on rikas
Lindude puhul keskenduti uurin-
gus kaitsealustele haudelindudele 
ja rändlindude peatuskohtadele. 
Linnustiku eksperdiks oli ornito-
loog Hannes Pehlak. “Kaardista-
sime Viimsis varakevadel kakkude 
ja rähnide, mais-juunis enamuse 
teiste kaitsealuste linnuliikide ning 
juuliöödel rukkiräägu ja öösorri pe-
sitsusterritooriumid. 

Lisaks loendasime kevad- ja sü-
gisrändel peatujaid. Ornitoloogi 
olulisteks töövahenditeks on oo-
tuspäraselt binokkel ja vaatlustoru, 
ent metsas käib töö rohkem kõrva-
de kui silmadega. Andmed lähevad 
kirja tavalise nutitelefoni abil. Vä-
litöödele järgneb analüüs, suures-
ti geoinfotarkvara abil,” kirjeldab ta 
uurimistööd.

Uuringu käigus ei selgunud, kui 
palju linnuliike Viimsis elutseb, 
sest tähelepanu oli kaitsealustel 
liikidel, kuid Pehlak oletab, et tõe-
näoliselt pesitseb poolsaarel vei-
di üle saja linnuliigi. “Neile lisan-
duvad siin peatuvad läbirändajad, 
kellest viimsilastele on kõige tut-
tavamad rabahaned ja suur-lauk-
haned, valgepõsk-lagled, aga miks 

mitte ka rannavetes tegutsevad lau-
luluiged või kaugemal merel peatu-
vad aulid,” loetleb ta. 

Huvitavate tulemustena toob 
ekspert mõned värvikamad näi-
ted. “Viimsi vapilinnuks sobiks 
värbkakk, keda õnnestus siinsetes 
metsades vilistamas kuulda ühek-
sal pesitsusterritooriumil – ligi 1% 
Eesti värbkakkudest elab Viimsis. 
Kaitsealustest liikidest olid arvu-
kad veel rukkirääk ja väike-kärb-
senäpp,” ütleb Pehlak. “Äge, kui-
gi uuringu jaoks mitte just oluline 
vaatlus sündis läinud aasta 5. juu-
lil kell 2 öösel Püünsis, kui sõitvasse 
autosse kostis ära rannas laulev tä-
pikhuik. “Väga tõenäoliselt oli see 
liigi esmakohtamine Viimsi pool-
saarel,” lisab ta.

Ornitoloog leiab, et Viimsi met-
sad on suhteliselt heas seisus ja 
kaitstud. “Rohevõrgustik ongi prae-
gu keskendunud metsade kaitsele, 
kuid soovides põllu- ja niidulindu-
de elupaiku, rändlindude peatus-
paiku, aga paljusid taimeliike ja 
üldist maastike mitmekesisust säi-
litada, peaks jätkuma Viimsi niitu-
de karjatamine ja niitmine,” lisab 
Pehk.

Teemaplaneering ja detail-
planeeringud
Kolmas osa uuringust annab üle-
vaate Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringu teemaplaneeringut 
“Miljööväärtuslikud alad ja rohe-
võrgustik” mõjutatavatest menet-
luses olevatest ja kehtestatud de-
tailplaneeringutest. Uuringu käigus 
analüüsiti detailplaneeringuid, mis 
potentsiaalselt võivad ohustada 
teemaplaneeringu lahenduse ko-
hase rohelise võrgustiku toimivust. 

Kokkuvõtvalt märgiti:
• Viimsi vallas pole kehtestatud 
ühtegi detailplaneeringut, mis 
muudaks kehtiva rohevõrgustiku 
teemaplaneerinu kohast põhila-

hendust tuum- ja tugialade maaka-
sutus- ja ehitustingimuste osas.
• Enamus Viimsi vallavalitsuse 
poolt esitatud teemaplaneeringuga 
rohevõrgustikku negatiivselt mõju-
tavaid detailplaneeringuid asuvad 
puhveraladel (13 hinnatud detail-
planeeringut) ja haljastutel (7 hin-
natud detailplaneeringulahendust). 
Kokkuvõtvalt on koostatud detail-
planeeringute lahenduste alusel 
rohevõrgustiku teemaplaneeringu   
põhilahenduse muutmise tulemu-
sel vähenenud puhveralade ulatus ca 
15,3 ha ja haljastute ulatus ca 7,8 ha 
(sellest osaliselt rohekoridor). 

Rohevõrgustiku kasutus- ja 
taluvuskoormus
Neljanda teemana käsitleti uurin-
gus rohevõrgustiku kasutus- ja ta-
luvuskoormust. Lähteülesandena 
sooviti välja selgitada, milline on 
Viimsi valla mandriosa rohevõr-
gustiku kasutus- ja talumiskoor-
mus, ning hinnata, kas mõnes rohe-
võrgustiku piirkonnas on see juba 
ületatud või eeldatavasti järgmise 
viie aasta jooksul ületatakse. 

“Selleks, et mõista rohevõrgus-
tiku terviklikku toimimist, on olu-
line vaadata ka inimeste looduses 
käimise harjumusi ning vaba aja te-
gevuste mõju looduskeskkonnale. 
Meie uurisimegi inimeste taluvus-
koormust looduslikus kontekstis,” 
lausub uuringu juht ja sotsiaalma-
janduslike analüüside ekspert Helen 
Sooväli-Sepping. Tema sõnul on 
see uuenduslik terviklik lähenemi-
ne looduskeskkonnale. 

Uuringu läbiviimiseks kasutati 
erinevaid metoodikaid: paikvaatlus, 
meediaanalüüs, küsitlus, ekspertin-
tervjuu ja fookusgrupi intervjuu.

“Tuli välja, et Viimsi poolsaare 
kiirel elanikkonna kasvul on mõju 
rohevõrgustikule. Küsitluste abil ja 
külade inimestega kohtudes selgus, 
et inimesed on häiritud, et viimas-
tel aastatel on loodusradade kasu-
tajaid hüppeliselt juurde tulnud,” 
ütleb Sepping-Sooväli.

Järeldati, et Viimsi valla rohevõr-
gustik on nii nendes osades, kus on 
rajatud terviserajad, kui ka nendes 
osades, kus metsaaladel rekreatiiv-
set taristut ei ole, intensiivses kasu-
tuses. Seda ei kasuta mitte ainult 
Viimsi valla, vaid ka Tallinna elani-
kud. Kõikidest uuringutest selgus, 
et rohevõrgustiku sotsiaalne talu-
mispiir on kas lähedal ületamise-
le või ületatud. 

Viimsi rahvas ei ole mitte ainult 
rannarahvas, vaid ka metsarahvas, 
kelle igapäevased käigud hõlma-
vad rohkelt metsade kasutamist nii 
füüsilistel, vaimsetel kui ka loodust 
kaasavatel eesmärkidel. Roheala-
sid kasutatakse tööst vabal ajal ning 
kasutamine on seda intensiivsem, 

  Auditi tutvustus toimub 
Viimsi raamatukogus
17. veebruaril kell 15. 

