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ROHELINE KOOL Randvere kool liitus Rohelise 
kooli programmiga oktoobris 2018. Rohelise kooli 
programmi näol on tegemist tuntuima ülemaa-
ilmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutus-
tele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools 
Global.

O
tsus programmiga liitu-
da tuli ühiselt ja kiirelt, 
sest see tundus olema 
põnev väljakutse juba 

niigi rohelise mõttemaailmaga ko-
gukonnakoolile. Edasi toimetasime 
Rohelise kooli programmi stratee-
gia seitsme sammu järgi: tegevu-
sed seoti õppekavaga, töötati väl-
ja keskkonnapõhimõtted, toimus 
teavitamine ja kaasamine, mille lä-
bi moodustati keskkonnarühm, ku-
hu kuuluvad õpetajad, õpilased ja 
lapsevanemad. Väga edukalt viidi 
läbi keskkonnaülevaatus, koostati 
tegevuskava, mida jooksvalt moni-
tooritakse, hinnatakse ja võetakse 
aluseks järgneva õppeaasta planee-
rimisel. Kuna Randvere kool on ju-
ba aastaid erinevatest keskkonnaga 
seotud tegevustest osa võtnud ja ka 
paljud õpetajad olid praktiseerinud 
rohelist mõtteviisi, siis jätkus tege-
vus üpris loomulikku teed pidi ja 
tänu sellele ei olnud raske kaasata 
lapsi või tekitada neis huvi ümbrit-
seva maailma vastu. Seda enam, et 
Randvere kooli asukoht soosib ar-
vukaid võimalusi kõike seda prakti-
seerida – meri vaid 500 meetri kau-
gusel, RMK Tädu loodusõpperada 
ja lisaks on alustatud kooliaia ra-
jamist. Rohelise kooli programm 
annab meile konkreetsemad juhi-
sed, kuidas oma tegevusi paremi-
ni planeerida ja hinnata. Igal õppe-
aastal keskendume oma tegevuses 
vähemalt kolmele teemale Roheli-
se kooli 12 põhiteemast, milleks on 
jäätmed, kliimamuutused, kooli-
õu, meri ja rannik, vesi, prügi, ter-
vis ja heaolu, globaalne kodakond-
sus, elurikkus ja loodus, transport, 
energia ja toit. Eelmisel õppeaas-
tal võtsime fookusesse prügi, jäät-
med, globaalse kodakondsuse ning 
elurikkuse ja looduse. Käesoleval 
õppeaastal keskendusime prügi-
le, jäätmetele, elurikkusele ja loo-
dusele, tervisele ja heaolule ning 
transpordile. Meie õpilased osa-

levad igal aastal Keskkonnainves-
teeringute Keskuse poolt finant-
seeritud õppekäikudel rabadesse, 
maastikukaitsealadele, muuseumi-
desse, kool on liitunud Kiusamisva-
ba Kooli ja VEPA programmidega, 
ka osaletakse erinevatel keskkon-
nateemalistel konkurssidel. Samu-
ti osaleti maailmakoristuspäeval ja 
Pauligi korraldatud kohvipuru ko-
gumise kampaanias. Kõige eduka-
malt õnnestus meil käesoleval õp-
peaastal üleskutse annetada koolile 
oma nõud, millele kodus kasutust 
ei leita – nüüd saame neid kasuta-
da erinevatel kooliüritustel ja see-
läbi vähendada ühekordsete nõude 
kasutamist. Ka prügi sorteerimise 
oleme kogu koolimajas paremini 
organiseerinud – eraldi sorteeritak-
se papp, paber, biojäätmed ja lisaks 
on ühisruumidesse paigutatud ka 
taarakogumise kastid. Talvel ava-
nes kõigil võimalus annetada ko-
dus seisma jäänud helkurid koo-
limajja helkuripuule, millelt said 

helkuri võtta need, kel see puudus. 
Meil on innukad õpetajad, kes kas-
vatavad klassiruumides kurke, to-
mateid või kasutavad munakoori 
lihavõttemuru kasvatamiseks, mis 
annab võimaluse arutleda taaska-
sutuse ja loodussõbralikkuse üle. 
Samuti reageerisid õpetajad tekki-
nud erikorrale operatiivselt ja pla-
neeritud tegevused ära ei jäänud – 
aprilli ja mai ühistegevused viidi lä-
bi distantsõppel. Näiteks planeeri-
tud ülekoolilise salatipäeva asemel 
valmistasid kodunduse õpilased 
kodus tervislikke salateid või liik-
lusteemalise päeva asemel joonis-
tasid lapsed oma unistuste kiivrit, 
lisades juurde kiivri 3 kõige olulise-
mat omadust. Pilte salatitest ja kiiv-
ritest jagasime ka kooli Facebooki 
leheküljel ja kodulehel. 

Seega on tehtud juba palju ja 
seepärast otsustati sel kevadel lä-
bida Rohelise kooli programmis 
osalemise üks oluline verstapost – 
taotleda rahvusvaheliselt tuntud 
ja tunnustatud keskkonnamärgist 
Roheline lipp. Taotluse täitmises-
se panustasid lisaks kooli keskkon-
natöörühma (Rohelise kooli mees-
konna) liikmetele paljud õpetajad, 
kes oma tegemistega taotlusvormi 
täita aitasid. Teemaviitega #rand-
vererohelinekool said täiendatud 
kõik postitused nii sotsiaalmeedias 

kui ka kooli kodulehel, ikka selleks, 
et huvilistel oleks lihtsam meie te-
gemistest ülevaadet saada. Koguti 
kokku pilte erinevatest tegevustest 
ja sündmustest. Lühidalt – meie te-
gevus Rohelise koolina sai paremi-
ni süsteemi, tekkis parem ülevaade 
ja uusi ideid, kuidas edasi minna. 

14. mail saabuski rõõmusõ-
num – hindamiskomisjon tegi ot-
suse tunnustada Randvere kooli 
Rohelise lipuga! Rõõmu ja uhkust 
tundis kogu koolipere ning veidi 
kahju oli, et seda uudist kohe las-
tega jagada ei saanud. Suurepära-
se uudise tegime teatavaks kõigile 
5. juunil, mil toimus Rohelise kooli 
tunnustusüritus. Sel aastal anti Ro-
heline lipp 21 uuele õppeasutuse-
le, mille seas oli ka Randvere kool. 
Eestis on nüüd kokku 76 õppeasu-
tust, kes selle tunnustuse on välja 
teeninud. Kuigi seoses veel kehti-
vate piirangutega toimus üritus vir-
tuaalselt, otsustasime oma Roheli-
se kooli meeskonnaga seda tähtsat 
sündmust ühiselt tähistada – katsi-
me koolimaja koosolekuruumi pi-
dulaua ja jälgisime ühiselt tunnus-
tusüritust ekraanilt. Ürituse muutis 
väga pidulikuks asjaolu, et avakõ-
ne pidas president Kersti Kalju-
laid, kellest sai juuni algul Roheli-
se kooli programmi Eesti patroon. 
Kuid kõige rohkem elevust tekitas 

vast moment enne otselülitusi kõi-
gi lipusaajate juurde – ülekannet oli 
vaatamas pea 300 huvilist ja taht-
sime oma kooli vääriliselt esinda-
da. Tunnustavalt märgiti meie pu-
hul ära Linnusõprade võistlusel 
osalemine, putukahotellid ja mis-
kit veel, aga elevus oli nii suur, et 
ega kõik meelde jäänudki. Igata-
hes on tunnustusüritus-konve-
rents õige pea Tartu Loodusma-
ja koduleheküljel järelvaadatav. 

Kui nüüd küsida, mida Rohe-
line lipp meie koolile annab, siis 
kindlasti motivatsiooni jätkata se-
da teekonda ja veel paremini pla-
neerida oma tegevusi, kaasata 
suuremat hulka õpilasi ning jaga-
da oma kogemusi teistega. Kesk-
konnamärgise Roheline lipp ka-
sutusõigus antakse õppeasutusele 
kaheks aastaks ja seejärel tuleb li-
pu kasutusõigust uuendada. Kuid 
juba aasta möödudes tuleb vahe-
aruandega näidata oma tegevuse 
jätkuvat süsteemi ja terviklikkust. 
Meie sooviks on, et Roheline lipp 
jääks meie koolimajja alatiseks – 
vajalik motivatsioon, meeskond, 
toetus ja teotahe on meil olemas. 
Plaanis on sügisel alustada ka veidi 
aktiivsemalt koostööd teiste Viim-
si  õppeasutustega ja usume, et õige 
pea on Viimsi vallas uhkeid Rohe-
lise lipu omanikke veelgi rohkem! 

Osa Rohelise 
kooli mees-
konnaliikme-
test Rohelise 
lipuga.
Fotod: Liina 
Savolainen, 
Siim Jürimäe, 
Klaire Sinisalu 
ja Lars-Erik 
Tiitre

Randvere kool uhkelt Rohelise lipu all

Liina Savolainen
Randvere kooli 
kommunikatsiooni- ja huvijuht

Tunnistus 
Rohelise lipu 
omistamise 
kohta.

Osalemine 
maailma-
koristus-
päeval.

Teine lisa- 
eelarve 2020
Eriolukorrast tingituna on 
suurenenud töötus, mis 
kahandab kindlasti oma-
valitsuse tulubaasi.
Loe lk 2

Jaanipäev tuleb 
hoopis eriline!
23. juuni õhtul on viimsilastel 
põhjust ennast telerite ette
seada. Kell 18.45 on ETV eetris 
meeleolukas pidupäevasaade 
“Terve Eesti jaaniõhtu”. Loe lk 6

Ella Kari on mitmekülgne naine, kel alati 
on miskit käsil. Viimsi Teataja lugeja 
tunneb teda aga ennekõike läbi imeliste 
fotode, mis on lehes juba tervele aastale 
ringi peale teinud. Loe lk 8

Ella Kari armastus  
looduse vastu

Prangli Suvi: elamiseks parima väikesaare rahvas ootab Sind suvel endale külla. Lehe vahel >



V
iimsi vallavolikogu võttis 16. juunil vastu 2020. 
aasta teise lisaeelarve. Esimene lisaeelarve võeti 
vastu märtsis ja sellega eraldati rahalised vahen-
did õpetajate täiendavaks palgatõusuks. Teise 
lisaeelarve vastuvõtmine on tingitud eriolukor-

raga kaasnenud majanduslangusest. Viimsi valla põhite-
gevuse tuludest moodustab üksikisiku tulumaks ligikaudu 
70%. Eriolukorrast tingituna on suurenenud töötus, mis 
kahandab kindlasti omavalitsuse tulubaasi.

Just seetõttu oleme lisaeelarve koostamisel olnud kon-
servatiivsed ja lähtunud eeldusest, et olukorra väga kiiret 
paranemist ei ole lähiajal loota. Põhitegevuse tulud on teise 
lisaeelarve alusel 38 093 686 eurot ja põhitegevuse kulud 
35 802 016 eurot. Investeeringuteks kasutatakse 8 268 052 
eurot.

Räägime tuludest
Tulumaksu laekumine on ka-
vandatud 3 344 000 eurot väik-
semana. Lähtutud on tegeli-
kust laekumisest aprillikuu sei-
suga ja eeldusest, et järgnevate 
kuude laekumine võib olla 
väiksem.

Kaupade ja teenuste müügitulu on vähendatud kokku 
179 000 eurot. Sihtotstarbelised toetused suurenevad 
206 859 eurot ja toetusfondist saadud toetused 692 636 
eurot (sh on Viimsi vallale eraldatud tulubaasi stabiliseeri-
mise toetust 435 235 eurot ja kohalike teede hoiu toetust 
262 409 eurot). Uute investeeringute toetust eraldati riigi 
lisaeelarvega 1 000 000 eurot.

Mille arvelt kokku hoiame ja mille arvelt mitte?
Vallavalitsuse palgafond väheneb 400 000 euro võrra, kok-
ku hoiame ka erinevate majandamiskulude arvelt – esiteks 
sealt, kus kulutused eriolukorra tõttu tegemata jäid, aga ka 
kõik muud kuluread on kriitilise pilguga üle vaadatud.

Nagu esimese, nii ka teise lisaeelarvega jätkame panus-
tamist haridussüsteemi arengusse. Esimese lisaeelarve 
põhimuudatus seisnes lisaraha eraldamises kooliõpetajate 
palkade tõstmiseks. Volikogu määrusega lõime aluse ka 
haridusasutuste juhtide palgatõusuks – hoolime meie õpe-
tajatest ja koolijuhtidest ning soovime neile luua võimali-
kult head tingimused. Teise lisaeelarvega alustame täien-
davat investeerimist koolide IT-võimekuse tõstmiseks.

Kuna tegemist on kokkuhoiueelarvega, siis väärivad esi-
letoomist just need valdkonnad, kus kulusid ei ole vähen-
datud. Heameel on tõdeda, et õpetajate, lasteaiakasva-
tajate ja kultuuritöötajate palgad ei vähene. Loomulikult 
tagame ka sotsiaalvaldkonna piisava rahastatuse.

Investeeringuteks tehtavad kulutused vähenevad, aga 
oleme leidnud võimaluse jätkata suurema osa kavandatud 
investeeringute elluviimist. Mõnel juhul küll lükkub edasi 
nende elluviimise tähtaeg.

Millised investeeringud on sel aastal kavas? Jätkame 
teede ehituse ja remondiga, tänavavalgustuse rekonstruee-
rimisega, uute bussiootepaviljonide paigaldamisega ja 
klindipealse rekreatsiooniala rajamisega. Suurim investee-
ring tehakse huviharidus- ja kultuurikeskuse Artium raja-
misse – see investeering jaotub mitme aasta peale. Alusta-
takse ka Randvere kooli juurdeehituse ja ujula rajamisega, 
2020. aasta eelarves on vahendid projekti koostamiseks. 
Olulised on investeeringud Püünsi kooli spordiväljaku ra-
jamisse ja korvpalliväljaku kordategemisse.

Mitmed investeeringud on seotud Prangli saarega. Näi-
teks rajatakse Prangli sadamasse reisijatele moodulhoone 
ja et sadamapiirkonnas säiliksid võimalused kultuuriüritu-
si korraldada, ehitatakse Prangli laululavale juurde varika-
tus. Väiksemaid investeeringuid on teisigi.

Edasilükkunud, kuid samuti väga oluliste investeerin-
gute puhul loodame, et eelarvelaekumised on kavandatust 
paremad ja saame nende elluviimise juurde juba järgmisel 
aastal tagasi tulla.

Illar Lemetti
vallavanem

taha ning hing saabki hingata. Selliseid 
paiku võib oma väikesteks paradiisi-
deks nimetada. Kellegi jaoks on selleks 
paradiisiks esivanemate talu metsa-
veerel, kellegi teise jaoks mõni mere-
äärne väikelinn või küla. Eriti õnneli-
kud on muidugi need inimesed, kellel 
on selliseks paradiisiks omaenese ko-
du – usun, et neidki on Viimsis tege-
likult päris palju, sest eks Viimsigi ole 
meie kõikide üks paradiis, kui me vaid 
oskame seda tajuda.

Kuid nii nagu kodu headuse olemus 
sageli avaldub meile selgemalt siis, kui 
oleme eemal olnud, siis eks nii saame 
ka Eestimaa ilust ja headusest tihtilugu 
aru alles siis, kui oleme käinud rända-
mas kaugemaid rännuteid. Sel aastal 
ehk võimegi keskenduda Eestimaale ja 
kogu sellele ilule ja heale, mida siinne 
suvi meile pakub.
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Kodune olemine 
sõstrapõõsaste vahel 
ja õunapuude all
HINGENURK Eestimaa oma mitmekesise looduse ja kultuuriga on üks 
äraütlemata tore ja hea paik, kus veeta neid päevi, mil soovime puhata ja kosuda. 
Loomulikult on tore ka aeg-ajalt maailma näha ja kaugemalegi rännata, kuid 
tegelikult just Eestimaa kodusus ja õdusus on rõõm ja väärtused, millest sel aastal 
ehk enam eestimaalasi osa saavad ku tavaliselt.

N
ii võibki ju tegelikult igal ke-
vadel näha ja tajuda, kuidas 
Viimsi rahvahulk märgata-
valt väheneb, kui koolid lä-

bi ja puhkuseaeg käes. Sel aastal saa-
bus see aeg muidugi eriti varakult, 
sest paljud, kellel kaugtöö ja maakodu 
võimalus, on juba kasutanud võima-
lust toimetada maakodus. Samas on 
Viimsiski ohtralt rõõmu merest ja päi-
kesepaistest. 

Erinevatel aegadel on loomulikult 
olnud eestlastel vägagi erinevaid aru-
saamisi puhkamisest ja meeldivast aja-
veetmisest, kuid mingisugune maa-
romantika pisik on üldjoontes meis 
kõigis olemas, sest kelles ei tekitaks 
sooje tundeid üks ilus aed oma sõst-
ra- ja tikripõõsaste ning õuna- ja muu-
de viljapuudega. See on ju osa Eesti-
maa suvest, kus võimegi varbad rohus 
rõõmustada selle kultuuri üle, mis on 
kandnud meie rahvast läbi igasuguste 
aegade. Jalutuskäik heinamaal või ra-
ba laudteel on niisamuti lahutamatu ja 
asendamatu võimalus häälestuda Ees-
timaaga ühes rütmis hingama.

Ehk just seesama hingamise rütm 
ongi asi, mida me tegelikult puhates 
püüame taastada, sest argitoimetus-
te keskel kipub tihtilugu lihtsast hin-
gamisest paras hingeldamine saama, 
kuna kõike lihtsalt on nii palju. Pal-
ju on seda, millest sooviks osa saada 
ja kuhu jõuda, ja palju on kõike seda, 
mida meilt oodatakse ja nõutakse. Nii 
ongi igaühele meist väga vajalik aeg, 
mil saame taas paika oma hingamise 
rütmi – selle hingamise rütmi, mis on 
meie maal ja loodusel. Ummisjalu tor-
mamise järel võib muidugi näida see 
looduse hingamise rütm liialt aegla-
negi, kuid nagu ka üks meie tore va-
nasõna ütleb, siis tark ei torma. Ja eks 
seda tarkust tuleb meil õppida, et suu-
daksime kulgeda ja lihtsalt olla ning et 
võiksime kosuda kõigest sellest rutust 
ja möllust ja ka muretsemisest, mis 
meid argipäevas saadab.

Selliseks kosumiseks on Eestimaal 
tõesti lõpmatult palju imelisi võimalu-
si. Tuleb olla vaid leidlik ja leida üles 
need paigad, kus rutt võib jääda selja 

Suve edenedes muidugi, kui õitest 
hakkavad viljad valmima, ja ühel ilu-
sal ajahetkel nad valmis saavad, kõ-
lab meis paljudes ürgne kutse minna-
gi metsa ja aeda, et koguda kokku kõik 
maitsev, mida suvi on meile kasvata-
nud. Seegi on üheks vägagi teraapili-
seks ja kasulikuks tegevuseks, kui lä-
heme metsa marju ja hiljem ka seeni 
korjama, sest aitab ka meil toimida sel-
les rütmis, milles me tegelikult toimi-
ma peame. Aitab meil hingata loodu-
sega koos.

Puhkamise aeg on kosumise aeg, 
kuigi tänapäeval aktiivselt puhkust 
veetes võib olla ka tulemuseks, et pä-
rast puhkamist tuleb omakorda pu-
hata, sest kõike on sel ajal liiga palju 
olnud ja kogu aeg on olnud rutt. Nii 
võikski ehk olla meil kõikidel seekord-
ne suvi ajaks, mil jätame rutu ja leia-
megi aega, et päriselt kosuda ja päriselt 
õppida taas hingama Eestimaale oma-
ses rahulises rütmis.

Olgu see siis rannaliiv ja päikese-
paiste, õunapuude vari ja kruusatee 
tolm või metsapuude latvade rahu-
lik kohin või teab, mida kõike veel ilu-
sat oma suveteel kohtame. Kuid kosu-
tagu see meid kõiki, meie hinge ja ihu 
ja meie vaimugi ning aidaku leida see 
loomulik rütm oma ellu, et ka siis, kui 
sügisesed kohustused taas pead tõsta-
vad, oleks meil jaksu nendega tegeleda.

Käia vanu ja avastada uusi radu 
ning selles rändamises leida kosu-
tust hingele olgu meie kõikide suvi-
ne rõõm!

Ehk just seesama 
hingamise rütm ongi 
asi, mida me tegelikult 
puhates püüame taas-
tada, sest argitoime-
tuste keskel kipub tihti-
lugu lihtsast hingami-
sest paras hingelda-
mine saama.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik
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Puhata võib mõnusasti ka koduaias puu all. Foto: erakogu

Viimsi valla teisest 
lisaeelarvest 2020

Teise lisaeel-
arvega jätkame 
panustamist 
haridussüsteemi 
arengusse.

Illar Lemetti. 
Foto: erakogu 
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KESKKOND Viimsi vald läheb alates 1. augustist üle 
korraldatud jäätmeveole ning selleks, et olmejäätmed 
saaksid kõik ilusti ära veetud, tuleb elanikel, korteri-
ühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida jäätmeveo leping 
AS-iga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Viimsi vallas algab korraldatud jäätmevedu

V
iimsi vallas (v.a väikesaared) 
alustab korraldatud jäätme-
veo teenuse osutamist AS 
Tallinna Jäätmete Taaska-

sutuskeskus alates 01.08.2020. Korral-
datud jäätmeveo leping sõlmiti Viimsi 
vallavalitsuse ja AS-i Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus vahel viieks aas-
taks – leping kehtib kuni 31.07.2025. 
Veetavad jäätmeliigid on segaolme-
jäätmed, paber ja kartong, biolagune-
vad ja suurjäätmed. 

Jäätmeveoteenuse osutamise eel-
duseks on jäätmevaldaja (elanik, kor-
teriühistu, ettevõte) ja jäätmevedaja 
vaheline kokkulepe.

Täna kehtivad vabastused ja jäät-
mekonteinerite ühiskasutused ala-
tes 1. augustist enam ei kehti. Nende 
uuesti rakendumiseks on eelnevalt va-
jalik sõlmida AS-iga Tallinna Jäätme-
te Taaskasutuskeskus leping ning see-
järel esitada jäätmeveost erandkorras 
vabastamise uus taotlus Viimsi valla-
valitsusele. Taotluse esitamise aluseks 
on eelneva sama perioodi vee- ja/või 
elektrinäitude väljavõtted.

Esmajärjekorras on oodatud lepin-
gute sõlmimisele kortermajad ja et-
tevõtted, kellel on jäätmeveosagedus 
rohkem kui kaks korda kuus. Jäätme-
veo lepingut saab sõlmida iseteenindus-

keskkonnas www.tallinnavedu.ee/
calculator/ või AS-i Tallinna Jäätme-
te Taaskasutuskeskus kontoris koha-
peal. Kõik senised Viimsi valla (v.a 
väikesaared) jäätmeveo teenuse le-
pingud lõpetavad automaatselt kehti-
vuse 31.07.2020.

Korraldatud jäätmeveo eelised
Korraldatud jäätmevedu toetab jäät-
mete liigiti kogumist ja suurendab 
liigiti kogutavate jäätmete koguseid, 
mis omakorda võimaldab optimeeri-
da prügivedu.

Kogu vallas toimetab üks vedaja, 
kellel on leping Viimsi vallavalitsuse-
ga. Antud lepingus on toodud teenuse 
hinnad, mis ei tohi järgmise kahe aasta 
jooksul tõusta. Edasine hindade tõst-
mine peab käima läbi valla ning ainult 
väga põhjendatud juhtudel.

Kindel vedaja vallas annab AS-ile 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 
võimaluse pakkuda kvaliteetsemat 
klienditeenindust ning personaalse-
mat lähenemist. Korraldatud jäätme-
vedu on võimalik paremini teosta-
da kohalikul omavalitsusel – vallal on 
jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toi-
mimisest, jäätmeveost erandkorras va-
bastuste saamine toimub vaid läbi val-
la ning on kontrollitud. 

Miks on korraldatud 
jäätmevedu oluline
Kohalik omavalitsus võib jätta jäät-
meveo korraldamata vaid halduster-
ritooriumi hajaasustusega osades, kus 
jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatu-
se ning jäätmete väikese koguse tõt-
tu oleks korraldatud jäätmevedu üle-
määra kulukas ning puudub tervise- ja 
keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3). 
Korraldatud olmejäätmete veo põhi-
eesmärkideks on hoida keskkonda 
ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik 

jäätmetekitajad – ka need eramajad, 
suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, 
kes seni on prügiveoteenusest kõrvale 
jäänud.

Korraldatud jäätmevedu annab iga-
le elanikule ja ettevõtjale kindluse, et 
tema olmejäätmed käideldakse või-
malikult keskkonnasõbralikult ja pa-
rima hinnaga. 

Korraldatud jäätmeveo toimimine 
vallas on tihti ka eeltingimuseks riigilt 
kohalikule omavalitsusele antavate in-
vesteeringutoetuste saamiseks. 

Korraldatud jäätmeveoteenuse pu-
hul on vald valinud hanke korras oda-
vaimat hinda pakkunud teenusepak-
kuja, kellel ei ole kahe aasta jooksul 
õigust hindu muuta.

Korraldatud jäätmeveoga langevad 
Viimsi valla jäätmeveo hinnad.

Korraldatud jäätmeveo olemasolu 
võimaldab vallal teha paremat järele-
valvet selle üle, millised kinnistud on 
jäätmeveoga liidetud ja millised mit-
te. See omakorda vähendab keskkon-
da sattuvate jäätmete hulka.

Loe lähemalt Viimsi valla kodulehe-
küljelt www.viimsivald.ee.

VT

Segaolmejäätmete mahuti tühjendus Ühik Hind Hind km-ga
140 l kord 0,97 € 1,17 €
240 l kord 1,67 € 2,00 €
370 l     kord 2,57 € 3,08 €
600–660 l kord 4,59 € 5,50 €
770–800 l kord 5,56 € 6,67 €
1100 l kord 7,65 € 9,18 €
2500 l kord 17,38 € 20,86 €
4500 l kord 31,28 € 37,53 €
Süvamahuti kuni 1,3 m3 kord 9,04 € 10,85 €
Süvamahuti kuni 3,0 m3 kord 20,85 € 25,02 €
Süvamahuti kuni 5,0 m3 kord 34,75 € 41,70 €
Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus Ühik Hind Hind km-ga
140 l kord 0,49 € 0,59 €
240 l kord 0,83 € 1,00 €
Süvamahuti kuni 1,3 m3 kord 4,52 € 5,42 €
Paberi- ja kartongimahuti tühjendus Ühik Hind Hind km-ga
360–370 l kord 1,29 € 1,55 €
600–660 l kord 2,29 € 2,75 €
770–800 l kord 2,78 € 3,34 €
Süvamahuti 1,3–5,0 m3 1 m3 3,48 € 4,18 €
Suurjäätmete vedu 1 m3 1 m3 6,95 € 8,34 €
Klaasimahuti tühjendus Ühik Hind Hind km-ga
240 l kuu tasuta tasuta
360 l kuu tasuta tasuta

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO HINNAD ALATES 01.08.2020

Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus AS

  Telefon: 609 6410 
  E-post: info@tallinnavedu.ee 
  Koduleht: www.tjt.ee 
  Aadress: Suur-Sõjamäe 29a, 

Tallinn 11415 
  Avatud: E–R 8.15–17.00

Vabaturu olukorras puudus vallal 
täielik ülevaade, mis kinnistud on jäät-
meveoga liidetud ning millised hoia-
vad sellest kõrvale, viies oma jäätmed 
avalikesse konteineritesse või, veel 
hullem – loodusesse, kus see reostab 
keskkonda. 

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutus-
keskus pakub mitmeid lisateenuseid, 
mis aitavad parandada jäätmekäitlus-
teenust ning seeläbi tõstab ka inimes-
te valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. 
Näiteks tasuta klaasijäätmete teenus.

Rõõmsameelne

tule VIIMSI kaupluse
meeskonda!

PAKUME SULLE OOTAME SINULT

• ühtehoidvat kollektiivi
• tulemusliku töö eest
   väärilist tasu
• ettevõttesiseseid soodustusi
• tööd graa�ku alusel

• 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 märgusõnaga “Viimsi klienditeenindaja” 

meiliaadressile personal@kpg.ee 
hiljemalt 06. juulil.

Tööleping on tähtajatu.
Tööle asumine esimesel võimalusel.

www.magaziin.ee
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KOALITSIOON Möödunud kohalike omavalitsuste 
valimiste järel moodustasid Viimsis koalitsiooni 
valimised võitnud Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond ja valimisliit Rannarahvas. Toona sõnastatud 
ambitsioonikas ning tulevikku vaatav koalitsioonileping 
ja juba käima lükatud arengusammud tõid kaasa 
laienemise ning 2019. aasta alguses liitus meeskonnaga 
erakond Isamaa. Poliitiliste muudatuste tulemusel 
tervitame uue koalitsioonipartnerina Keskerakonda. 

Tugev koalitsioonileping tõi liitujaid juurde

T
änaseks on 21-liikmelisest 
vallavolikogust koalitsiooni-
ga liitunud 17 saadikut. Vä-
ga paljud on öelnud, et nad 

soovivad Viimsis midagi head päriselt 
ära teha ja mitte olla pidevalt halvus-
tava ärapanija rollis. Koalitsiooni laie-
nemine tähendab ka seda, et ligi 70% 
kohalikel valimistel osalenud ja hääle-
tanud viimsilastele on talle oluline lu-
badus kas juba ellu viidud või viimisel.  

Kindlasti ei saa eirata koroonavii-
ruse eriolukorrast tingitud jälge. Ühelt 
poolt toob see kaasa mõningase ma-
janduslanguse, teisalt uue olukorra, 
mis loob nii eraisikutele kui ka avali-
kule sektorile võimaluse nii mõnedki 
tõekspidamised ümber hinnata ja vaa-
data avatud pilguga uutele arenguvõi-
malustele. Kindlasti võiksime valla-
elanikena diskuteerida aktiivsemalt 

teemadel, milliseid teenuseid või inf-
rastruktuuri me tegelikult vajame. Mis 
on meile päriselt oluline?