Rohevõrgustiku 
auditi tutvustus

  Tutvu uuringuga: viimsi.ee/
viimsi/vallavalitsus/uuringud

Viimsi vapilinnuks 
sobiks värbkakk, 
keda õnnestus siin-
setes metsades 
vilistamas kuulda 
üheksal pesitsus-
territooriumil.

mida ilusam on ilm. Viimsi metsi 
saab pidada kultuurilise identitee-
di ja kohatunde loojaks ja kujunda-
jaks. Intervjuusid andnud inimesed 
pidasid kohalikke metsi oluliseks 
osaks enda eludes, sest paljud nen-
de tegevuse hõlmavad mingil mää-
ral metsade külastamist.

Uuringu koostajad andsid mit-
meid soovitusi, millega vald saab 
oma edasisi tegevusi planeerides 
arvestada. Näiteks soovitatakse 
parandada ühistranspordiga ligi-
pääsu rohealadele, mitmekesista-
da rekreatsiooni funktsiooniga vä-
liinventari ja mitte suurendada 
parkimiskohtade arvu rohealade 
läheduses. Lisaks võiks propagee-
rida igaühe looduskaitse printsii-
pe. Näiteks, et on olemas siilisõbra-
likud robotniidukid ning piirdeaiad 
võiks ehitada nii, et siilid mahuk-
sid aedade vahel vabalt liikuma. 
Samuti soovitati planeerida valla 
rohevõrgustikku ning rohealasid 
koos, võttes strateegiliseks eesmär-
giks seista hea Viimsi elanike füüsi-
lise ja vaimse heaolu eest. 

Viimsis on palju võimalusi
Viimsi metsades toimuv näitab 
hästi, mis juhtub, kui inimene lin-
nalähedase metsa suurulukite ar-
vukust ei reguleeri, aga samas 
soovib kasutada metsa poolt paku-
tavaid hüvesid, sh laiendades oma 
elukeskkonda metsaaladele. Üheks 
murekohaks on näiteks loomadega 
juhtuvad liiklusõnnetused. 

“Samas ei saa olukorda vaid 
probleemsena näha, sest Viim-
sis on palju võimalusi. Eriti olu-
line on, et ökosüsteemselt ilusad 
metsad on säilinud. Võimalustest 
peamised on kindlasti loodushari-
duslikud, sest kohalikke loodus- ja 
matkaradu kasutatakse väga aktiiv-
selt,” ütleb uuringu juht Kerttu Kõll. 

Klein lisab, et kestliku kolman-
diku printsiibi järgi on soovituslik 
valla ruumi isereguleeruvuse ta-
gamiseks olukord, kus territooriu-
mist üks kolmandik on looduslikud 
tuumalad ja teine kolmandik loo-
duslikud ja poollooduslikud liiku-
miskoridorid ehk kokku vähemalt 
60% vallast peaks katma rohealad. 
“Viimsis on see tasakaal üldise osa-
kaaluna tagatud, aga sidusus on ju-
ba katkemas, kuna loomade liiku-
miskoridorid on muutunud liialt 
kitsasteks. Samas ei ole olukord 
pöördumatult kadunud ja hea taht-
mise korral on looduslikkus koos-
töös piirnevate kohalike omavalit-
sustega taastatav.”

Halli kärbse-
näpi pere 
Leppneemes. 
Foto: Mart 
Kallas

Enam kui 
aasta jooksul 
oli Viimsi eri-
nevates rohe-
koridorides 
väljas kolm 
rajakaamerat, 
mis olid pai-
gutatud loo-
made käigu-
radadele. 
Kaamerate 
ette jäi nii 
põtru kui ka 
kitsekesi. 
Fotod: Lauri 
Kleini raja-
kaamera
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Väljavõtteid rohevõrgustiku 
uuringu ja Viimsi looduse kohta

Loomastiku ja nende liikumiskoridoride alus-
uuringuid tehes kasutati erinevaid meetodeid

Viimsi nahkhiired

Kasutatud fotod ja illustratsioonid: Canva, Shutterstock

Kevadine pabulaloendus 
Viis ulukiuurijat läbisid 2020. aasta kevadel 24 kahe kilomeetri pikkust 

ruudukujulist Viimsi metsadesse juhuslikult paigutatud transekti ja loendasid 
kõik metsloomade ekskremendid, mis kahe meetri laiusel ribal ette jäid. 

Loomaradade 
kaardistamine 

Bioloog ja uuringu tegija 
Lauri Klein käis jalgsi läbi 

kõik rohekoridoride ja 
maanteede ristumiskohad 

ning kaardistas neis ristuvad 
loomade jäljerajad ja määras 

liigid, kui see oli võimalik. 

Talvine jäljeloendus 
Kolm ulukiuurijat läbisid 2021. 

aasta talvel lumikattega oludes 
6 Viimsi metsadesse paigutatud 
nelja kilomeetri pikkust transekti, 
mis olid paigutatud nii, et need 

oleksid läbitavad ja samas 
asuksid metsloomade 

liikumisalade piires.

Vaatlusandmete koondamine 
erinevatest andmebaasidest 

(LVA, eElurikkus, loomaõnnetused) 
ja juhuvaatlustena (küsitlused, 

FB grupid jms). 

Seire rajakaameratega 
Enam kui aasta jooksul oli Viimsi 
erinevates rohekoridorides väljas 

kolm rajakaamerat, mis olid paiguta-
tud loomade käiguradadele. Salvestati 
ühes kohas kaks nädalat ja siis tõsteti 
teise kohta ümber. Selliselt salvestasid 

rajakaamerad kokku 65 kohas.

Nahkhiiri on Eestis kokku 14 liiki. 
Viimsis registeeriti neist 7 liigi olemasolu.

Kokku registreerisid detektorid Viimsis 
enam kui 4000 möödalendu, aga kuna 
nende hulgas oli kindlasti hulgaliselt 
samade isendite korduslende, on tegelik 
arv ilmselt 500–1000 isendi 
vahel.

Eestis on kõik nahkhiireliigid 
II kaitsekategooria 
kaitsealused. 

Rohealade olulised funktsioonid
Aitavad hoida 
ja edendada 
linnapiirkondade 
keskkonna kvaliteeti

Toetavad igapäevast elu, 
sest omavad tähtsat rolli 
vaba aja veetmisel ja 
tervisekäitumises

Panustavad 
loodusliku 
mitmekesisuse 
säilimisele

Panustavad 
elupiirkondade 
kultuurilisse 
identiteeti

Pakuvad 
kohti 
looduses 
olemiseks

Geograaf Helen Sooväli-Seping tõi välja viis olulist funktsiooni, mida rohealad täidavad
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2022. aasta loom on Eestis pruunkaru 
Kuigi loomastiku-uuringu käigus pruunkaru Viimsi metsades ei registreeritud, on siiski 
teateid, et aeg-ajalt on see uhke loom Viimsi poolsaarele sattunud. Kuna pruunkarude 

arvukus on Eestis praegu väga kõrge, siis võib ka lähiaastail juhtuda, et mõni neist taas tee 
Viimsisse leiab. Bioloog Lauri Klein kutsub üles jälgima looma teekonda ja olema tema 

suhtes pigem viisakalt eemale hoidvad, sest kuidagi ei tahaks ju äsja 2022. aasta loomaks 
kuulutatud meie metsade kuningat üles ärritada. Teateid pruunkaru liikumisest Viimsis ootab 

ta huviga, kuna see annab olulist teavet, kuidas suured ulukid Viimsisse satuvad.