Targalt ja efektiivselt juhitud vald
Viimsi vallavolikogu tänane koos-
seis on üsnagi unikaalne, kuna voli-
nikest enamik on ettevõtjad, rahan-
dus- ja majandustaustaga inimesed. 
Seepärast on ka avaliku sektori efek-
tiivsuse ja strateegilise planeerimise 
küsimused aruteludes ja otsustami-
sel esikohal. Ei saa salata, et on olnud 
ka tuliseid vaidlusi. Üheks näiteks on 
vallavalitsuse ettepanek kolida Viimsi 
raamatukogu uuele ja avaramale pin-
nale Viimsi keskusesse. Kas rentida või 
ehitada oma maja, oli toona küsimus. 
Viimsilased on uue raamatukogu väga 
hästi vastu võtnud. Numbrid ütlevad, 
et registreeritud lugejate arv on 8600-
lt kasvanud 12 000-ni.

Mitmed olulised ja pikaaegsed koa-
litsioonilepingu järgsed valdkondlikud 
arengukavad ja plaanid on aga täna-
seks kinnitatud või kohe kinnitamisel. 
Alles lõppes edukas hange, kus laste-

aiakohtade puuduse leevendamiseks 
ostab vald teenust erinevatelt eralas-
teaedadelt. Vallaelanike paremaks tee-
nindamiseks on digitaalset asjaajamist 
oluliselt parendatud. Volikogu poolt 
heaks kiidetud Viimsi valla 2020–2024 
arengukava koostamisele andsid muu-
hulgas sisendi rohkem kui 1000 rahul-
olu küsitluses osalenud vallaelanik-
ku. Esimest korda saab igaüks seirata 
ja hinnata arengukava täitmist seatud 
mõõdikute alusel valla kodulehel. 

Haridus on prioriteet
Koalitsioonilepingus oleme seadnud 
eesmärgiks, et Viimsi haridusvõrk 
kuuluks riigi parimate hulka. Seda, et 
viimsilaste jaoks on haridusteemad 
olulised, näitas aktiivne diskussioon 
koolide juhtimisküsimuste teemal. 

Meie haridusvaldkonna pika plaa-
ni paneb paika ettevalmistamisel olev 
kümneaastane arengukava, mille loo-
misesse on kaasatud kõik siinsed hari-
duselu tippeksperdid. Samas, statisti-
ka näitab, et viimsilased juba hindavad 
kõrgelt siin pakutava hariduse kvalitee-
ti. Nii näiteks alustavad sügisel kodu-
vallas kooliteed 84% siia registreeri-
tud lastest ja see number on viimastel 
aastatel olnud kasvutrendis. Uutmoodi 
metoodikaga õppimisvõimalusi pak-
kuva Viimsi riigigümnaasiumi avami-
ne 2018. aastal tõi kaasa märkimisväär-
se hüppe – pea 300 Viimsi valla noort 
valis õpinguteks just siinse kooli. Kind-
lasti on oluline haridusvaldkonna töö-
tajaid tunnustada, hinnata ja motivee-
rida andma endast parimat. Seetõttu 
on koalitsioonipartnerid vallaeelarve 

vahendeid suunanud just haridustöö-
tajate palgatõusuks, tagades nii riikli-
kust miinimumist kõrgema tasu. Äsja 
kinnitas vallavolikogu ükshäälselt alu-
sed valla haridusasutuste juhtide pal-
gatõusuks.

Kõige suurem haridusvaldkonna 
otsus puudutab hoopis huviharidust. 
Algselt tööpealkirjaga Noorte Talen-
tide Kool, tänase nimega haridus- ja 
kultuurikeskus Artium saab kindlasti 
üheks Viimsi valla selle kümnendi sil-
mapaistvaimaks suurprojektiks, uni-
kaalseks keskuseks terves Eestis. 

Seal hakkavad tegutsema muusika-, 
kunsti- ja teaduskool ning tipptasemel 
kontserdisaal kõigile kultuurihuvilis-
tele. Huviharidust hinnatakse järjest 
enam ja see kajastub ka numbrites. Kui 
2017. aastal oli Viimsi valla 7–19-aas-
tastest koolinoortest leidnud endale 
meelepärase huvitegevuse 64%, siis 
sel õppeaastal oli hõivatuid juba 89%. 
Väga suur osa noortest tegeleb spordi-
ga ja tõusule on kindlasti kaasa aida-
nud uute infrastruktuuriobjektide, sh 
Karulaugu Spordikeskuse valmimine. 

Tähelepanu kommunaal-
valdkonnale
Väga mahukas osa koalitsioonile-

pingu punktidest on seotud kommu-
naalvaldkonnaga ja siinkohal sooviks 
vallavalitsust tunnustada, et mitmed 
olulised projektid on edukalt ellu vii-
dud. Tänaseks on välja ehitatud Vehe-
ma tee ja rekonstrueeritud kauaooda-
tud Reinu tee. Uute maakonnaliinide 
tulekuga ja valla siseliinide sõidugraa-
fiku tihendamisega on vähenenud pre-

tensioonide hulk transpordikorralduse 
osas. Korrastatud rohealad ja uue sti-
listikaga ühiskondlike rajatiste püsti-
tamise tulemuseks on ühtne, Viimsile 
omane disain välialadel. 

Millist elukeskkonda me tahame?
Koalitsioonilepingu sõlmimisel sai 
partnerite vahel üksmeelselt sõnas-
tatud visioon, et Viimsist peaks kuju-
nema tasakaalustatud elukeskkonna-
ga vald, kus viimsilastel on kvaliteetne 
elukoht, kaasaaegne töökoht ja mitme-
külgsed vaba aja veetmise võimalused. 
Me kõik tahame ideaalset elukeskkon-
da, aga milline see peaks olema? Val-
la arengu alusdokumendi ehk aren-
gukava koostamise käigus läbi viidud 
rahvaküsitlus kinnitas soovi, et Viimsi 
peaks jääma aedlinliku miljööga piir-
konnaks, tõmbekeskusega Haabnee-
mes, kus pakutakse mitmekülgseid 
teenuseid ja ajaveetmise võimalusi. 

Haabneeme üldplaneeringu koos-
tamine on valla keskuse arengu põhi-
suundade ja tingimuste määramisel 
võtmetähtsusega. Pea poolteist aas-
tat on maa- ja planeerimiskomisjonis 
ning hiljem loodud üldplaneeringu 
koostamise töörühmas arutatud sel-
le üldplaneeringu põhiprintsiipe. On 
põhimõtteline kokkulepe, et Viimsis ei 
ehitata 15 meetrist kõrgemaid hooneid 
ja ka muude parameetrite osas hoidu-
takse gigantsetest, esteetiliselt vähe-
väärtuslikest ning avalikku ruumi mit-
te rikastavatest planeeringutest. Kõik 
maa- ja planeerimiskomisjoni liikmed 
on Viimsi elanikud ja planeeringuid 
vaadatakse põhjalikult üle.

E-Selver – Viimsi suurim e-toidupood 
on vaid kliki kaugusel!
V

iimsilased teavad meid 
juba ammu! E-Selveri 
muhedad kullerid on 
siinmail juba mõnda 

aega kohalike koduustele toidu- 
ja tööstuskaupu kätte toimetanud. 
Kojuveopiirkonna piiri taga oota-
vad aga järgmised külad ja ini-
mesed. Võtsime teid kuulda! Põh-
ja-Eesti piirkond saigi 1. juunist 
piirkonnalisa nii ida- kui ka lääne-
suunal. 

Läänest piirneb teenindusala 
nüüd täies ulatuses Läänemaa-
ga, idas astusime julge sammu üle 
Lääne-Virumaa piiri populaarse-
tesse suvituspiirkondadesse Käs-
musse ja Võsule.

Täna tellid, täna saad 
kauba kätte!
E-Selveril on Eesti suurim teenin-
duspiirkond, järjekordi meil pole 
ning kui teed tellimuse päeva esi-
meses pooles, saad kauba kätte 
veel samal päeval!

Laias valikus on nii toidu- kui 
tööstuskaubad – täpselt nagu kõi-
ge paremini varustatud supermar-
ketiski. Kaup on värske ja sinu telli-
muse komplekteerijad on hoolikad 
– valime tooted välja nii nagu valik-
sid neid ise!

E-Selverist tellides on sul võima-
lik ka tellimuse teekonda jälgida. 
Kohe, kui kaup on kokku pandud, 
bussi tõstetud ning see hakkab 

kauplusest sinu valitud aadressi 
suunas liikuma, näed kaardil lii-
kuvat bussi tähist. Kaardi link saa-
bub koos tellimuse kinnituse ja ar-
ve-saatelehega. Kaart uueneb iga 
20 sekundi järel.

Samuti saad e-Selverist telli-
must tehes valida, kas kaup paki-
takse kile- või paberkotti. Paken-
disoovist tuleb märku anda telli-
muse ostukorvi vaates, täites tärni-
ga kastike “Soovin, et kilekoti ase-

Kuidas tellida?
Mine lehele 
www.selver.ee ja logi 
sisse Partnerkaar-
diga või jätka küla-
lisena

Määra kauba kätte-
saamiseks endale 
sobiv aeg ja asukoht

Vali välja kaubad ja 
lisa need ostukorvi

Kontrolli üle enda 
ostukorvi sisu ja 
maksa interneti-
pangas

Oota kullerit enda 
määratud kohas ja
kellaajal!

mel pakendatakse tooted paber-
kotti”. Kilekott jääb aga pakendina 
kasutusse sügavkülmutatud toode-
te puhul, millele otsitakse samu-
ti keskkonnasäästlikumat alterna-

tiivi. Kile- ega paberkoti eest klient 
raha maksma ei pea.

Lisaks laiale valikule toidu- ja 
tööstuskaupadele toob e-Selver ko-
ju kätte ka suure kodutehnika nagu 

külmkapid, pesumasinad, telerid, 
aga ka mängukonsoolid. 

E-Selveri laia valikuga saad tut-
vuda meie veebipoes aadressil 
www.selver.ee.

Juunikuust 
alates on 
e-Selveri Põhja-
Eesti piirkond 
mõnevõrra 
suurem, laiudes 
Vihterpalust 
Käsmuni (ja tsipa 
kaugemalegi) 
välja. 

Märt Vooglaid
Viimsi vallavolikogu 
fraktsiooni “Meie Viimsi” 
esimees, Reformierakond
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meid analüüsida ja teha järeldusi. Se-
ni on vallas kasutatud parklate all ole-
vaid õlipüüdureid, mis suhtlevad läbi 
andmeside. Uue projektiga pannakse 
ka kraavid suhtlema sademevee vald-
konna eest vastutava spetsialistiga. 

“CleanStormWater” on sademevee 
valdkonnas juba teine suuremahuline 
EL-i vahenditest rahastatud projekt, 
mille juhtpartneriks on Viimsi valla-
valitsus. Projekt “LIFE UrbanStorm”  
(www.urbanstorm.viimsivald.ee) sai 
toetuse EL-i LIFE programmist 2018. 
aastal ja selle raames rajatakse muu-
de tegevuse seas Viimsisse sademevee 
säästlike lahenduste näidisalad ning 
käivitatakse sademevee juhtimissüs-
teemi e-lahendus. “CleanStormWa-
ter” täiendab “LIFE” projekti tegevusi – 
nende tulemusel rajatakse Haabnee-
me piirkonda komplektne ja modern-
ne sademevee terviksüsteem, kus on 
kasutusel uusimad sademevee käit-
lemise ja puhastamise tehnoloogiad 
ning juhtimissüsteem, mida tutvusta-
takse nii teistele Eesti omavalitsustele 
kui ma Läänemereäärsetele riikidele.

“CleanStormWater” projekti maht 
on 1 626 163 eurot, millest Viimsi valla 
omafinantseering moodustab 76 309 
eurot. Projekti eeltegevustega on ju-
ba algust tehtud ja hetkel käivad väli-
tööd ning tehniliste seadmete valimine 
koostöös tehnikaülikooliga. Eesti, Lät-
ti ja Soome rajatavad tehnilised lahen-
dused saavad valmis hiljemalt 2021. 
aasta lõpuks.

VESI “CleanStormWater”, eesti 
keeles “PuhasSademeVesi”, on 
järjekordne rahvusvaheline sade-
mevee valdkonna projekt, mille 
suurem eesmärk on rakendada 
sademevee puhastamisel ja sei-
sundi jälgimisel uusi tehno-
loogiaid.

Viimsi vallavalitsus esitas 2019. aasta 
lõpus taotluse “Uute sademevee pu-
hastuslahenduste katsetamine oht-
like ainete ja toksiinide Läänemerre 
sissevoolu vähendamiseks” (projekti 
lühendnimi “CleanStormWater”) EL 
Interreg Kesk-Läänemere programmi. 
Valla taotlus sai kevadel positiivse ot-
suse ning juuni keskel allkirjastas val-
lavanem projekti elluviimiseks rahas-
tuslepingu. 

Projekti tegevused viiakse ellu kol-
me aasta jooksul vahemikus aprill 
2020 – detsember 2022 ja projekti juht-
partneriks on Viimsi vallavalitsus. Rah-
vusvahelise projekti partneriteks on 
Tallinna Tehnikaülikool, Riia linnava-
litsus (Läti), Turu rakenduskõrgkool 
(Soome) ja kuninglik tehnikakõrgkool 
(Rootsi).

Projekti üldine eesmärk on aida-
ta kaasa Läänemere puhtusele. Nii on 
kavas testida ja rakendada uusi ja in-
novaatilisi sademevee puhastamise 
lahendusi (sh separaatorid jt), et vä-
hendada kahjulike ja ohtlike aine-
te koguseid, mis sattuvad merre läbi 
sademeveesüsteemide. Erinevad ai-
ned sattuvad sademevette läbi täna-
va restkaevude, parklate pindadelt jm 
tehiskeskkonnast. Keskkonnaseisundi 
hoidmisel on oluline sademevett pu-

hastada ja selle seisundit jälgida, et va-
jaduse korral sekkuda. 

Täpsemalt on projekti fookuses sa-
demevee peasüsteemidele (piirkondli-
kele eesvooludele) sobivate puhastus-
seadmete ja monitoorimise/mõõtmise 
seadmete väljavalimine ja mõõtepunk-
tide rajamine. Lisaks seadmetele on 
kavas luua veebipõhine e-lahendus, 
millega saab reaalajas jälgida sead-
mete olukorda ja sademevee näitajaid. 
Eesvoolukraavidele paigaldatakse eri-
nevad puhastusseadmed, mille kül-
ge rajatakse andurid ja mis omakorda 
ühendatakse läbi andmeside tarkvara-
ga. Nii tekib ülevaade ja andmevoog, 
kuhu, kui palju ja mida suunatakse 
merre läbi sademeveesüsteemide. Sar-
nast tehnilist lahendust on kavas testi-
da ka kahes teises osalevas riigis – Tu-
rus ja Lietos Soomes ning Riias Lätis. 

Projektiga on kavas testida looda-
vat tehnilist lahendust ja andurite tööd 
(seda nii suvistes kui ka talvistes olu-
des). Kui projektiga loodud lahendus 
toimib, siis on võimalik kavandada tu-
levikus ka teiste eesvoolukraavide ja ka 
-torude puhastus- ning mõõteseadme-
tega varustamist. Viimsi vald teeb tava-
töö käigus regulaarset seiret erinevates 
merre viivates eesvoolusüsteemides. 
Reaalajas toimivad lahendused või-
maldavad tulevikus kvartaalse kontrol-
li viia pidevaks – nii on olemas pidev 
andmestik ja mõõtmine toimub au-
tomaatselt, mitte proovide kogumise 
teel. Ka võimaldab see edaspidi and-

Projekt “CleanStormWater” viib 
innovatsiooni kraavidesse

Konkurss Prangli saare kaupluse 
opereerimiseks 
Viimsi vallavalitsus kuulutas välja konkursi Prangli kaupluse pidaja 
leidmiseks. 