Allikas: Eesti 
Ornitoloogiaühing

Kas Viimsis elab karusid?

Kasutati peibutamist kas a) kodukaku lauluga 0.5–3 tundi 
pärast päikeseloojangut või 3–0.5 tundi enne päikesetõusu 

või b) värbkaku lauluga 0–45 minutit pärast päikese-
loojangut või 60–0 minutit enne päikesetõusu 

eelnevalt valitud punktides 800–1000 m vahega.

Kasutati peibutamist valgeselg-kirjurähni 
trummelduse (2 minutit) ja hallpea-rähni lauluga 

(1 minut) pool tundi enne päikesetõusu kuni 
3–4 tundi pärast päikesetõusu eelnevalt 
valitud punktides 300–500 m vahega.

Kakuliste 
territooriumite 
kaardistamine

Rähniliste
territooriumite 
kaardistamine

Välitööd toimusid märtsis 2020 ja 2021. Välitööd toimusid märtsis 2020 ja 2021.

Värbkakk

Viimsi vapilinnuks 
sobiks värbkakk, keda 

õnnestus siinsetes metsa-
des vilistamas kuulda 

üheksal pesitsus-
territooriumil. 

Värbkakk (Glaucidium 
passerinum) on Eestimaa 

pisim kakuline (umbes 
kuldnoka suurune). 

Ülapool tumepruun 
väikeste valgete tähni-
dega, valkjal alapoolel 
hõredad triibud. Silmad 
on suured ja kollased 

ning nende kohal 
heledad kulmud. 

Nokk kollane.

Kurnas on 4–10 valget muna. 
Haudumine kestab 31–32 päeva. 
Pojad lahkuvad pesast 30 päeva 
vanuselt ja on mõnda aega veel 
pesitsusterritooriumil, kus vana-

lindudelt süüa manguvad. 

Värbkakud on aktiivsed ka päeval, 
eriti talveperioodil. Toiduks tarvitavad 

nad põhiliselt väikseid närilisi ja ka 
linde. Talvel külastavad nad tihti 
lindude toitmispaiku, kus sageli 
püüavad saagiks mõne tihase.

Isaslinnud kaaluvad keskmiselt vaid 
58 grammi ja emaslinnud 79 grammi. 

Tiibade siruulatus 34–36 cm.

Kohtumised 
metsnugisega

Pandju laid on oluline 
veelindude rändepeatuspaik. 
Pandju laiu haudelinnustiku 
mitmekesisus ja arvukus on 

drastiliselt kahanenud, selle üks 
põhjuseid on tõenäoliselt laiu 

aktiivne külastamine. 
Vallavalitsus tõstatab teema 

infokanalites igal aastal, samuti 
on juurde pandud juhend-silte 
inimeste informeerimiseks, aga 

seal käiakse siiski edasi.

Pandju
rändepeatuspaik

See nugiseliik on kohanenud inimasustusega ja püüab taluda teisi kõikvõimalikke väikseid loomi. 
Ühtlasi revideerib ta oma jäätmeid ja toitub ka puuviljadest. Tal on suhteliselt lühike saba ja pikad jäsemed, 
lai kiilukujuline pea. Karvkate on pruun, kurgu all on heledam kikilipsukujuline laik. Tavaliselt elab ta üksikult 
kaljulõhesse, puuõõnsusesse või vanasse näriliste auku rajatud urus. Hõlmab kuni 80 hektari suuruse territooriumi, 
mille tähistab väljaheidetega. Muuseas võib kivinugis linnade lähistel elutseda ka kõrvalhoones, nii kujuneb territoorium 
väiksemaks ja ta käib teiste omasugustega toitu otsimas. Kivinugisel võib ka pärast paaritumist esineda latentse tiinuse 
periood. Pesakonnas on 3–4 poega. Kivinugis saadab pojad kahekuuselt oma elu peale.

Volli meenutab, et jalgsimatkal sarjast „Tutvume koduvallaga“ oli osalejatel võimalus ühel talvepäeval näha 
umbes 15 meetri kauguselt orava ja metsnugise kohtumist. Tagaajamine lõppes tookord sügavas lumes.

Jalutuskäigul seenemetsa nägi ta aga maha kukkunud puude vahel metsnugist, kes end korraks näitas, 
siis kadus puude alla. „Teades, et nugisel on komme teist korda veel end näidata, jäin ootama ja tõesti – 
ta vaatas uuesti, irve näol, näitas oma valgeid hambaid ja kadus taas,“ jagab Volli vahvat mälestust.

Viimsilane ja loomasõber Volli Kallion on Viimsis mitmel korral 
kohtunud metsnugisega. See innustas meest selle looma kohta pisut 
lähemalt uurima ning ta jagas meiega Loomariigi ja Eesti 
Looduse põhjal koostatud väikest kokkuvõtet.

Pikkus: 42–48 cm
saba: 26 cm
kaal: 1,5–2,5 kg
seltsingulisus: üksiklased 

Kuidas linnustiku uuringut tehti?
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mõtlemist, mitte pähetuupimist. 
Täna julgen öelda, et nii kunstis kui 
ka reaalainetes on vaja loovat mõt-
lemist, need toetavad üksteist. Üks 
minu solfiõpetaja muusikakoo-
list ütles: “Oo sa oled reaalkoolist, 
intervallid ja akordid on ju mate-
maatika ja peaksid sinu jaoks liht-
sad olema.” Mu vanemad vennad 
on ka reaalkooli lõpetanud, samuti 
väga paljud tuntud muusikud.

Muusikakoolis tegin paar lisa-
aastat fagoti erialal ja siis läksin 
paariks aastaks Otsa kooli. Seejärel 
tuli Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia, kus asusin Tõnu Kaljuste ju-
hendamisel dirigeerimist õppima. 
Sealt alates juhtus kõik väga kiires-
ti. Veel olen õppinud nii Neeme, 
Paavo kui ka Kristjan Järvi käe all 
Eestis, Saksamaal ja Šveitsis, osa-
lenud Järvi Akadeemia meistrikur-
sustel ja olnud seotud nende kor-
raldatud festivalidega.

Millise eesmärgi Te endale muu-
sikat õppima asudes püstitasite?
Minu sihiks oli saada Estonia lavale 
või õigemini selle taha. Poistekoori 
kodu oli rohkem teatri poolel, aga 
saime ka kontsertsaalis esineda. 
Järgmine eesmärk oli olla orkest-
ris. Vanaisa Glenn Milleri fänna-
mine viis mindki trompeti õppi-
miseni, mis mulle väga meeldis. 
Dirigeerida olen saanud nii noor-
telaulupeol laulukaare all kui ka ju-
hatanud ERSO-t.

Te olete väga palju õppinud, mil-
lal n-ö päristööni jõudsite?
Tänu vennale olen olnud ametis 
korvpallikohtunikuna, aga olen ka 
talviti katuselt lund loopinud. Mul-
le on meeldinud proovida erine-
vaid asju. Veel olen olnud lavamä-
nedžer, orkestrant, noodigraafik, 
heliloojate produtsent. Kõik ame-
tid on üksteist täiendanud. Pikka 
aega tegutsesin vabakutselisena. 
Esimene kollektiiv, kus käisin raha 
eest tööl, oli muusikaakadeemia 
ajal, kui läksin Kuusallu naiskoori 
dirigendiks.

Enne koroona esimest suurt 
sulgemist lendas mulle ingel õla-
le, kui mind kutsuti juhtima Tapa 
valla vastasutatud kultuurikeskust, 
mis ühendas valla kultuurimajad 

Kuidas Te muusika juurde jõud-
site?
Mu ema mängis viiulit, isa bän-
dis. Vanaisa oli suur Glenn Mille-
ri fänn, temaga käisin kontserdi-
tel. Lisaks oli üks vendadest tegev 

Kuidas kulges Teie haridustee?
Pärit olen Võrust, aga õppisin Tal-
linna Reaalkoolis, mille vilistlane 
olen. Gümnaasiumi osas oli väi-
ke plaan minna Georg Otsa kooli, 
et omandada muusikaline kutse-
haridus, aga soovisin siiski enne-
kõike saada tugevat üldharidust, 
mida minu peres on alati hinna-
tud. Reaalkooli gümnaasiumiosas 
valisin lisaainena saksa keele, aga 
päevas oli ikka kaks matemaatikat. 
President Karise kultuurinõuniku-
na ametis oleva Rasmus Puuriga 
asutasime noorteorkestri Reaal-
mažoor, mis tegutses kümme aas-
tat. Õigemini taasasutasime, sest 
kunagi oli reaalkoolis oma orkester 
juba olnud. Tolleaegne majandus-
juhataja Veiko Toomlaid toetas 
meie algatust igati.

Reaalkoolis innustati õpilasi ja 
mulle meeldis, et õpetati iseseisvat 

puhkpilliorkestris. Mäletan hästi 
ühte kontserti Estonias, kuhu mind 
6–7-aastasena taaskord kaasa võe-
ti. Mind võlus nn dirigendiuks, see 
klaasist ümmarguse aknaga, mis 
jääb publikust vasakule poole, kust 
dirigent sisse tuleb. Mind lummas 
uksetagune maailm. Lava mind ei 
huvitanud, aga huvitas just see, mis 
selle taga toimub. 

Esimese sammuna läksin Rah-
vusooper Estonia poistekoori. Seal 

KOOLIJUHT Eelmise aasta lõpus sai Viimsi 
muusikakool uue direktori. Hoolimata noorest east 
on Edmar Tuul (31) jõudnud juhatada nii ERSO-t 
kui ka seisnud dirigendina laulukaare all. Edmarile 
meeldib ennast tutvustada Võrumaal sündinud 
mehena, kes elab Lagedil, töötab Viimsis ja 
õpib Tartus. 

anti range soovitus minna kindlas-
ti õppima ka kuhugi muusikakoo-
li. Paralleelselt huvitas mind väga 
dirigeerimine. Perekond on mee-
nutanud, et õhtuti, kui köögis veel 
söödi, sulgesin ukse ja läksin elu-
tuppa. Panin peale mõne Tšaikovs-
ki valsi ja hakkasin šašlõkivardaga 
vehkima. Mind lummavad siia-
maani orkestrid ja koorid ning sa-
lapära, kuidas neid suuri kooslusi 
ühendada.

Teid ei sunnitud kordagi klaveri 
taha või muusikakooli minema?
Ei, mitte kordagi. Ma ise väga taht-
sin. Minu isa Harry Tuul töötab 
siiani politseis ja see maailm huvi-
tas mind ka, nagu paljusid poisse, 
aga muusika võlus siiski rohkem. 
Lavale ma ei kibele, mulle meeldib 
protsess, kuidas midagi sünnib. 
Kuidas sünnivad teosed, muusika.

Viimsi muusika-
kooli etteotsa 
asus noor ja 
ambitsioonikas 
Edmar Tuul

Edmarit 
lummavad 
orkestrid ja 
koorid ning 
salapära, 
kuidas neid 
suuri kooslusi 
ühendada. 
Foto: Teet 
Raik

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Sergei Pederseni ja 
Eeva Trei jazzduo kontsert
“Vaimulaad”

10. veebruar kell 18.00
Viimsi Raamatukogu suures saalis

Sissepääs vaba
Vajalik Covid-tõend
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ja muuseumid. Sain ka n-ö panga-
kõlbulikuks, et alustada pereeluga. 
Töö oli põnev just äsjatoimunud 
haldusreformi, erinevate kultuuri-
üksuste ühendamise ja koroonast 
tingitud väljakutsete tõttu. Ma fän-
nan siiani Tapat, aga Tallinnast 
sinna töölkäimine oli väga ajama-
hukas ja kulukas. Ka pere ja sõb-
rad soovivad mind vahepeal näha 
ning seetõttu tuligi otsida tööd ko-
dule lähemale.

Seejärel jõudsite veel kooli minna.
2021. sügisel läksin Tartu Ülikooli 
lühendatud magistriõppesse juhti-
mis- ja digikommunikatsiooni eri-
alale just selle mõttega, et täienda-
da end kommunikatsiooni vallas. 

Kommunikatsiooniga saab kõik 
ära teha. Protsess algab sellest, kui 
oled kindel, et teine inimene on in-
fo vastu võtnud. Mitte nii, et saada-
me pressiteate välja ja kõik toimib. 
Järgmine etapp on info arusaa-
davaks tegemine. Alati ei pruugi 
probleem olla kehvas sõnastuses, 
me kõik tuleme lihtsalt erinevast 
kultuuriruumist, meil on erinev 
taust ja me mõistame sõnu ja sõ-
nastusi erinevalt.

Praeguse sotsiaalmeedia prob-
leem on see, et seal vahetatakse 
ainult sõnu. Seal pole emotsioone, 
näoilmet. Palju infot jääb seetõttu 
edastamata ning sõnu mõistetak-
se valesti. Selline suhtlus sobib vaid 
konkreetsete faktide edastamiseks. 
Ka telefonikõnedele eelistan mina 
silmast silma vestlemist.

Nüüd jõuame Viimsini. Millised 
on esimesed muljed ja plaanid?
Tuttavad saatsid mulle Viimsi muu-
sikakooli lingi. Tundus väga põnev, 
et proovida. Suur väljakutse oli uus 
valmiv kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artium, millest olin samuti 
juba kuulnud.