Konkursi eesmärk on leida 
Prangli saarel Idaotsa külas asu-
vale Prangli kauplusele operaator 
läbi riigihanke. Teenuste kontses-
siooni korras läbi viidava konkursi 
tulemusel antakse Prangli kauplus 
edukale pakkujale opereerimiseks 
10 aastaks. 

Kaupluse operaatoril on kohus-
tus tagada aastaringselt toiduainete ja esmatarbekaupade müük, 
lisaks võimaldatakse osutada erinevaid muid teenuseid (nt toitlustus-
teenus, internetipunkt, kohvik, kauba tellimused, catering vms). Samuti 
soovitakse luua kohalikele võimalus kauplusest sularaha väljamakseid
saada kuni 20 euro ulatuses. Kaupluse lahtiolekuajad kooskõlastatakse 
Viimsi vallavalitsusega lähtuvalt Prangli saare elanike vajadustest, 
kuid minimaalselt tuleb tagada poe avatus vähemalt 15 tundi nädalas 
ja vähemalt neljal päeval. Kaupluse müüjale võimaldatakse kaupluses 
asuva korteri kasutamist.

“Talvekuudel on saarel piiratud arv kliente ning seetõttu on väga 
oluline toetada kaupluse pidajat, et saarel oleks võimaldatud aasta-
ringne toidu- ja esmatarbekaupade müük,” toob välja abivallavanem 
Margus Kruusmägi. Viimsi vallavalitsus on seni maksnud Prangli saare 
poepidajale igakuist toetust, mida kasutatakse kaupluse hoone hool-
duseks ja remondiks (millised on ka konkursi kohustused) ning samuti 
majandamiskulude katmiseks (hoone küte, elekter jms). 

Edukaks osutub pakkuja, kellel on kahe hinnatava kriteeriumi kokku-
võttes madalaim pakkumus (ostukorvi maksumus ja küsitav toetus). 
Pakkujal tuleb täita riigihankes nõutavad kriteeriumid ja pakkuja peab 
olema valmis kaupluse opereerimise üle võtma ühe kuu jooksul pärast 
lepingu allkirjastamist.

Hange on avaldatud 12.06.2020 ja pakkumus kaupluse opereeri-
miseks tuleb esitada hiljemalt 15. juulil. Konkursi info on leitav riigihan-
gete keskkonnast www.riigihanked.riik.ee viitenumbriga 224303 ja 
nimetusega “Prangli saare kaupluse konkurss”.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Teated

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Tallinna Tehnikaülikooli ja Viimsi valla spetsialistid projekti eeltegevustega seoses välitööl. Foto: Alar Mik

Teade
Rohuneeme Külaseltsi üldkoosolek toimub 8. juulil kell 18 küla-
väljakul Väike-Ringtee keskel.

Päevakavas on aastaaruande kinnitamine, juhatuse valimine, 
planeeritud tegevuste tutvustamine, jooksvad küsimused. 

Rohuneeme Külaselts
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TRADITSIOON Jaanipäeva õhtul süüdati aasta 
kõige olulisem lõke – jaanituli –, mille juures 
mängiti pilli, lauldi, tantsiti, söödi ja joodi. Jaani-
laupäeva öösel käidi paadiga sõitmas ja otsiti 
sõnajalaõit. Tüdrukud noppisid salaja üheksa 
erinevat lille ja panid need ööseks padja alla, nii 
nägid nad unes oma tulevast kallimat. 

Jaanipäev tuleb! Midagi uut ja midagi vana

T
änavu on hea võimalus 
veeta jaanipäev vanu tra-
ditsioone elustades. Kuna 
Viimsi vallas on sel aastal 

jaanipidude kava märksa hõredam 
kui varasemalt, võib kasuks olla nii 
mõnigi unustuste rüppe vajunud 
komme või mäng, mida koos sõp-
rade või perega läbi mängida. 

Jaanipäev ETV-s ehk 
terve Eesti jaanipidu
23. juuni õhtul on kogu Eesti rahval 
ja eriti viimsilastel põhjust ennast 

pikaks õhtuks mugavalt telerite et-
te seada. Kell 18.45–22.30 on ETV 
eetris suurejooneline meeleolukas 
pidupäevasaade “Terve Eesti jaani-
õhtu”, mis on salvestatud Viimsi va-
baõhumuuseumis.

“Saate pealkiri on tabav, see 
koondab endas kogu Eestit ja vii-
tab praegusele olukorrale, kus 
peateemaks on jätkuvalt  inimes-
te tervis – terve Eesti. Seetõttu kut-
sutaksegi üles tänavu jaane teisiti 
tähistama, tehes seda perekeskselt 
ja pidades perejaanitulesid, mitte 
suuri rahvapidusid,” ütleb Ranna-
rahva muuseumi programmijuht 
Annaliisa Sisask-Silla, kes on suur-
de teleprojekti suunanud ka mit-
meid Viimsi rahvakultuurikollek-

“Terve Eesti jaaniõhtu” läheb eetrisse Viimsist. Saatejuhid Grete Lõbu ja 
Margus Saar. Foto: Piret Eero

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

tiivid. Saates on muusikat, tantsu, 
tralli nagu jaanituledel ikka, kuid 
kõik saates esinejad on praegust 
eriolukorra järgset aega ja reeg-
leid arvestades eraldi kaamerate 
ette seatud. Viimsi kollektiividest 
esinevad saates kergemuusikakoor 
ViiKerKoor, rahvatantsurühm Val-
la-alune ja noortekapell, rahva-
muusikaansambel Pirita ning se-
gakoor Viimsi. 

Eesti Televisioon on meie vaba-
õhumuuseumisse kutsunud külla 
palju tuntud inimesi, näitlejaid  ja 
meelelahutajaid, kellega mõnusat 
jaanijuttu aetakse, lõbusaid män-
ge mängitakse ja muud huvitavat 
ette võetakse. 

Kohal on näiteks rahva poolt 
armastatud Tõnis Niinemets, Jan 
Uuspõld, Hendrik Toompere, Jüri 
Pootsmann ja veel mitmed tuntud 
inimesed, muusikat teevad Kuker-
pillid ja ansambel Robirohi. Tele-
pildis minnakse ka Pärnusse, kus 
esinevad Lenna ja Taukar, käiakse 
Laekveres Baruto juures ja Kloogal 
külas Katrin Karismal.

“Vaatajate ette tuuakse muu-
seumi põnevad esemed, toimuvad 
mängud, viktoriinid, kala suitsuta-

mine ajaloolises bücklingi kastis, 
merel on Rannarahva muuseumi 
paadid ja toredas tegevuses kogu 
muuseumipere,” avab Annaliisa 
Sisask-Silla veel saate telgitaguseid. 
Jaanitule süütab traditsioonide ko-
haselt Viimsi vallavanem, saateju-
hid on Grete Lõbu ja Margus Saar.

Rõhutame veelkord, et saade 
“Terve Eesti jaaniõhtu” on ette sal-
vestatud ja pidu saab vaadata tele-
viisorist, mitte vabaõhumuuseumi 
aia tagant. 

Robirohi kütab jaanid kuumaks ETV vahendusel. 
Foto: erakogu

Võidupüha 
tule teekond 
Viimsisse

  Teisipäeval, 23. juunil 
kell 14.30 toimub Viimsi 
mõisa pargis Johan ja 
Maria Laidoneri mälestus-
märgi juures  pärgade ase-
tamine mälestusmärgile 
Kaitseliidu, Viimsi Nais-
kodukaitse, Viimsi Kodu-
tütarde ja Viimsi valla esin-
dajate poolt.

Viimsi vallavanem Illar 
Lemetti annab sümboolse 
võidutule edasi külavane-
matele, misjärel Kaitseliidu 
esindajad viivad tule edasi 
Viimsi aukodanike kodu-
desse.

kas teadsid, et ...

Vanad kombed au sisse*
  Väidetavalt võib jaanipäeva hommikul Jaan terveks eluks õnnelikuks saada, kui 

ta kinnisilmi ütleb, missugune ilm väljas on. Kui ta aga eksib, siis teeb ta end terveks 
eluks õnnetuks. Kes tahab proovida?

  Vaatamata Eesti väiksusele tunti siinmail vanasti mitmeid erinevaid ja tänapäe-
vaks juba unustatud jaanitule tegemise viise. Üks levinumaid variante oli pika ridva 
otsas süüdatud jaanituli. Sellise kombe kohta oli teateid Saaremaast Setumaani ja 
põhjus oli selles, et tuli kaugemale paistaks. Seal, kuhu jaanitule kuma paistis, kas-
vas vili hästi ja ümbrus oli kurja eest kaitstud.

  Ühislõkkel usutakse tervendav ja puhastav vägi olevat. Hüpatakse ju tänini üle 
lõkke ehk läbi tule. Peale hea tervise said tüdrukud niimoodi ka mehele, kui nad 
hüppamise ajal oma kallimale mõtlesid. Vanasti pandi üle lõkke kargamise ajaks 
veel tooreid lepalehti tulle, et paksu suitsu saada, mis igati kasulik arvati olevat. 
Jaanituli aitas ka seljavalu vastu. Seepärast istusid vanad inimesed seljaga tule 
poole, et nii oma konte soojendades selga ravida. Siis ei pidanud edaspidi põllu-
töödel selg haigeks jääma.

  Tark peremees käis jaanilaupäeval tiiru ümber oma põldude ja pistis pihlaka oksa 
iga põllunurga sisse, siis ei saanud põllule midagi kurja juhtuda.

  Jaaniöö teeb eriliseks veel see, et siis on võimalus leida peidetud varandust. 
Tavaliselt pidi Vanakurat või Juudas just sel ööl rahapaja välja võtma ja hakkama 
raha kuivatama. Kaks kõige tuntumat viisi seda kohta üles leida olid: vaadata ümb-
ruskonda katuse alt läbi unkaaugu või siis läbi kirstulauas oleva oksaaugu.

  Rahvusvaheliselt on levinud nii sõnajalaõie otsimine jaaniööl kui ka lillepärgade 
punumine. Sõnajalaõis on müstiline imekaunis õis, mis pidavat puhkema ainult jaa-
niööl mõneks hetkeks. Kes selle õie leiab ja nopib, saab rikkaks ja õnnelikuks, 
oskab lindude ja loomade ning kõikide rahvaste keeli ja saab maailma asjadest 
kõik teada. Sõnajalaõit on aga väga raske kätte saada, sest selle otsija teele vee-
retab kurat igasuguseid takistusi ja õis ei taha ennast inimesele näidata. Läbi 
aegade on sõnajalaõie otsimine olnud heaks ettekäändeks noortel metsa kaduda. 
Rahvasuus on ka hiilgavaid jaaniussikesi sõnajalaõiteks kutsutud. Nii nagu mindi õit 
otsima, mindi ka ussikesi koguma. Usuti, et kes jaaniussi koju toob, sel tuleb õnne, 
aga kes ära tapab, sel läheb maja põlema.

  Ilmselt on maagilise tähendusega olnud ka noored kased, mis jaanipäevaks koju 
tuuakse ning millega lõkke- ja kiigeplatsi kaunistatakse. Toas pandi hästi lõhnavad 
kased enne laupäevaõhtuse pudru söömist elutoa nurka seina äärde ja kui ruumi 
rohkem, siis ka laetalade vahele. 

*Allikas: Pühad ja kombed, Piret Õunapuu, miksike.ee

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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KESKONNA-AASTA Nagu juba traditsiooniks 
saanud, toimub ka selle aasta septembri viimasel 
laupäeval Viimsi Ubinapäev. 

Ubinapäev 2.0 – õunad koolimahlaks

Indrek (41), 4 lapse isa Pringi kü-
last: Kümme aastat tagasi sündis 
Rannarahva muuseumiga koos-
töös Viimsi Ubinapäev, mis aitas 
minul ja paljudel teistel oma aia 
õunad mahlaks muuta. Nii juhtub 
see ka selle aasta septembri viima-
sel laupäeval, nagu juba traditsioo-
niks saanud. See on võimalus kõi-
gil vallaelanikel tulla oma õunte ja 
anumatega muuseumiplatsile, kus 
Hiiumaalt pärit kaadervärk koos 
Triinuga viljad mahlaks pressib.

Juba mitu viimast aastat on mul 
aga mõtteis oluliselt suurem plaan 
päästa veel rohkem õunu ning tun-
dub, et sel aastal võikski selle eks-
perimendi teoks teha. Olles juba 5 
aastat Toidupanga vabatahtlik, soo-
vin ära päästa Viimsi õunad, võlu-
des need koos teiega kompostihun-
nikust laste terviseks.

ÜLESKUTSE! Viimsi õunad 
mahlana Viimsi lastele!
Kui Sinu aias on õunapuud ja tead, 

et Sa põhjusel või teisel neid õunu 
ära ei suuda tarbida, anneta need 
mahlateoks. Kogume õunad vaba-
tahtlike abiga kokku, muudame 
tööstuses mahlaks ja toome mahla 
tagasi Viimsi lasteaedadesse ja koo-
lidesse. Selleks, et oskaksime mah-
tude ja jõudlustega arvestada, pa-
lun anna teada oma võimalikust 
annetusest e-kirja teel indrek@toi-
dupank.ee või helistades 516 1566. 
Hetkel piisab vaid infost, mitu puud, 
mis sorti ja kus asub. 

Hedvig (14), Püünsi kooli 9. klas-
si õpilane Pringi külast: Olen sün-
dinud ja kasvanud Viimsis ning ju-
ba väiksest saati abiks olnud isale 
õunamahla pressimisel. Kes ise 
selle protsessi läbi teinud on ja hil-
jem tulemust maitsta saanud, teab, 
et kodune õunamahl maitseb kõige 
paremini maailmas. Ka mina usun, 
et suudaksime Viimsi õunad koos 
ära päästa ja need meie kõigi jaoks 
magusaks mahlaks muuta. 

ÜLESKUTSE! Päästame 
Viimsi õunad mahlaks!
Selleks, et annetatud õunad aeda-
dest kokku korjata, vajame me pal-
jude vabatahtlike abi. Mida rohkem 
meid kokku tuleb, seda vahvam on 

ja seda parema tulemuse saavuta-
me! Õunte korjamine toimub sep-
tembri lõpus nagu Ubinapäevgi. 
Kui tahad samuti aidata päästa 
Viimsi õunu, et need jõuaksid ta-
gasi maitsva ja tervisliku mahlana 

kõikide Viimsi lasteni, kirjuta mul-
le enda ja oma sõprade osalemise 
soovist: ubinapaev@gmail.com.

Kui meie eksperiment õnnestub, 
saab sellest ka teistele eeskuju!

Indrek Kaing, Hedvig Kaing

Pereema 
Saale nauti-
mas koduaia 
taliõuna õitse-
mise magusat 
lõhna. 

Tütred Ingrid 
ja Hedvig isa 
Indrekuga. 
Fotod era-
kogu
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LOODUS Ella Kari on mitmekülgne naine, kel 
alati on miskit käsil. Viiimsi Teataja lugeja tunneb 
teda aga ennekõike läbi imeliste fotode, mis on 
lehes juba tervele aastale ringi peale teinud. 