Esimene suurem plaan on sis-
selamine ja uude majja kolimi-
ne. Selle õppeaasta lõpuni oleme 
vanas majas, kuigi ruumipuudus 
on suur. Uus maja tõstab kindlas-
ti õpetajate ja õpilaste motivatsioo-
ni. Eestis ei olegi ühegi muusika-
kooli õpilastel nii professionaalset 
saali nagu meile tuleb, pigem on 
lihtsalt mingi suurem ruum. Olen 

varem töötanud Pärnu muusika-
koolis, mis asub uhkes kontserdi-
majas. Õpilastele on mõjunud väga 
motiveerivalt, kui saab suures saa-
lis proove teha või näha oma õpe-
tajat laval esinemas. Viimsi lastel 
tekib sama äge võimalus või isegi 
vingem.

Aga millised on n-ö ideoloogili-
sed suunad?
Lammutaja ma kindlasti ei ole, 
jalgratast ei hakka leiutama, aga 
õppeprogrammid ning võtted ta-
haksin üle vaadata. Muusikakoo-
lide mure on see, et üha vähem 
lapsi tuleb kooli ja üha vähem lõ-
petab. Mind omal ajal ei õpetatud 
ülirangelt, aga mul ei tulnud pähe-
gi, et lihtsalt jätan pooleli. Eks meie 
ajal oli ka info kättesaamine ja selle 
omandamine veidi erinev, sest me 
ei osanud või ei tulnud selle peale, 
et kõike saab guugeldada.

Muusikategemine ei ole vaid 
pillimängimine, tänapäeval saab 
ka seda arvutis teha. Vanemate 
laste ja täiskasvanute jaoks võiks 
teemaks olla ka muusika produt-
seerimine, samuti võiksime jul-
gustada perebändide loomist, sest 
meil õpivad ju ka täiskasvanud. See 
suurendaks kogukondlikku läbikäi-
mist. Ka laulupeol võiksid olla esin-
datud perekoorid või -orkestrid, et 
see annaks võimaluse kiires elu-
tempos lastega rohkem aega vee-
ta. Viimasel tantsupeol näiteks esi-
nesid pererühmad.

Kuidas meelitada noori muusika-
kooli?
Muusikakool on ennekõike hari-
dusasutus, seda ei tohiks unustada. 
See ei ole huvikeskus, kus käiakse 
ega käida ka. See on kool nagu iga 
teine. Pillide ja solfedžo õppimi-
ne peab olema järjepidev, sest vas-
tasel juhul see ununeb. Muusika-
teooria on äärmiselt oluline, kuid 
kahjuks on see hääbumas. Nii na-
gu autokoolis ei saa juhiks õppida 
ilma liiklusreegleid tundmata, nii ei 
saa ka muusikas ilma nooti tund-
mata edasi. 

Leian, et nende probleemide la-
henduse võti peitub kommunikat-
sioonis. Püüan jõuda sinnani, et 
muusika õppimisse suhtutaks na-

gu hariduse omandamisse, kui see 
tee on valitud. Inimesest ei pea aga 
ilmtingimata muusik saama. Meie 
eelmine president oli ka koorilaulja 
ja on hiljem öelnud, et see aitas te-
da väga palju hilisemal eluteel. Ta-
han öelda, et me ei tohiks kultuuri 
nii kergekäeliselt suhtuda nagu se-
da mõnikord tehakse. Nii kultuuril 
kui ka spordil on oluline roll meie 
rahva identiteedi kujundamisel. 
Ilma laulupidudeta ei oleks meie 
keel ilmselt säilinud.

Artiumis saavad kokku erinevad 
koolid. Kuidas Te omavahelist 
koostööd näete?
Olen juba kohtunud kunstikooli 
väga toreda ja asjaliku direktoriga. 
Töövestlusel oli meil muuhulgas 
voor, kus pidime välja mõtlema eri-
nevaid koostöövorme. Mina pak-
kusin ühe võimalusena kunstikoo-
li õpilastel õppida juurde mõnda 
pilli. Ajaloost on palju näiteid, kus 
kunst ja muusika käivad käsikäes. 
Ise pilli mängides kujutan tihti ette 
mõnda visuaalset pilti. Miks mitte 
neid kahte kunsti omavahel sidu-
da? Kindlasti leiaksime kokkupuu-
tepunkte teaduskooliga. Need dis-
kussioonid ootavad meid veel ees.

Artiumi väliselt tahaks arenda-
da erinevaid koostöövorme teiste 
muusikakoolidega, organiseerida 
töötubasid. Oleme haridusasutus, 
aga kuna õppeprotsessi on kaasa-
tud ka täiskasvanud, siis peaks lä-
henemine olema sellevõrra ava-
tum.

Viimsi kollektiivid tahaksin viia 
laulupeole, erinevatele festivalidele 
ja esinemistele, et silmaringi avar-
dada.

Kuidas kontoritöö Teile sobib, 
seal ei ole alati kõik nii loomin-
guline?
Mõned aastad olen pidanud seda 
juba tegema, olen harjunud, täitsa 
istub. Üheksast viieni ma laua ta-
ga muidugi ei ole. Mulle meeldib 
liikuda, suhelda, vahetada ruume. 
Minu uks on alati avatud ja hea 
meelega kohtun inimestega. 

Milline ülemus Te olete?
Seda peab kolleegidelt küsima. Mi-
nu isa oli pikki aastaid politsei pea-
direktor ja tema on oma suhtumi-
sega olnud mulle eeskujuks. Mulle 
läks südamesse hetk ühelt polit-
sei perepäevalt aastate tagant, kui 
isa kolleegid teda sõnavõttudes tä-
nasid. Need olid väga siirad ja ma 
sain aru, et isa väga hoidis ja kait-
ses oma kolleege. Praegu ta ei ole 
enam juhtival kohal, aga töötab po-
litseis edasi. Minu meelest ei ole ju-
hi ülesanne mitte niivõrd juhtida, 
vaid luua keskkond, mis soodus-
taks töötamist.

Lähme muusika juurde tagasi. 
Kas Te ise ka muusikat kirjutate?
Ei kirjuta. Olen enda jaoks tõm-
manud põhimõttelise joone, et 
olen pigem see, kes aitab heliloo-
jatel loomingut ellu viia. Minu elu-
kaaslane on dirigent ja helilooja, 
kes tuntust kogununa on ka järg-
mise üldlaulupeo heliloojate reas. 
See on põnev maailm, aga mulle 
meeldib olla just teisel pool lava.

Millised on Teie lemmikkontserdi-
saalid ja kas olete käinud kuulsas 
Viini riigiooperis?
Ma olen Viini saali korra sattunud 
täiesti juhuslikult, kui olime muu-
sikakooliga teel Itaaliasse kontsert-
reisile. Giid pakkus välja võimaluse 
soetada ühele kontserdile viie eu-
ro eest püstiseisupilet. Need kohad 
olid rõdul ning sisenesime ka min-
gist tagumisest uksest, mitte pea-
uksest. See oli erakordne elamus.

Maailmakuulsat 1. jaanuari Viini 
filharmoonikute kontserti pole ma 
ise kohapeal näinud, olen viima-
sed aastad loosist osa võtnud, sest 
piletit sinna ei saagi osta. Õnn po-
le veel naeratanud, aga kontsert al-
gab mõnusalt lõunasel ajal, kui ole-

me jõudnud pannkoogid ära süüa 
ja saame nautima hakata.