Armastus looduse vastu aina suureneb

Viimsi Teataja on pea aasta ae-
ga avaldanud lehes Teie imelisi 
loodusfotosid. Kuidas koostöö al-
guse sai?
Asi sai alguse 2019. aasta suvel, kui 
tegin omapoolse pakkumise Viimsi 
Teataja toimetusele. Idee ise tekkis 
tähelepanekust toonaseid Viimsi 
Teatajaid sirvides.

Looduskeskkond moodustab 
suure osa Viimsi identiteedist, sa-
mas seda teemat kajastatakse vä-
he. Mõtlesin, et ehk võiks lehes va-
helduseks olla väike nurgake mõne 
loodusfoto ja looga. 

Teine eesmärk, mis mind neid 
lühikesi lugusid ja fotosid ajendab 
igakuiselt avaldama, on lootus, et 
ehk paneb see mõnda lugejatki 
rohkem looduse vastu huvi tund-
ma. Usun, et see, mida tunneme ja 
millest hoolime, seda me ka hoia-
me. Paraku toob üha suurem lin-
nastumine kaasa inimeste võõran-
dumise loodusest. See omakorda 
tingib aga leige suhtumise erine-
vate loodust puudutavate teema-
de nagu metsandus, ohustatud lii-
kide kaitse, ressursside kasutamine 
jne vastu. 

Kas olete lehe lugejatelt saanud 
ka tagasisidet fotode kohta?

Mõne tuttavaga on juttu olnud mi-
nu lehelugudest, aga otseselt luge-
jatelt mitte.

Kas töötate ka igapäevaselt foto-
graafina?
Ei tööta. Leiva toob mulle lauale 
töö tegevusterapeudina.

Fotograafia on minu jaoks hobi, 
mida teen põhiliselt enda jaoks. 
Aastatega on armastus looduse vas-
tu aina tugevamaks muutunud – 
naudin looduses viibimist ja selle 
muutuste vaatlemist. 

Tunnen, et see on väga rikas-
tav kogemus. Ning kuidagi on läi-
nud nii, et selleks looduse tunne-
tamise vahendiks on saanud just 
fotokaamera. Kardan, et kui sellest 
saaks töö, siis kaoks võlu kohustus-
te hõlma.

Kuidas aru saada, et tegu on hea 
fotoga?
Mind kõnetab foto puhul esime-
sena ikkagi selle lugu ja tunne, mi-
da ta edasi annab. Osa heast fotost 
moodustavad ka tehniline pool ja 
järeltöötlus. Samas, kui foto on vaid 
tehniliselt hea, siis ilma “hingesta-
tuseta” ta ei mõju vaatajale.  

Lõppude lõpuks on see hea foto 
teema ikkagi subjektiivne. Mis ühe-
le meeldib, see teisele mitte. 

Arvan, et oluline on nautida 
protsessi ja sellest saadavaid koge-
musi, mitte olla kinni lõpptulemu-
ses või teiste hinnangutes. 

Millised kohad Viimsis on Teie 
lemmikud?
Olen Viimsis elanud paar viimast 
aastat. Üles olen kasvanud aga Me-
riväljal. Seega side Viimsiga on ole-
mas olnud alati. Viimsis on olnud 
kõik mängumaad, rattarajad ja sa-
lajased metsmaasikakohad. 

Hetkel on meeliskohtadeks Krilli-
mäe ja Mäealuse maastikukaitse-
alade metsad, kus on mõned pai-
gad, mis kuidagi eriti südamelä-
hedased on. Kevad on aga see aeg, 
mis kutsub vahest ka mere äärde. 
Mereäärsed lemmikpaigad asuvad 
Leppneeme ja Kelvingi kandis. 

Mida looduses käies eriti jälgite, 
märkate?
Kõige enam meeldib mulle loodu-
ses käia üksi. Sel juhul astun met-
sa servani jõudes kohe sissetalla-

  Rohkem Ella Kari 
fotosid leiad FB lehelt Ella 
Fotograafia.

tud rajalt maha ja uitan omasoodu. 
Lähen neisse paikadesse, kuhu si-
setunne suunab. Kuna liigun aeg-
laselt ja inimradadest eemal, siis 
on ka suurem võimalus kohtuda 
metsaelanikega ning märgata asju, 
millest muidu võib kergelt mööda 
kõndida. Tavaliselt kujunevad sel-
lised jalutuskäigud ca 3 tunni pik-
kusteks. Harilikult ma mingite oo-
tustega metsa midagi või kedagi 
otsima ei lähe. Aga kõige võluva-
mad on igasugused valguse-,värvi-
de ja mustrite mängud ning võima-
lused pikemalt jälgida mõne looma 
või linnu toimetusi.

Nüüdseks olen ka aru saanud, 
milline on looduses viibimise mõ-
ju isiksuse väljakujunemisele. Loo-
duse protsesside nagu aastaaegade 
vaheldumine, taimede elu võrsu-
misest kõdunemiseni, vastandid öö 

ja päeva, sünni ja surma näol jne 
vaatlemisest saadavad õppetunnid 
ja tähelepanekud on toetavad ka 
igapäevaelu situatsioonidega toi-
metulemisel. Selle mõtte võiks kok-
ku võtta ühe mu lemmikfraasiga N. 
Baturini raamatust “Karu süda” ja 
see kõlab järgnevalt: “Ainult mets 
ülendab inimest teda alandades.”

Lisaks fotograafiale, millega veel 
tegelete?
Oi, neid asju on palju! Lapsepõlve-
kodus Meriväljal pean oma väikest 
peenramaad. Ning peaaegu aasta-
ringselt tegelen korilusega – korjan 
taimi nii söögiks, tee valmistami-
seks kui ka raviotstarbeks. Viimsi 
on selleks hea koht. Siin on mitme-
külgne loodus, mis pakub igat sorti 
keha- ja vaimuturgutust!

Olulisel kohal on terve elu olnud 
ka hobused. Praegugi ootab üks 
krutskeid täis eesti tõugu ruun Roko 
mind Jõelähtmel. 

Üldiselt olen väga huvitatud iga-
suguste asjade isetegemisest ehk 
alati on mul mõni töö või tegemi-
ne käsil. Vahetevahel koon veel la-
bakuid, vildin, teen puutööd või 
parandan vanu asju. 

Kas koostöö Viimsi Teatajaga jät-
kub ka sügisel?
Jah, praeguste plaanide kohaselt 
küll. Looduse aastaringi teema 
jõuab sügiseks lõpuni ning nüüd 
mõtlen, kuidas edasi. Olen avatud 
ka lugejate pakkumistele.

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Roko selts-
konda nauti-
mas Foto: 
erakogu

Valik Ella Kari loodusfotosid. Lisa leiad FB lehelt Ella Fotograafia.



Pranggli Suvi
Viimsi Teataja Prangli saare erileheküljed 2020 Prangli 

suvegiid

Prangli 
ootab

prangli.ee

Fo
to

: J
ur

i M
at

ki
ev

its
 / 

Ka
ar

t: 
©

Re
gi

o 
20

19
, V

iim
si

 T
ea

ta
ja

 k
as

ut
us

lit
se

nt
s 

KL
-19

-0
27

Kuidas Pranglile sel suvel saab? 
  Liinilaev Wrango väljub Leppneeme sadamast 

iga päev 2-4 korda päevas. Piletid tuleb ette osta: 
www.tuuleliinid.ee. Päevasteks külas-tusteks 
sobivad graafikujärgselt E, T, K, R, L, P. 

  Gruppidele (kuni 35 inimest) pakub mere-
transporti postilaev Helge. Saab tellida ka 
kaatritransporti (www.pranglireisid.ee). 

Prangli kohta loe ka 
Viimsi Teatajast nr 21 (511) 
13. detsembril 2019 artiklist 
“Prangli – kolme küla kodu” 
ja veebist viimsiteataja.ee/
?s=prangli
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T
erje Lilleoksa sõnutsi jagu-
nevad saare inimesed ko-
halike silmis kolme rüh-
ma: “Siin sündinud, sisse 

toodud ja ise tulnud.” Kuigi vane-
mad saareelanikud “sisse toodutes-
se” ehk armastuse või abielu kaudu 
saarele saabunutesse ettevaatusega 
suhtuvat, siis vaatamata sellele va-
liti mandrilt Jaagu-Uuetoa tallu mi-
niaks tulnud Terje tema enda suu-
reks üllatuseks kohalike poolt neli 
aastat hiljem saarevanemaks ja sel-
les ametis on ta viimased kuus aas-
tat ka püsinud.

Prangliga on Terje olnud täna-
seks seotud juba üle 20 aasta, pü-
sivalt saarel elanud 10 aastat. Selle 
aja sees on ta rajanud saarele puu-
töökoja ja suveniiripoe, kust turis-
tid Terje ja tema kuldsete kätega 
abikaasa Ivo valmistatud asju osta 
saavad – puidust mööblist kuni kä-
sitöövaipade ja eritellimusel rahva-
rõivasteni välja. Õppinud on Terje 
fotograafiat, aga enam ta ei pildista, 
nüüd teeb seda ta 16-aastane tütar.

Terje, kuidas saarevanema posit-
siooniga rahul oled? Kui uudiseid 
lugeda ja jutte kuulata, siis ega 
siinne elu ei ole vist mingi roman-
tiline idüll, vaid meenutab pigem 
“Tõde ja õigust” oma Pearude ja 
Andrestega.
Pranglit mandriga ühenduses hoid-
va parvlaeva Wrangö operaator Tõ-
nis Rihvk küsis minult kunagi: “Sa 
oled peris targa näoga, miks sa sel-
list ametit pead?!”

Eks ta üks nuhtlus ole – nagu 
kolhoosiesimehe amet, kus mit-
te kunagi ei ole kõik sinuga rahul. 
Olen aastate jooksul nahka pak-
semaks kasvatanud, üritanud olla 
võimalikult erapooletu.

Veebruaris, enne eriolukorda 
püüdsime uut saarevanemat valida, 
aga kuna püsiasustusega väikesaar-
te seadus ütleb, et valimistel peavad 
olema kohal vähemalt pooled saa-
re hääleõiguslikest elanikest ehk 
siia sissekirjutanutest, siis on sel-
list esindatust väga keeruline saa-
vutada. Rohkem kui pooled käivad 
siin ju vaid suvitamas! Ja nii ma siis 
jätkan saarevanema kt-na.

Millest vastuolud nii väikeses ko-
gukonnas tekivad?
Vastuolud tekivad turismiga tege-
lejate ja mittetegelejate vahel. Sel-
ge on see, et kui turismi saarel üld-
se mitte arendada, jääks see varsti 
n-ö vanainimeste saareks. Kui aga 
liiga palju turiste saarele meelitada, 
kaob kohalike inimeste kodurahu. 

Mõlemad pooled peavad tasakaa-
lus olema ja minu roll on rahu maa 
peale tuua.

Kas turiste on praegu Pranglile 
vaja meelitada või eemale pele-
tada?
Tasakaalu on vaja. Saare ja selle 
elanike suhtes lugupidavalt käitu-
vad inimesed on alati teretulnud.

Kas turism pole mitte saarel pea-
mine äri ehk sissetulekuallikas?
Nii on, aga lisaks annavad kohali-
kele veel tööd kool, rahvamaja, raa-
matukogu, postkontor, kauplus, 
tervishoiupunkt ja tänavu 1. april-
list ka PERH-i kiirabipunkt, kus ka 
mina nüüd esmaabi andjana töö-
tan – kui vaja, sõidame kohale ja 
oleme telearsti silmad ja käed.

Elukutselisi kalureid siin enam 
peale ühe mehe pole. Kalandus-
ühistu müüdi maha, sest laevad 
ja mehed olid vanad… See ei ole 
enam elatusallikas.

Kas kohalikku kala saarel enam 
ei saagi?
Restoranist ei saa, aga meie turis-
mitaludest, mida on kokku 5–6, ik-
ka saab, kui ette tellida. Õnneks on 
mudil merest kadunud, see sõi ära 
tursa- ja lestamarja, aga praegu on 
tursaaeg.

Kuidas Pranglile elama ja lõpuks 
omaks inimeseks saab?
Siin on vanapoisse maa ja ilm! :) 
Aga tõsisemalt – oleneb inimesest. 
Mina ju tulin väljast sisse ja sain 
saarevanemaks.

Siin üüripindasid ega küla kes-
kel vabu krunte ei ole, aga mujale 
ehitades on vaja vedada kommuni-
katsioone. Eks see loodushoiuala-
le ehitamine ole selline küsitav asi, 
sest ega tulemus ei ole kindlasti pa-
rem kui enne. Pigem võiks soosi-
da olemasolevate külade vahetus-
se lähedusse ehitamist. Rannaalad 
ei pea ju olema suvilaid täis. Mida 
rohkem raha, seda suuremad am-
bitsioonid, aga mõistus ei jõua ala-
ti järele.

Saan aru, et üks uus suvitaja ei 
anna saarele eriti plusse. Kes siis 
oodatud on?
Oodatud on aktiivsed, kohaliku elu 
edendamisse panustavad inime-

sed. Pranglile tuleb töökohti juur-
de ainult siis, kui ise teed. Koroona-
aeg tõi hästi välja selle, et tööd saab 
teha ka kaugelt, ilma kontorisse mi-
nemata. Seega võib Prangli sobida 
hästi ka kaugtöö tegijatele.

Ootame väga tagasi saarejuur-
tega inimesi. Iseäranis noori pere-
sid, kes ise endaga hakkama saa-
vad. Selliseid, kes teavad, et siin 
pole ainult nii, et merelaine loksub 
randa ja linnuke laulab, vaid et te-
gelikult on meil üheksa kuud keh-
va suusailma. See arusaamine, mi-

da tähendab kinnine ja eraldatud 
kogukond, tahab natuke siia sün-
dimist.

Pikka aega liiguti saarelt välja, 
sest siin polnud tööd. Nüüd õnneks 
tullakse tagasi ja jäädakse.

Mõned aastad tagasi korralda-
site isegi konkursi uute elani-
ke leidmiseks ja valisite soovija-
te seast välja ühe neljalapselise 
pere. Kas nemad jäid?
Ei, see pere ei jäänud. Selgus, et 
nad ikkagi ei sobitunud meie saa-

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Eks ta üks nuhtlus 
ole – nagu kolhoosi-
esimehe amet, kus 
mitte kunagi ei ole 
kõik sinuga rahul.

PERSOON Prangli on Viimsi kantidest ainus, kus 
rahvaarv ei kasva. Küll aga kasvab sissekirjutatute 
arv mühinal, näiteks koroonaviirusest tingitud 
liikumispiirangute tõttu kirjutas end sisse 20 ini-
mest, et saarele pääseda. Kokku on püsielanikke 
ligi 200, kuid rohkem kui pooled neist on suve-
kodude omanikud. Suviti elanike arv saarel enam 
kui kahekordistub, aga aasta ringi elab Pranglil vaid 
60–70 inimest.

Saarevanem Terje Lilleoks: Pranglil on tunne nagu elaks Kääbiklas

rele. Nüüd on selles majas hoopis 
kiirabipunkt.