Viimane eredam mälestus on 
Amsterdamist, kus publik istub 
mõlemal pool orkestrit. See reis 
kingiti mulle sünnipäevaks, istusin 
orkestri taga ja sain piltlikult öeldes 
fännitsoonist dirigenti jälgida. 

Kui minult küsida lemmiksaa-
li kohta Eestis, siis silmagi pilguta-
mata ütlen linnahall. Mulle meel-
divad väga ka muusikalid ja vanas 
heas linnahallis käisin viimasena 
vaatamas “Ooperifantoomi” Jarek 
Kasariga peaosas. Minu meelest 
tuleks see igas mõttes erakordne ja 
multifunktsionaalne saal renovee-
rida, teist sellist lähiriikides naljalt 
ei leia.  

Mille jaoks Teil veel aega jääb ja 
kust inspiratsiooni saate?
Regulaarne sporditegemine po-
le võõras, et end ikka vormis hoi-
da. Pärast ülikooli lõppu võtsin end 
rohkem käsile, sest pulss läks kõr-
geks ja kehakaal hakkas tõusma. 
Käin jooksmas ja jõusaalis. Jooks-
mine maandab stressi, aga selle ajal 
saab ka muusikat kuulata. Rohkem 
kuulan trenni ajal tümpsu, aga en-
ne suuri kontserte ka mõnda süm-
fooniat. Aga üldiselt jooksu ajal on 
klappides pigem kergem muusika, 
muidu hakkan tänu erialale seda 
liialt analüüsima.

Inspiratsiooni olen saanud rei-
sides. Viinis olen mitmed korrad 
käinud ja see muusikat täis linn on 
mind väga mõjutanud. Samuti Pa-
riis koos Eiffeli torniga. Pole olnud 
linna, kus mulle meeldinud poleks. 
Ka rabas või mere ääres saan pea 
tühjaks, et teha ruumi uutele mõ-
tetele.

Kas Teil on mõni suurem salaja-
ne unistus?
Nimekiri kunstilisest saavutustest 
on täiesti olemas. Olgu need kavad, 
mida tahaks juhatada, või lavastu-
sed, mida lavastada, artistid, kellega 
koos töötada. Üldises mõttes tahaks 
läbi kultuuri tuua inimesteni rõõmu 
ja rahu, et vaimu tervendada. Ärme 
võta kõike nii tõsiselt. Laulupidu on 
natuke liiga tõsiseks läinud, me ei 
tohiks pidu unustada, see on ikka-
gi rõõmus sündmus.

Edmar Tuul 
tahab läbi 
kultuuri tuua 
inimesteni 
rõõmu ja 
rahu. Foto: 
Kaupo Kikkas
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malusest ilma. Sellest on äärmiselt 
kahju! Samuti on võimalik rääkida 
vastava metoodikaga kooliklassi 
loomisest ainult juhul, kui lähiaas-
tatel avaneb piirkonnas veel vähe-
malt üks Montessori lasteaiarühm. 
Meie tiim teeb igapäevaselt tööd 
nende eesmärkide täitmise nimel, 
kuid me ei saa seda teha üksi, sest 
see on väga ressursimahukas et-
tevõtmine. Meil on juba täna tar-
vis kõigi piirkonna lapsevanemate 
panust! Ootame neid meiega liitu-
ma või toetust näitama läbi (püsi)
annetuse, mille tulud suunatakse 
lasteaiarühma ja kooliklassi loo-
misesse,” selgitab lapsevanem ja 
MTÜ Edendades Montessori Ha-
ridust juhatuse liige Monika Kal-
laste. 

T
raditsioonilisel haridus-
süsteemil on oma oluline 
roll ja ajalugu, kuid selle 
suurimaks kitsaskohaks 

on individuaalse lähenemise puu-
dumine. Küllap on kõik lapsevane-
mad märganud, et iga laps on oma-
näoliste vajaduste ja eeldustega, nii 
huvide, annete kui ka õppimisvii-
side osas. Seda teades on ilmne, et 
meil on tarvis personaalsemat lä-
henemist. Tavaharidussüsteemis 
on otsitud viise selle puuduse pa-
randamiseks, kuid ilma süstee-
mi täielikult ümber kujundamata 
on toimivaid lahendusi raske lei-
da. Õnneks ei peagi “ratast leiuta-
ma” – Montessori on pedagoogika-
suund, mis pakubki lapsele temaga 
kohanevat õpikeskkonda, kus tal 
säilib motivatsioon ja õpihimu, te-
hes midagi, mis teda päriselt huvi-
tab, mis on mõtestatud ning mille 
seost ümbritseva maailmaga on tal 
kerge näha. Siinkohal võib tekkida 
küsimus, kas riiklik õppekava saab 
ikka täidetud, kui laps tegeleb sel-
lega, mis teda huvitab? Muu maa-
ilma praktika näitab, et mitte ainult 
täidetud, vaid mõnes valdkonnas 
isegi ületatud – olenevalt sellest, 
millega konkreetne laps otsustab 
põhjalikumalt tegeleda. 

Õpetaja on teejuht
Montessori õpetaja peamine roll 

hämmastavalt palju korda saade-
tud: näiteks on loodud kokkulepe 
koostööpartneriga Montessori las-
teaiarühma avamiseks 2023. aas-
ta sügisel; on algatatud annetuste 
kogumine ja saadetud MTÜ-pool-
se rahastuse toel diplomikoolitu-
sele õppima tulevane Montessori 
õpetaja; selja taga on sisukas veebi-
üritus ja palju muud. Alanud aastal 
on plaanis käivitada vestlusõhtute 
sari ning lähiaastate plaani kuulub 
kindlasti ka Montessori kooliklassi 
loomine meie piirkonda.

Oodatakse kaasa lööma
“Nii minul kui ka mitmetel teistel 
MTÜ liikmetel on olnud õnn pan-
na oma lapsed Pirital avatud Tal-
linna Montessori Maja rühma, kus 
me oleme saanud jälgida selle me-
toodika imelisi tulemusi oma las-
te peal. Kuna huvilisi on juba prae-
gu kordades rohkem kui kohti, jääb 
suurem osa lapsi hetkel sellest või-

on olla teejuhina sillaks lapse ja 
maailma vahel, luues õpikeskkon-
na selliselt, et see toetab lapse loo-
mupärast huvi, mille najal ongi 
laps võimeline ise nii kaugele mi-
nema, et ta tegeleb mõne asjaga vä-
ga sügavuti. Lapse õpiteed ei piirit-
leta, vaid toetatakse tema lõputut 
avastamist, pakkudes konkreetse-
le teemale palju erinevaid vaate-
nurki, tegevusi ja materjale, läbi 
mille saab laps teadmised iseseis-
valt omandada – tänu sellele need 
ka päriselt kinnistuvad, sest vastu-
sed ei tule kellegi teise peast, vaid 
nendeni on laps ise jõudnud. Rüh-
maruumis võib näha igat last töö-
tamas eri ülesandega, eri tempos ja 
eri viisil – kõigil lastel on seega oma 
individuaalne õppekava, mille loo-
mises on nad ise osalised. Sellise 
metoodika oskuslik teostus nõuab 
õpetajalt väga põhjalikku etteval-
mistust lisaks tavapäraselt nõuta-
vale kvalifikatsioonile: Montessori 
õpetajal tuleb läbida mahukas koo-
litus, mille maht on võrreldav kõrg-
hariduse omandamisega.