70% avaldustest, mis tookord 
konkursile laekusid, olid romanti-
kutelt, kellele meeldis soe rannaliiv, 
aga meil on siin talvel 15 m/s jäi-
ne meretuul. Samas näeb siin tal-
vel virmalisi.

Mis tunne on Pranglil elada?
See on nagu elaks Kääbiklas. Väi-
keses kohas kohalikud asjad või-
menduvad, aga samas suure maa-
ilma mured tunduvad siin kuidagi 
kauged olevat.

Kas igav ei ole mõnikord?
Mitte kunagi! Mul on ju loomad! 
Prangli ainukesed hobused Volli ja 
Raselli, kellega saavad sõita ka saa-

Selge on see, et 
kui turismi saarel 
üldse mitte aren-
dada, jääks see 
varsti n-ö vana-
inimeste saareks.

Prangli saare-
vanema kohu-
setäitja Terje 
Lilleoks 3-näda-
lase jänese-
pojaga. Fotod: 
Silja Oja

Prangli “siiam” 
Merlin. 



  Prangli Laurentsiuse luterlikku kogudusse kuulub paarkümmend 
inimest, neist pooled annetajad. Suurema osa ajast seisab kirik 
kinni, aga suvel toimuvad seal kord kuus jumalateenistused ning 
talvel jõulu- ja kevadel ülestõusmispüha teenistus. Õpetaja käib 
kirikusse mandrilt.

1848. aasta ehitatud kirik ei 
ole saarel, kus on elatud pide-
valt juba üle 600 aasta, esime-
ne, vaid kolmas.

Esimene kirik olla alguse saa-
nud nii, et kaks soomlast läinud 
jää peale hülgepüügile, aga 
korraga tõusnud torm, mis jää 
ära purustanud. Mõlemad me-
hed pääsesid jääpanga peale, 
mis Prangli rannikule triivis. 
Kuna mehed olid merel triivides 
ja palvetades jumalale tõotuse 
andnud, et kui maale pääsevad, 
siis ehitavad sinna kiriku, siis 
pidasidki nad maale pääsedes 
oma sõna. Ja et pääsemine 
toimunud lauritsapäeval, sai ka 
ehitis endale nimeks Lauritsa-
kabel. See juhtunud siis 400 
aasta eest.
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Saarevanem Terje Lilleoks: Pranglil on tunne nagu elaks Kääbiklas kas teadsid, et ...

Prangli Laurentsiuse kirik on ehitatud 1848. Fotod: Ahti Aho

Kui soovid Pranglil käies Laurentsiuse kirikut külastada, võta 
ühendust koguse juhi Taavi Linholmiga. 

Tukukott aastast 1752 – pika 
kepi otsas sametist annetuste 
kogumise kott, millega teenis-
tuse ajal uinunud meremees 
üles toksati ja temalt kirikus 
silma looja laskmise eest raha 
küsiti. 

rel puhkajad, on meie pere omad. 
Samuti on meil jänesed.

Elame siin päikesega ühes  rüt-
mis – suvel ärkame vara, talvel 
magame poole kaheteistkümne-
ni. Päeval tegelen lisaks loomade-
le käsitööga, koon või vildin. Kõi-
ge tüütum on söögitegemine, seda 
ma ei salli.

Kuidas koroonakriisi üle elasite?
Karantiin polnud siin nii hull, ko-
halik inimene sai vajadusel mand-
rile sõita. Üldiselt oli mõnus aeg, 
rahu ja vaikus. Ega siinsed inime-
sed linna ei kipugi. Mida vane-
maks saad, seda vähem tahad ära. 
Mul endal hakkab see ka juba pea-
le tulema, et tahaks vaid rahus ko-
dus olla.

Turismile pani see viirus muidu-
gi kõva põntsu, aga alates 5. juunist 
avanes laevapiletite müük taas kõi-
gile.

Mis Sulle saareelu juures kõige 
enam meeldib?
Nagu Fred Jüssi ütles: siin saad mu-
neda, lihtsalt passida. Isegi, kui ae-
ga pole, on selleks võimalus.

Mulle meeldib väga siin mere 
ääres hobusega ringi kolada ja rat-
sutada. Teen seda aasta ringi. Kuu-
lan sinna juurde klassikalist muu-
sikat, näiteks toreadooride marssi 
ooperist “Carmen”.

Millest saarel puudust tunned?
Metsast, kuhu võiks ära eksida. Se-
da saan ainult mandril teha.

Milline on Sinu lemmik aastaaeg 
saarel?
Sügised on siin mõnusamad kui ke-
vaded. Kuna meil hakkab alles pea-
le jaanipäeva soojaks minema, siis 
kestab ka suvi kauem. Septembris 
käivad lapsed kehalise tunnis veel 

meres ujumas. Meri püsib siin kaua 
soe, kuna on sügav – läheb aegla-
selt soojaks ja jahtub kaua.

Prangli põhikool on Eesti väik-
seim. Kuidas siinse hariduse ta-
set hindad?
Prangli põhikoolis käib praegu 
tõesti vaid kuus last. Haridus on 
väga tasemel, sest meil on ju sisu-
liselt privaatõpe. Õpetaja tegeleb 
õpilasega personaalselt ja saab 
kohe aru, kui õpilane ei saa aru. 
Reaalainetes saab Prangli koolis 
väga kõva põhja ja seda kinnitab 
ka meie laste edu nutispordivõist-
lustel – seal on meie lapsed ühed 
vabariigi parimad.

Terje, see kõik kõlab nii hästi ühe-
le introvertsemale inimesele. Vir-
malised ja soe merevesi. Millest 
need inimestevahelised pinged 
siin saarel ikkagi tekivad? Kas 
asi on tõesti turismis?
Ma ütlen nii: ühed tahavad hirm-
sasti raha teha, aga teised arvavad, 
et seda raha võiks teha seaduse ja 
mõistuse piirides.

Mis on saarerahva kõige suurem 
ootus – mis võiks Pranglil muu-
tuda?
Lääneotsa teed tahavad kõik! Sel-
list, kus ei sõidaks autopõhja alt 
ära. See praegune auklik kruusa-
tee on turistile suvel romantiline, 
aga aastaringi seda sõita on hoo-
pis teine asi.

Mille eest tänulik oled?
Praamiühendus mandriga on meil 
väga hea, kiidan selle eest Tuu-
le Liinid OÜ-d ja Tõnis Rihvki, kes 
praegu Wrangöt opereerivad  – laev 
on terve ja hästi hooldatud, graafik 
reisijasõbralik. Aga muidugi oleks 
hea suurem laev – seda mitte rei-
sijate, vaid infrastruktuuri teenin-
damiseks.

Elukutselisi kalureid 
siin enam peale ühe 
mehe pole.

Prangli sadam 
ootab turiste. 

Terje oma 
hobuste Volli 
ja Raselliga. 

Võimalus rentida maja, kämpingut või telkimisplatsi ning rannasauna. 
Nautida veespordi mõnusid. Käia avastamas naabersaari Aksit, Rammut 
ja Keri või teha üks mõnus kalaretk merel. 
Telli kaatrireis otse saarele.
Rannas avatud ka surfibaar ja rannavolle plats

Küsi pakkumist prangliholiday@gmail.com, tel 504 8275. Leiad meid ka 
airBnB kodulehelt

Veeda päev imekaunis 
Prangli saare Lõunarannas!

Prangli Laurentsiuse kirik tasub 
kindlasti külastamist
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ILUTEGIJAD Paljud teavad, et Prangli saar pakub 
meile silmailu puutumata looduse näol, ilusaid 
maastikke ning mõnusat mereebriisi. Samamoodi 
on teada ka see, et Prangli naised on kõvad 
käsitöötegijad.

Prangli tublide naiste panus käsitöötraditsiooni säilitamiseks on kiiduväärt

J uba mitmeid aastaid tagasi on 
käed ühendanud grupp naisi, 
kes saarel käsitööd edenda-
vad. Kangastelgedel on valmis 

kootud lugematul hulgal rõõmsa-
värvilisi vaipasid, üheskoos alga-
tatud rahvarõivatraditsioon ning 

ühiselt antud panus käsitööoskus-
te säilitamisele.  

Möödunud aasta sügis tõi nais-
tele positiivse üllatuse, mida nad 
ette näha ei osanud, kuid mis oli 
neile igati suureks abiks.  

Jõujaama hoone ruumid 
leidsid taaskasutust
Pranglis tegutsev naiste käsitöö-
grupp toimetas tegusalt mitmeid 
aastaid kohaliku rahvamaja suures 
saalis. 2019. aastal tuli naistel rah-

vamajast lahkuda, mistõttu seisid 
nad silmitsi probleemiga, et kuhu-
gi ei olnud end koos kangaspuude-
ga sisse seada. Ühel päeval, kuul-
des naiste hädast, pakkus endine 
jõujaama töötaja välja idee kasu-
tada justnimelt jõujaama ruume, 
mis toona seisid täiesti tühjana. 
Naised seda endale kaks korda öel-
da ei lasknud ning olid valmis et-
tepaneku teoks viima ja nii saidki 
ruumid nende kasutusse 2019. aas-
ta hilissügisel. Jõujaama hoone on 
ehitatud 1950. aastate lõpus, kuid 
käsitöögrupil avanes võimalus ka-
sutada ruume maja uuemas poo-
les. Nimelt teostati 20 aastat hiljem, 
1970. aastatel majale juurdeehitus 
ning just selles majaosas on naised 
end täna sisse seadnud.

Maja oli aga räämas ja vajas kor-

ralikku remontimist. Kui vallast oli 
kasutusluba saadud, võtsid kanged 
saare naised ohjad oma kätte ning, 
värvipotid käes, asuti seinu üle 
võõpama ja remonti tegema. Ühi-
se panuse tulemusel anti ruumide-
le uus ilme. Käsitöögrupi liikmed 
tunnistavad, et nad on väga-väga 
tänulikud ja õnnelikud avanenud 
võimaluse üle kasutada jõujaama 
ruume. Nüüd on neil koht, kuhu 
alati kokku tulla, seltskonda nauti-
da ja käsitööga tegeleda. 

Käsitöötooted on tahetud 
kaup
Käsitöögrupp on vägagi tuntud põ-
randavaipade tegijad, mis hoole ja 
armastusega saarel valmivad. Kuid 
lisaks vaipadele tehakse ka muud 
käsitööd, näiteks kootakse/heegel-

datakse kindaid, sokke ja muud. 
Saarel valminud esemed pakuvad 
paljudele huvi ning seetõttu on 
loodud Facebooki keskkonnas le-
hekülg Prangli käsitöö kaubamaja, 
kust on võimalik tragide saarlaste 
töid soetada aastaringselt. Sooje-
mal perioodil leiab tooteid ka kä-

sitöökauplusest, mis asub Kelnase 
sadamakapteni hoones. Väga tih-
ti valmistatakse töid ka tellimuste 
alusel, mida on saadetud koguni 
üle lahe Soome. 

Koostööd tehakse ka Sokisaht-
liga, kes haldab Eesti Vabariik 100 
veebis asuvat kingipoodi. Laulupeo 

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Ühise panuse tulemusel anti 
ruumidele uus ilme.

Osa Prangli 
käsitöönaistest.
Foto: Liisa Toots

Kangastelgedel 
valmivad imeli-
sed põranda-
vaibad. Fotod: 
Anne-Mari 
Visnapuu

1950. aastatel 
ehitatud jõu-
jaama hoone.
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Prangli tublide naiste panus käsitöötraditsiooni säilitamiseks on kiiduväärt
müügist alles jäänud särgid saade-
ti käsitöönaistele, kes andsid särki-
dele uue elu, valmistades nendest 
kotte, patju ja narmasvaipu. Valmi-
nud tooted pandi müüki Eesti Va-
bariik 100 veebipoodi. 

Saare käsitöö pälvib 
tähelepanu
Prangli käsitööd on esitletud ka 
Eesti suurimatel moelavadel. Nais-
te käsitöögrupi liikme Carmen Otti 
tütar Cärol Ott on esitlenud saarel 
valminud käsitööd mitmetel moe-
üritustel. 2019. aasta kevadel sai 
Tallinn Fashion Weeki laval silmata 
Prangli käsitöönaiste kootud müt-
se, mis kuulusid Cärol Otti moe-
kollektsiooni. Kootud mütsid ehk 
baretid pälvisid üritusel väga pal-
ju tähelepanu. 

Veel on olnud Prangli tublide 
naiste kootud kindad 2020. aasta 
Tallinn Fashion Weekil ning käes-
oleva aasta veebruarikuus käisid 
kindad isegi Pariisis MAN/WO-
MAN moemessil Cärol Otti kol-
lektsiooni koosseisus. Saarlastel 
on ülihea meel, et moekunstnik ka 
iga kord jutustab loo sellest, kus ja 
kuidas on kindad või mütsid valmi-
nud. Prangli saare käsitöö popula-
riseerimise eest sai Cärol Ott 2019. 
aasta detsembrikuus ka Viimsi val-
lalt “Noore talendi” auhinna.

Rahvarõivatraditsioon 
au sisse
Käsitöögrupp algatas saare peal 
rahvarõivatraditsiooni. See sai al-
guse mõttest, et Prangli saarel ei 
ole oma rahvarõivaid ning polegi 

justkui kunagi olnud. Naised uuri-
sid Prangli ajaloo kohta mitmetest 
muuseumitest, misjärel selgus, et 
Pranglil ei olegi olnud oma kindlat 
rahvarõivast. Saarel on elanud eri-
nevaid rahvusi – soomlased, roots-
lased, eestlased. Kuna siin oli kolm 
erinevat kogukonda, ei tekkinud 
ühtset rahvarõiva identiteeti. Eesti 
kogukond kandis saarel Jõelähtme 
rahvarõivast, sest just Jõelähtmes 
käis Prangli rahvas ka teol. Roots-
lastel oli oma kogukond, nemad 
olid hästi suletud ning nende rah-
varõivaid ei tohtinud keegi teine 
kanda. Soomlased olid aga edu-
meelsemad ning kandsid sedaae-
gu juba linnarõivaid. 

Kui naistel oli mõte rahvarõivas-
te loomisest juba mõnda aega peas 
mõlkunud, pandi lõpuks selle mus-

ter kokku – ideid võeti Prangli lipu-
värvidest ja Jõelähtme rahvariie-
test. Kangas tellitud, asuti usinalt 
riideesemeid valmistama. Nüüd 
on trend saarel levinud ning rah-
varõiva kangast tehakse lisaks rii-
deesemetele ka patju, põllesid ja 
palju muud.

Käsitööoskust tuleb 
väärtustada
Öeldakse, et eestlased on rahvas, 
kes on käsitöö usku. Me usume, et 
kultuur jääb püsima, kui suudame 
põlvest põlve käsitööoskusi eda-
si kanda. 

Tänapäeva avatud maailmas on 

kultuuri säilitamine kui väljakutse 
ning selle saavutamiseks peame 
andma ühise panuse. Ei ole sala-
dus, et aina vähem tahavad lapsed 
käsitööga tegeleda ning koolide õp-
pekavades on alles vaid minimaal-
selt käsitöötunde.

Prangli käsitöögrupp leiab, et 
käsitööoskuste säilitamine on vä-
ga oluline. Nad tõdevad, et praegu 
on selle edasikandjateks saarel ne-
mad ise. 

Traditsiooni on hoitud tänu sel-
lele, et neil on koos niivõrd toetav 
seltskond, kel kõigil on üks ühine 
huvi – edendada käsitööd. Saarel 
leiavad aeg-ajalt aset ka erinevad 
koolitused, millest on kõik huvili-
sed oodatud osa võtma, et äratada 
endas seni märkamata jäänud kä-
sitööhuvi.

Käsitöögrupp algatas saare 
peal rahvarõivatraditsiooni.

Sadamakapteni 
hoone, kus asub 
käsitöökauplus. 

Kangasteljed 
jõujaama ruumi-
des. 

Sadamakapteni 
majas müügil 
olevad käsitöö-
tooted. 
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REISISIHT Prangli saar on üks ütlemata omanäoline 
tükike Viimsi vallast. Ikkagi meretagune kant, kus 
asjad kulgevad omasoodu. 6,4-ruutkilomeetrine 
maalapp, teistmoodi väärtushinnangute ja teist-
moodi elutempoga. Samas on Prangli Viimsi valla 
saar, kus iga viimsilane võiks ära käia ja nuusutada 
päris rannarahva hõngu.

Selle suve veedame Pranglil!

P
ranglil on oluline, mitu ka-
la keegi täna püüdis, mis 
külapoes räägiti või kes 
laevalt maha astus.  

Uus ning huvitav on kahtlema-
ta rikastav, aga öeldakse ikka, et 
kes minevikku ei mäleta, elab tu-
levikuta. Prangli saare tulevik eris-
tub mandri-Viimsi tulevikust selle-
ga, et see ei seisne tingimata uute 
kortermajade, lasteaedade või koo-
limajade ehitamises, tarkades töö-
kohtades või linnas tööl käimi-
ses. Kummaline, aga tõsi – meil on 
hoopis teistmoodi. Tulevik võib 
seisneda traditsioonide säilitami-
ses ja iseendaks olemise jätkumi-
ses, lihtsalt olemises sellisena na-
gu on pranglilane alati olnud, ausa 
ja uhkena oma saare üle, kooskõlas 
tuule suuna ja looduse vingerpus-
sidega. Oluline on järjepidevus ja 
olemasoleva väärtustamine.

Küsimus tekib nii mõnelgi, et 
mis tööd me siis teeme, kui me uu-
te arengutega ummisjalu kaasa ei 
jookse? Olen kuulnud öeldavat, et 
Prangli saar on nagu vana liivaköss, 
millel midagi kasva ega kasvata. 
Jah, aga siin on ainult lõputud hin-
gematvalt puhta loodusega män-
nimetsad, kadastikud, liivaluited 
ja rannad, arhailised kalurikü-
lad... Miski ütlemata kummastav 
fluidum, mis meelitab inimesi siia 
puhkama, ennast välja lülitama ja 
nautima igapäevaelust teistsugust 
keskkonda. Ka turism võib olla töö. 

Ajalooliselt on Pranglil olnud 
mitmeid elatusallikaid: piraatlus, 

kala- ja hülgepüük, sõbrakauban-
dus soomlastega, salapiirituse vedu 
jne. Ikka leitakse midagi, millega 
elus püsida, aga alati on elatusalli-
kas olnud muu maailma pakkumi-
se ja nõudlusega tasakaalus ning 
ikka sõltuvuses sellest, mis mujal 
maailmas toimub. Tänases päe-
vas, mis seal salata, on esiplaanile 
tõusnud külaliste võõrustamine ja 
muidugi sellest rõõmu tundmine. 

Turism on pigem paljude elani-
ke jaoks elustiil, suhtluskanal, tra-
ditsioonide ja oma elu tutvustami-
se viis. 

Ikka läheb nina püsti, et:
- Pranglil on Eesti ainuke paik, 

kus on näidata, et Eestis leidub 
maagaasi;

- hiilgame Eesti eelmise sajandi 
kõige suurema merepäästeoperat-
siooni looga laeva Eestirand mäles-
tusmärgi juures;

- Prangli on ainuke Põhja-Eesti 
saar, kus elu ei ole viimase 600 aas-
ta jooksul katkenud ning ei ole ka 
näha, et see katkemas oleks;

- Pranglil osatakse rääkida prang-
li murrakus;

 - Pranglil on kalastamise ja me-
renduse traditsioonid, mis on pal-
judes põhjaranniku paikades kat-
kenud.

Rääkimata sellest, et viimaste 
aastate arengutega on juhtunud 
nii, et: 

- Pranglil on sama palju majutus-
tes voodikohti ja toitlustuses toole, 
kui on saarel elanikke; 

- vähemalt pool saare elanik-
konnast elatub täielikult või osali-
selt turismist.

Õige oleks öelda, et ega tagasi-
hoidlik saarlane suurt oma saarest 
lehes ei kirjuta, aga kirjutame ikka, 

et armastust saare vastu ei maksa 
häbeneda ja oleks ikkagi tore, kui 
te tuleksite! Just sel suvel, kus liiku-
mist soositakse just omade vahel!

Korraldame Pranglil: erinevaid 
matku nii jalgsi kui ka jalgrattaga, 
plaanilisi ja tellimisel päevareise, 

  Lisainfo: pranglireisid.ee, 
info@pranglireisid.ee, 
tel 5341 3109.

Annika Prangli
Prangli Reisid OÜ / Prangli Travel

kas teadsid, et ...

Filmiesitlus Pranglil
  Film “Eestirand. Mälestused ja tänapäev” nüüd kättesaadav 

kõigile! Prangli rahvamajas toimub esitlus kaluritepäeval!
2018. aasta sügisel näidati avalikkusele esimest korda filmi, mis 

ühendab mälestusi Eestiranna kalalaevast, mis 1941. aastal Prangli 
saare juures õnnetu lõpu sai. Viimase aasta jooksul esitleti filmi 
esimest korda kõigis kolmes paigas, mis laevahukuga või selle 
uurimisega seotud on – Viimsi poolsaarel, Neemes ning Prangli 
saarel. Viimane filmi avalik esitlus toimub Prangli saare rahvama-
jas kaluritepäeval, 11. juulil kell 15.00.

2018. aastal käivitus Põhja-Harju Koostöökogu Leaderi toel ning 
MTÜ Prangliranna eestvedamisel projekt, mille käigus illustreeriti 
laeva Eestirand hukuga 1941. aastal seotud sündmusi. Projektiga 
olid sündmuste toimumiskohana seotud Prangli saar ning Neeme, 
lisaks kaasati Viimsi Rannarahva muuseum. 

Filmi esilinastus Prangli saarel 14.07.2019. Foto: Jane Leppmets

erinevaid huvitavaid tegevusi selts-
kondadele, vahvaid ekskursioone. 
Omapäi seiklejale on sadamas ava-
tud jalgrattalaenutus, millega saab 
kaasa Prangli saare reisijuhi-audio-
giidi. 

Loodushuvilisele: hülgevaatlus 
igal pühapäeval juulist septemrbini 
Kaberneeme sadamast.

Kerile ja Aksile toimuvad regu-
laarsed ja plaanilised retked.

Prangli kirik 
Lääneotsa 
külas. Foto: 
Carl-Martin 
Nisu

Prangli maa-
gaasi läte 
ehk rahvakeeli 
gaasiauk. Foto: 
Juri Matkievits

Vaade Üle-
saarelt, Prangli 
Põhja rannik. 
Foto: Juri 
Matkievits
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VISIOON Eelmise aasta sügisest on koos kogu-
konnaga aktiivselt koostatud Prangli saare arengu-
kava aastani 2030. Saarel on toimunud mitu stra-
teegiaseminari, et ühiselt arutada, millised on 
järgmise kümne aasta arengualased tegevused.

Prangli on tulevikus elamiseks parim 
väikesaar – visioon 2030

N
agu ikka iga visiooni ja 
tegevuskava koostami-
sel, on arvamusi palju 
ja arutelud kipuvad va-

hepeal ka päris tuliseks minema. 
Prangli kogukond on aastaid olnud 
pigem kasvavas trendis ja elanikud 
näevad, et saarel võiks oluliselt vil-
kam elu toimida terve aasta vältel, 
mitte ainult suveperioodil.  

Loodus- ja maastikukaitsest tu-
lenevaid piiranguid arvestatakse, 
kui need ei pärsi mõistlikku aren-
dustegevust. Olulised elukvaliteeti 
mõjutavad sõlmküsimused, nagu 
näiteks stabiilne elektriühendus, 
vee kvaliteet ja sadama piirkonna 
areng, on lahendatud. 

Prangli traditsiooniline tege-
vusala on kalapüük, mis on aga 
järk-järgult asendunud turismiet-
tevõtlusega. Põllumajandusega te-

geletakse üksnes oma pere tarbeks. 
Kohapealseid töökohti napib, mis-
tõttu käiakse tööl mandril. Vajadus 
on ka turismiinfopunkti järele. Kel-
nase uue sadamahoone rajamine 
võimaldaks selle vajaduse katta. 

Turismivaldkonna arenemine 
on aga tekitanud teatava vastuolu 
põliselanike ja turismiettevõtjate 
vahel. Nimelt leiavad püsivalt saa-
rel elavad inimesed, et turistide arv 
on maksimumi lähedal ja rohkem 
tuleks tähelepanu pöörata saarele 
lisandväärtuse loomisele. Päevatu-
ristid võtavad ära kohad liinilaeval 
ja kulutavad koha peal suhteliselt 
vähe raha. Samas häirivad suured 
grupid kohalikke. Seega on oluline 
saavutada kokkulepe ja tasakaal, 
et ühest küljest oleks tagatud turis-
mivaldkonna areng, nagu näeb ette 
ka Viimsi valla turismi arengukava 
aastani 2025, kuid teisalt ei tekita-
taks saarele ja selle elanikele kahju.

Oluline on siinkohal märkida, et 
saare potentsiaal turismivaldkonna 
ühe osana on suur. Sesoonselt on 

võimalik tegevusi saarele planeeri-
da ja aktiivselt turiste teenindada, 
mis omakorda annab võimalused 

aastaringsete töökohtade suuren-
damiseks saarel.

Vallavalitsus on aktiivselt toeta-
mas Prangli saare arengut. Tege-

vuskavas on iga-aastaselt mitmeid 
tegevusi saare arengu toetamiseks. 
Juba sel aastal paigaldatakse Kel-
nase sadamasse ootepaviljon koos 
pesemisvõimalusega, et sadamas 
oleks tagatud kõik väikesadamale 
kohased põhifunktsioonid. Laien-
datud on parkimisala. Kavas on 
lammutada ohtlik vaatetorn, tege-
letakse veeressursi täiendamisega 
ja ülesaarelise tasuta WI-FI leviala 
laiendamisega.

Koostöös Põhja-Eesti Regionaal-
haiglaga teenindab saart aastaring-
selt tervishoiupunkt koos kiirabi-
autoga. Saare kohalikest on välja 
koolitatud 4 esmaabi andjat, samu-
ti tegutseb vabatahtlik merepääste-
üksus. 

Peatselt saab varjualuse ka Prang-
li laululava, et suvel saaks saare üri-
tused toimuda iga ilmaga.

Tule saarele!

Mailis Alt
Arendusosakonna juhataja
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PRANGLI SAARE ELANIKKONNA DÜNAAMIKA AASTATEL 2009–2019*
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Vallavalitsus on aktiivselt 
toetamas saare arengut.

Prangli rahvamaja üritused 2020. aasta suvel 
  3.06 Fotorühmituse Hetke-püüdjad fotonäitus “Prangli ja Keri saarte lumm” K–P kell 10–13  1.–3.07 Viimsi valla laste- ja noorte looduslaager

  11.07 Kaluritepäeva tähista-mine. Filmi “Eesti Rand” esitlus, tantsuks ansambel Robirohi  25.07 Suur suvedisco! Diskor Lenny La Vida
  31.07–2.08 Tarvanpää Seltsi rahvatantsuansambli kontsert  8.08 Spordipäev, ansambel Vanaviisi

  10.–15.08 Viimsi valla laste ja noorte maali- ja lilleseadelaager  20.08 Taasiseseisvuspäeva tähistamine
  29.–30.08 ITL-i segakoori 10. juubeliaasta. Muinastulede öö, kontsert

Prangli rahva-
majas keeb elu 
aastaringselt.
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Aastaringne haljastus ja hooldus,

piirdeaedade ning väravate

paigaldus. 

Võta ühendust tel

+37256603678

www.elkonte.ee

KEELEÕPE
www.kajavahikoolitus.eewww.kajavahikoolitus.ee

inglise - soome - rootsiinglise - soome - rootsi

Tallinn, kesklinn, Parda 8Tallinn, kesklinn, Parda 8

info@kajavahikoolitus.eeinfo@kajavahikoolitus.ee

Poolsaare 
Ärimaja OÜ
Üürile anda kaks äriboksi: 209,8 m2 
ja 240,6 m2. Äriboksides on vajalik 
laopind kauba laostamiseks või toot-
miseks ning kontoriruum ettevõtte 
juhtimiseks ja kohtumisteks.
Kristina Kolk, tel 505 4401
e-post info@viimsiarimaja.eu
viimsiarimaja.eu

Jolly Toys pehmikud 
Käsitöö mänguasjad tähtpäevaks ja 
katsikuteks, nimelised kingitused ja as-
kessuaarid. 
Tel 508 2825 
E-post info@jollytoys.ee 
www.jollytoys.ee

OÜ Nugis lilleladu
Oleme avatud E–R 9.00–14.00.
Lillekimpe saab tellida 
www.cityflower.ee

Elamise Kergus OÜ 
Elamise Kergus on esimene laia 
valikut korduvalt kasutatavaid, 
plastivabasid ja keskkonda vähem 
koormavaid tooteid pakkuv 
e-pood. Meie juurest leiad muga-
valt võimalikult palju igapäeva-
seid tooteid, mille kasutamisega 
saad teha teadliku valiku parema 
tuleviku jaoks.
Tel 529 0139, elamisekergus.ee, 
e-post info@elamisekergus.ee

Uudis! Disainkangast “Restart” terrassi-
padjad – mõnusaks puhkuseks loodud!  
visioontekstiil.com, lliivi@visioontekstiil.com, 
tel 514 9539

Nomo OÜ
Basseinihooldus.ee pakub bassei-
nide automaatika regulaarset ja 
erakorralist hooldust, automaa-
tikasüsteemide ümberehitust, 
UV-tehnoloogial põhinevaid vee-
puhastusseadmeid, basseini-
kemikaale, basseinihooldajate 
väljaõpet ja koolitusi ning konsul-
tatsioone. 
e-pood www.basseinihooldus.ee, 
e-post info@basseinihooldus.ee, 
tel 5332 7628

MindfulBody Pilatese 
stuudio
Pilatese treeningud matil ja 
masinatel.
Tel 5389 5990, www.mindfulbody.ee, 
info@mindfulbody.ee
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www.olenterve.ee