Murrangulised arengud
See enam kui sada aastat vana ja 
maailmas väga hinnatud pedagoo-
gikasuund, mille lõi Itaalia haridus-
teadlane ja meditsiinidoktor Maria 
Montessori, on terviklik süsteem, 
hõlmates kõiki vanusegruppe, ala-
tes sõimeastmest kuni keskkooli lõ-
puni. Eestis toimus suurem tead-
likkuse tärkamine, kui 2018. aastal 
loodi aktiivsete lapsevanemate ja 
haridustöötajate poolt Eesti Mon-

HARIDUS Viimsi on piirkond, kus iseäranis suure osa 
elanikkonnast moodustavad lastega pered – lapsed 
ja haridus on seega üks olulisemaid küsimusi meie 
vallas. Pole siis imeks panna, et lapsevanemate init-
siatiivil on loodud algatus, mis püüdleb kohaliku 
haridusmaastiku rikastamise poole läbi alternatiiv-
sete õpivõimaluste.

Viimsi lapsevanemad unistavad 
alternatiivse hariduse kättesaadavusest

tessori Ühing. Sellest ajast alates on 
toimunud murrangulised arengud: 
muuhulgas on avatud viis Montes-
sori lasteaiarühma, on käimas et-
tevalmistustööd esimese Montes-
sori kooliklassi avamiseks, Eestisse 
on toodud Montessori õpetaja dip-
lomikoolitus ning teadmisi on ja-
gatud tuhandetele Eesti lapseva-
nematele. Õigustatult järjest enam 
haridusasutusi ja nende töötajaid 
tunneb huvi selle metoodika vas-
tu, mis niimoodi päev-päevalt üha 
enam poolehoidjaid kogub.

Mis toimub Viimsis?
Selleks, et ka meie piirkonna pe-
redel oleks võimalus valida enda 
väärtustega ühtiv haridussuund, 
lõi grupp Viimsi ja Pirita piirkon-
na lapsevanemaid vabaühenduse 
MTÜ Edendades Montessori Ha-
ridust. Ehkki tegu on värskelt loo-
dud organisatsiooniga, on kõigest 
mõne tegevuskuu jooksul juba 

Joanita Janson
MTÜ Edendades Montessori Haridust 
juhatuse liige, lapsevanem

  Täpsemat infot leiab: 
www.montessoriharidus.ee.

Muusikakool

LAULU- JA PILLIMÄNGURING
Melose MuusikaMaailm

ootab osalema
3–7 aasta vanuseid lapsi 

Tunnid toimuvad Viimsi huvikeskuses 
neljapäeviti kell 16.30 ja 17.30

Info ja registreerimine
telefonil 5660 6156 ja studiomelos@studiomelos.ee

Montessori 
lasteaiarühma 
õpetaja Jana 
Vassiljeva 
lapsele uue 
õppevahendi 
võimalusi 
tutvustamas. 
Foto: Tallinna 
Montessori 
Maja
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MUUSIKAL Viimsi Muusikali-
teater tegutseb täiskasva-
nute ja noorte harrastusliku 
kogukonnateatrina juba 
aastast 1999. Käimas on teatri 
23. hooaeg ning jaanuari lõpus 
tuuakse lavale järjekordne uus 
lavastus. Sel korral on tegu 
muusikalise komöödiaga 
“Üheksast viieni”. 

“Üheksast viieni” on Broadway 
muusikaline komöödia, mille au-
toriks on Patricia Resnick ning 
muusika ja sõnad on kirjutanud 
tuntud kantrimuusik Dolly Parton. 
Eesti keelde tõlkis lavaloo Liisa 
Kirschbaum ning Viimsi Muusika-
liteatris lavastab komöödia Kaarel 
Orumägi.

R E A K U U LU T U S E D

Aiatöö
Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, 
lume koristamine, heki lõikus ja 
pügamine. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.

Ehitus
Teostan erinevaid üldehitus- ja 
remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-

tehnilised ning elektritööd (olemas 
B2 pädevus) Tel 552 7217.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade re-
noveerimine MTR EEH011474. Pa-
kume erinevaid lahendusi hoonete 
ja majade ehitusel. Tel 5352 9476. 
või mehitus@gmail.com.
Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Lumetõrje ja jääpurikate eemal-
damine katustelt. Tel 5638 8994, 
kpe.kpe@mail.ee. 

Korstnapühkimine
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Muud teenused
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel (ve-
ne keel).
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Ettevõtte registreerimine, ettevõtte 
likvideerimine, majandusaasta aru-
ande esitamine. Sõbralikud hinnad! 

Tel 5557 4725.
Vahetan segisteid, valamuid, WC-
potte, boilereid. Väiksemad elektri-
tööd ja koduabitööd. Tel 5904 8011, 
e-post looduse.3@hot.ee.
Kodumaine kartul, köögivili ja mesi 
kojutoomisega. Tellimine ja lisainfo 
telefonil 5865 2190. www.põllult-
koju.ee.
Kohusetundlik ja täpne naiste-
rahvas (45) otsib laoalast tööd 
päevase tööajaga, oma auto 
kasutamise võimalus. Tel 5904 
8011, e-post looduse.3@hot.ee.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsent-
si alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja doku-
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mente, vanaraha ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneeri-
mise esemeid. Hea hinnaga! Tel 
602 0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan seisev-
auto@gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sula-
rahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisev-
auto.ee.

Töö
Toitlustusettevõte Baltic Restau-
rants Estonia AS pakub tööd koka-
le ja abikokale Viimsi gümnaasiumi 
Daily kööki! Peresõbralik tööaeg 
E–R! Täpsem info telefonil 5744 
6011 või tööootab.ee.

TREENINGUD 

VIIMSI HUVIKESKUSES

TEISIPÄEV
9.00 WILLPOWERBRAND FITNESS "BELLABOOTY SCULPT"
11 .30 NAISTE BALLETT
18.30 FITNESS PILATES
18.45 IDAMAISED TANTSUD
19.30 SHINDO

KOLMAPÄEV
9.00  SEENIORIDE TERVISETREENING
18.45 LIHASTREENING
19.30 KLASSIKALINE JOOGA

NELJAPÄEV
9.00 WILLPOWERBRAND FITNESS "BELLABOOTY SCULPT
11 .30 NAISTE BALLETT
13.00 SHINDO
18.30 SELTSKONNATANTS ALGAJATELE
18.45 IDAMAISED TANTSUD
19.30 PILATES PLUSS
19.30 SELTSKONNATANTS EDASIJÕUDNUTELE

REEDE
13.30 ASHTANGA VINYASA JOOGA
19.00 NAISTE BALLETT

PÜHAPÄEV
12.30 LIHASTREENING

www.huvikeskus.ee

Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1 ,  Viimsi

Viimsi Muusikaliteater toob lavale muusikalise 
komöödia “Üheksast viieni”

Millest muusikal räägib?
Lugu saab alguse sellest, kui ühes 
tavalises 1970. aastate Ameerika 
kontoris kohtuvad kolm täiesti eri-
nevat naist: Violet, Doralee ja Judy. 
Siiski on neil kõigil üks ühine prob-

leem – nende bossiks on uskuma-
tult šovinistlik ja egoistlik mees 
Franklin Hart. Ühel õhtul, veidi lõ-
busamas meeleolus, lasevad Violet, 
Doralee ja Judy oma fantaasial len-
nata ning unistavad sellest, kuidas 

Franklin Hartile koht kätte näida-
ta. Ent unistustel on tavaks täide 
minna.

Kergelt kriminaalse, kuid vägagi 
humoorika sündmusteahela tule-
musena tekib neil võimalus hakata 
kontori tööelu korraldama täpselt 
nii, nagu nemad seda õigeks pea-
vad. Kuid kas ajad ja tavad ka päri-
selt muutuvad?

Kes lavale astuvad?
Viimsi Muusikaliteater pakub ene-
seteostus- ja arenguvõimalusi kõi-
gile, kel soov näidelda, laulda ja 
tantsida ning kellel on siiras hu-
vi muusikaližanri vastu. Muusika-
liteatris löövad kaasa igas vanuses 
viimsilased. “Üheksast viieni” la-
vastuses astuvad publiku ette: Aa-
re Lepiksaar, Janet Vavilov, Liisa 
Kirschbaum, Linda Ellen Toom, 
Liis Rebane, Kaspar Pits, Mark 
Oja, Priit Kiigemägi, Airi Pärn, In-
ge Rumberg, Jaanika Pärn, Jana Re-
bane, Johanna Vassiljev, Kaija Mägi, 

Katri Kuusk, Mai Kroonmäe, Mailis 
Pruul, Marta Alethe Jaansalu, Min-
na Sillamaa, Tiina Pakk, Triin Pap-
pel, Andre Luurmann, Asko-Robert 
Meola, Raul Aljas, Remo Pihel, Ro-
bin Pastak, Sander Kuusk ja Tõnis 
Müürsepp. 

Kus ja millal?
Muusikali mängitakse Viimsi huvi-
keskuses viiel korral. Esietendus on 
juba sellel laupäeval, 29. jaanuaril 
kell 17. Järgmised neli etendust toi-
muvad:

T, 1. veebruaril kell 19,
P, 6. veebruaril kell 17,
T, 8. veebruaril kell 19,
R, 11. veebruaril kell 19.

Pileteid saab osta Piletilevist, 
Fientast ja enne etenduse algust 
kohapealt. Pilet maksab 15 eurot, 
sooduspilet 10 eurot. NB! Etendus-
tel on vanusepiirang ehk vaatama 
võivad tulla kõik, kes on vähemalt 
10-aastased.

Linda Toom, 
Janet Vavilov 
ja Liisa Kirsch-
baum proovis. 
Foto: Liis 
Rebane

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja
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 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

Lume ja jäätõrje katustelt
MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •          K.P.E. OÜ

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos põhikooli 
riiklikul õppekaval 1.-6. klassis ja põhikooli lihtsustatud riiklikul 
õppekaval 1.-9. klassis õppivad õpilased. 

Ootame oma meeskonda uut töötajat:

eriklassi klassiõpetaja
Eeldame kandidaadilt magistrikraadi või selle omandamist. 
Kasuks tuleb õpetaja kutse olemasolu, kuid selle puudumisel on 
kool valmis selle taotlemist toetama. Lisaks eeldame kutsumust 
kasvatada ja õpetada erilisi lapsi. 

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks palume esitada CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad e-posti aadressil roosika@randverekool.
edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!

OÜ Viimsi Haldus 
otsib kahe kinnistu 

territooriumi 
hooldamiseks 

majahoidjat
Töö sobib ka pensionärile.

Täpsem info 
telefonil 506 7445.

Tutvu 
reklaami avaldamise 

tingimustega 
viimsi.ee/uudised/
reklaami-hinnad

Tutvu 
ilumisgraafikuga 

viimsi.ee/uudised/
ilmumisajad
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Rõõmsameelne

tule VIIMSI kaupluse
meeskonda!

PAKUME SULLE OOTAME SINULT

• ühtehoidvat kollektiivi
• tulemusliku töö eest
   väärilist tasu
• ettevõttesiseseid soodustusi
• tööd graaaku alusel
• spordikompensatsiooni läbi
    Stebby keskkonna

• kohusetundlikkust
• ausust ja lojaalsust
• oskust töötada nii iseseisvalt
  kui meeskonnas
• arvutikasutamisoskust

Sinu peamisteks tööülesanneteks on klientide meeldiv
teenindamine kassas, müügisaali korrashoid,

kaupade vastuvõtt ja väljapanek.

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, anna endast teada, saates 
CV ja kaaskirja märgusõnaga “Viimsi klienditeenindaja” 

meiliaadressile personal@kpg.ee 
hiljemalt 10. veebruaril.

www.magaziin.ee

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Oleme Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451
Laste ja täiskasvanute ravi, proteesihüvitis.

tel:  6099910      
e-post: info@olenterve.ee                           Pood: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 

Kõik Elixr
aroomiteraapilised 
eeterlikud õlid, 
seebid, 
toalõhnastajad 
veebruari lõpuni   -10%!

Tule kohale või vaata veebist
www.olenterve.ee

Nüüd laste hambaravi 
koostöös Haigekassaga 

tasuta*!
 

Aadress: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 74001 
E-post: info@viimsihammas.ee      Tegevusloa nr. LO4228 

www.viimsihambakliinik.ee
60 999 10

*tasuda tuleb 5 € visiiditasu
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TULE TUTVUMA!

MEIL ON AVATUD UUS
JA AVAR LASTETUBA

Kui mängutoas lustimistest kõht tühjaks läheb,
pakub Black Rose lastele oma menüüd,

mis viib keele alla ja on väga maitsev!

spatallinn.ee

Tule ja avasta Tai rahvusköögi maitseid
Viimsi SPA restoranis

RAHVUSKÖÖKIDE
NELJAPÄEVAD

LÕUNA-BUFFET 12:00 - 15:00

03.02 - Tai rahvusköök

14€/in

Kõik vajalikud  
teenused mugavalt 
koos Viimsi Keskuses

E-L 10-21  P 10-19

MAKE YOUR ID

Juuksur, maniküür,  
pediküür, depilatsioon
Tel 6299 225 
makeyourid.ee 

NICE`N´CLEAN

Rõivaste pesemine ja 
keemiline puhastus
Tel 5153 487

KINGAPROF

Jalatsite parandus ja 
võtmete valmistamine
Tel 5565 5775
kingaprof.ee

D PÄIKE

Solaarium ja
sprei päevitus
Tel 6090 572 
dpaike.ee

TUBLI RÄTSEP

Rõivaste parandus ja 
kiirparandus
Tel 6070 925
ratsep.eu

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee

Sõpruse tee 15, Viimsi