OÜ Amenver Tel: 60 999 10 

Paadi tee 3-212, Viimsi 74001

Tervislike toodete kodu

倀䤀一吀䐀䄀䰀䤀 伀

匀䔀䔀䈀䤀䬀唀一匀吀⸀䔀䔀
     䤀䰀唀 䨀䄀 吀䔀刀嘀䤀匀䔀 䠀䔀䄀䬀匀

嘀愀氀洀椀猀琀愀洀攀 欀猀椀琀猀攀攀瀀攀Ⰰ 洀椀猀 瀀愀欀甀瘀愀搀 猀椀氀洀愀椀氀甀 
樀愀 漀渀 猀甀甀爀攀瀀爀愀猀琀攀 瀀攀猀攀洀椀猀漀洀愀搀甀猀琀攀最愀⸀

匀攀攀瀀 瘀愀氀洀椀戀 樀甀猀琀 猀椀渀甀氀攀 猀漀戀椀瘀愀 氀栀渀愀Ⰰ 瘀爀瘀椀Ⰰ 
猀渀甀洀椀 瘀椀 瀀椀氀搀椀最愀⸀

匀愀洀甀琀椀 洀攀椀猀琀攀爀搀愀洀攀 琀攀氀氀椀洀甀猀琀渀愀
 欀愀甀渀攀椀搀 欀攀爀愀愀洀椀氀椀猀椀 猀攀攀戀椀愀氀甀猀攀椀搀⸀

⬀㌀㜀㈀ 㔀㠀㠀㘀 㜀㤀㤀㤀 簀 眀眀眀⸀猀攀攀戀椀欀甀渀猀琀⸀攀攀 
椀渀昀漀䀀猀攀攀戀椀欀甀渀猀琀⸀攀攀

 
SUKAMUSTER⸀EU 

 
M攀椀攀 瘀攀攀戀椀瀀漀漀搀 瀀愀欀甀戀 氀愀椀愀猀 
瘀愀氀椀欀甀猀 洀甀猀琀爀椀氀椀猀椀 猀甀欀欀瀀ü欀猀攀 樀愀 
猀甀欀欀椀⸀ 匀漀漀搀猀愀搀 栀椀渀渀愀搀 琀漀漀瘀愀搀 
瀀椀欀攀猀攀 瀀椀氀瘀攀 琀愀最愀渀琀 瘀氀樀愀 樀愀 
渀愀攀爀愀琀甀猀攀 渀漀氀攀 椀最愀氀攀 渀愀椀猀攀氀攀⸀ 
 
椀渀f漀@猀甀欀愀洀甀猀琀攀爀⸀攀甀 
www⸀猀甀欀愀洀甀猀琀攀爀⸀攀甀 

Kitarride valmistamine, 
seadistamine ja parandus

www.sinisaluguitars.com

sinisaluguitars

sinisaluguitars

PRANGLI REISID OÜ | WWW.PRANGLIREISID.EE

J a l g r a t t a l a e n u t u s  j a  v i r t u a a l n e
r e i s i j u h t - a u d i o g i i d  i s e s e i s v a k s

l i i k u m i s e k s  P r a n g l i  s a a r e l

P l a a n i l i s e d  m a t k a d  P r a n g l i l e ,
K e r i l e  j a  A k s i

E t t e v õ t e t e  s u v e p ä e v a d  j a  ü r i t u s e d
P r a n g l i  s a a r e l

M e r e t r a n s p o r t  k a a t r i g a  P r a n g l i l e ,
K e r i l e  j a  A k s i

INFO@PRANGLIREISID.EE +372 56277057

Rita Livia  Jewelry

Eritellimusena valmistatud unikaalsed 
kuld- ja hõbeehted

ning käsitööna lihvitud kalliskivid

ritaliviajewelry

www.ritaliviajewelry.com

Lisainformatsioon ja vastuvõtuaja  broneerimine 
www.fysioteraapiakeskus.ee 
+372 50 79 346, info@fysioteraapiakeskus.ee 

Füsioteraapiakeskus 
garanteerib patsiendile
vastuvõtuaja 
3 tööpäeva jooksul!

• Nõelravi
• Personaaltreening
• Kinesioteipimine
• Koduvisiidid
• Spordimassaaž

• TECAR ravi 
• Füsioterapeudi   
 vastuvõtt 
• Laste füsioteraapia
• Beebide ujutamine

OÜ Disainteping 
Autoistmete taastamine, remont 
jms 
Aiandi tee 19c
Tel 508 2825  
www.teping.ee

Tehnovorm OÜ 
Autode kere-ja värvimistööd. 

Kuus Talisman 
Park OÜ
* haljastuse konsultatsioonid ja 
haljastusprojektid;
* haljastuse rajamine ja hooldus;
* dendroloogiline inventeerimine.
Lisainfo: Kersti Kuus, tel 529 3388, 
e-post kersti@maastikuarhitekt.ee
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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 
 

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Panther Services OÜ
Panther Services OÜ teostab elama-
jade (sh korterelamute) gaasipaigal-
diste kohustuslikku tehnilist kontrolli 
ning vingugaasiandurite müüki ja 
paigaldust. 
Tel 506 2740

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

Tööpakkumine
Vajame abilist aiatöödele Pringi kü-
las Rohuneeme teel. Palume helis-
tada peale k 18 tel 503 5311, Rein. 
Pakume tööd osalise tööajaga fur-
goonauto juhile Haabneemes. 
Sobilik ka amatöörlubadega pen-
sionärile. Info tel 501 8413.

Aiatööd 
Puude ja hekkide lõikus, püga-
mine, istutamine ja hooldamine. 
Tel 5597 2332.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista 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 kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmerda-
mine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee.
Pakume haljastus- ja kaevetöid oda-
valt ja kiirelt. Viimsi Haljastajad OÜ, 
tel 5553 8946.

Ehitus
Kogemustega usaldusväärne ja 
korralik töömees teostab ehitus-, 

remondi- ja väiksemaid santehnilisi 
töid. Terrasside ehitamine ja hool-
dus. Tehtud töödele garantii. Tel 
5597 2332.
Pikaajalise kogemusega santehnik 
teostab kõikvõimalikke santehnilisi 
töid. Sõbralikud hinnad. Tel 551 
8837, Pavel.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, saunade, 
terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994. 
Hoonete soojustamine puistevilla-
ga, objektiga tutvumine ja konsul-
tatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 
501 6689.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.
Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid too-
dame kohapeal valtsimismasinaga – 
puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, info@vihmaveerennid.
ee, tel 527 1059.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühen-
damine ja kõik elektriga seon-
duvad tööd. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5608 1124, e-post 
stone35@online.ee. 

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide 
ja äärekivide paigaldus Tallinnas 
ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, kva-
liteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee.
Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatori-
ga, lammutus- ja koristustööd. Tel 
507 4178.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

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

Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan 
ka korrata gümnaasiumi katseteks 
ja põhikooli lõpueksamiks. Hind 
kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 
0165, Mare.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega elukutseline õmble-
ja teostab Viimsis Aiandi teel pa-
randus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb rõivaste parandustöid ja 
õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.
Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto-
rehvid koos paigaldusega. Luha 34, 
Tallinn, autotäht.ee, tel 5883 0701, 
info@autotäht.ee.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Soovin osta 18–30 m2 garaaži 
Viimsi vallas. Pakkumised palun 
saata e-posti aadressile 
elari.tiimus@gmail.com.
Müüa turbabrikett, kütteklotsid 
110 €/48 kotti, pellet premium, 
lepp, kask kottides. Laost Pähkli-
mäe 4, Maardu saab osta ka paki 
kaupa. Tel 5692 4924.
Kandiline puitbrikett 130 €/1000 kg, 
ümmargune puitbrikett auguga 
150 €/1000 kg, premium pellet 
6 mm ja 8 mm 190 €/960 kg. 
Transpordivõimalus. Tel 504 0304.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhu-
tud küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev. 
Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 
4-kohaline ja suurem 7-kohaline. 
Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@
hotmail.com.
Naispensionär soovib suvekuu-
deks üürida suvilat või väiksemat 
maja Viimsis. Kontakt: tel 501 3124.
 
Viimsi ettevõtlus
Stop&Fix autotöökoda. Autoremont, 
rehvitööd, varuosade müük, 
stopfix@hotmail.com, tel 506 4492.

Langetame – hooldame 
puid ning freesime kände 
just Teie piirkonnas. Leiame 
koos lahenduse! Meid saab 
kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com. 
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Detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringud

 Viimsi Vallavalitsus võttis 27.05.2020 vastu korral-
duse nr 317 “Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu detail-
planeeringu algatamine ja lähteseisukohtade kin-
nitamine”.

Planeeringualasse kuulub Lubja külas asuv Kõrge-
maa kinnistu (katastritunnus 89001:010:1792, maaka-
sutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10 290 m²). 
Planeeritava alaga külgnevad kinnistud: läänes ja põh-
jas Kõrgemäe põld 7 (maatulundusmaa, lage ala), põh-
jas Paenurme tee (transpordimaa, vallale kuuluv tee), 
idas Paenurme tee 43 (elamumaa, hoonestatud väike-
elamu ja kõrvalhoonetega) ja Väike-Kõrgemaa (maa-
tulundusmaa) ning lõunas Paenurme tee 39 (maa-
tulundusmaa, hoonestatud talumaja ja kõrvalhoone-
tega). Juurdepääs Kõrgemaa kinnistule on olemas Pae-
nurme teelt. Kinnistu on hoonestamata, suuremat osa 
alast katab kõrghaljastus, läänepoolses küljes läbib ala 
kraav.

Detailplaneeringu (edaspidi DP) eesmärk on Kõrge-
maa kinnistu jagamine ja ühele krundile ehitusõiguse 
määramine üksikelamu ehitamiseks. Lubja klindi-
astangu üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal 
üksikelamukrundi miinimumsuuruseks 1500 m². Pla-
neeritav DP lahendus on kooskõlas Lubja klindiastan-
gu üldplaneeringuga.

Vajalik on topo-geodeetiline uuring.
 Viimsi Vallavalitsus võttis 10.06.2020 vastu korral-

duse nr 349 “Rohuneeme küla, kinnistute Sääre tee 
20 ja Kõrtsi detailplaneeringu algatamine ja lähte-
seisukohtade kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja see asub 
Rohuneeme külas, hõlmates kinnistud Sääre tee 20 
(89001:003:1749, elamumaa, pindala 2150 m²) ja Kõrtsi 
(89001:003:1855, elamumaa, pindala 3496 m²). Kinnis-
tul Sääre tee 20 asub üksikelamu koos abihoonetega. 
Kinnistu Kõrtsi on hoonestamata ja kaetud üksikute 
puudega. Planeeritav ala piirneb põhjast ja lõunast 
üksikelamutega, idast Liivalahega ja läänest üldkasu-
tatava Sääre teega, mille kaudu on alale tagatud juur-
depääs. Planeeritav ala hõlmab aktiivses kasutuses 
oleva avaliku ranna. Rand ei ole välja ehitatud ja on 
valdavalt üleujutatud.

DP koostamise eesmärk on ühendada kinnistud 
Sääre tee 20 ja Kõrtsi ning seejärel jagada need oma-
korda kaheks krundiks pikkupidi, et põhjapoolsele 
krundile ehitada kahekordne elamu maksimaalse 
lubatud ehitisealuse pinnaga 200 m². Planeeritav DP 
lahendus on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringuga.

Vajalikud on topo-geodeetiline uuring ja maapinna 
radoonisisalduse uuring. 

Avalikud väljapanekud
3.–20.07.2020 esmaspäevast reedeni kell 10–18 on 
Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul järg-
mine DP:

 Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 DP 
(vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 25.03.2020 korral-
dusega nr 174).

Planeeringuala asub Pärnamäe külas väljakujune-
nud elamupiirkonnas Kesk-Kaare tee ääres, hõlmates 
kinnistu Kesk-Kaare tee 75 (89001:010:2423, elamu-
maa, pindala 1440 m²). Krunt on ruudukujuline hoo-
nestuseta elamukrunt, kus kõrghaljastusest on vaid 
kaks kuuske ja neli pihlakat. Krunt piirneb elamumaa 
sihtotstarbega kinnistutega Kesk-Kaare tee 73, Kesk-
Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistuga Mäe. Mäe kinnistule on DP 
koostamisel, sinna on kavandatud 14 üksikelamu-
krunti.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 07-19) antakse 
olemasolevale elamukrundile täiendav ehitusõigus. 
Üksikelamule ja abihoonele on lubatud üks korrus, 
maa-aluseid korruseid ette nähtud ei ole. Üksikelamu 
maksimaalne harja kõrgus on 5,5 m maapinna kesk-
misest kõrgusmärgist, abihoonel 5 m, hoonete lubata-
vad katusekalded on vahemikus 0–15°. Üksikelamu ja 
abihoone lubatav ehitusalune pind krundil kokku on 
kuni 230 m².

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga.

3.07–3.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 
31.07) kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus avalikul 
väljapanekul järgmised DP-d:

 Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, 
Platvormi, Platsi ja Nõlva DP (algatatud Viimsi Valla-
volikogu 14.01.2020 otsusega nr 4) eskiislahendus.

Planeeringuala suurus on ca 2,76 ha ja see asub 
Viimsi vallas Haabneeme aleviku ja Miiduranna küla 
piiril, hõlmates kinnistud Lahe (katastritunnus 89001:
023:0012, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pind-
ala 7083 m²), Killustiku (89001:023:0013, tootmismaa, 
6582 m²), Platvormi (89001:023:0014, tootmismaa,
4697 m²), Platsi (89001:023:0015, tootmismaa, 7163 m²) 
ja Nõlva (89001:023:0016, tootmismaa, 2035 m²). Pla-
neeringuala on hoonestamata, kaetud vähese madal-
haljastusega (valdavalt astelpaju põõsad). Ala piirneb 
põhja poolt merega, edelast ja lõunast Miiduranna 
küla elamurajooniga, kagust Muuli teega ja kirdest 
Muuli tee äärse endise Kirovi kalurikolhoosi tootmis-
alaga. Juurdepääs kavandatakse Muuli teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 04-20) moo-
dustatakse 11 krunti: seitse üksikelamumaa krunti, 
üks puhke- ja spordirajatiste maa krunt, üks loodus-
liku maa krunt ning kaks tee- ja tänavamaa krunti. 
Planeeritud üksikelamumaa krundid on suurustega 
1517–2027 m². Üksikelamumaa krundile määratakse 
ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstita-
miseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 20% krundi-
pinnast. Maksimaalne üksikelamu korruselisus on 

merepoolsetel kruntidel kaks korrust (8,5 m) ja Muuli 
tee poolsetel kruntidel kolm korrust (12 m). Erinevuse 
eesmärk on ka nn tagumise rea elamutele merevaate 
võimaluse tagamine. Kolmas korrus võib olla kuni 50%
teise korruse pinnast. Üksikelamule on lubatud ehitada 
ka üks maa-alune korrus. Abihoonetele on lubatud üks 
korrus (5 m). Puhke- ja spordirajatiste maa krundile 
saab rajada spordiväljaku (nt tennis) ja laste mängu-
väljaku.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. 
 Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 DP 

(vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsusega 
nr 34). 

Planeeringuala hõlmab Leppneeme külas asuva 
kinnistu Leppneeme tee 95 // Mäeotsa (89001:003:
1506, elamumaa, 6846 m²), mis piirneb läänest kinnis-
tuga Leppneeme tee 93 (elamumaa), idast kinnistuga 
Vana-Sepa (maatulundusmaa), põhjast Soome lahega 
ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt on planeeritav 
krunt ebaühtlane, maapind langeb tugevalt põhja suu-
nas. Leppneeme tee poolses osas paikneb üksikelamu 
mitme abihoonega.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-17) tehakse 
ettepanek kinnistu jagamiseks ja kahe üksikelamumaa
kasutamise sihtotstarbega krundi (2750 m² ja 1701 m²), 
kahe loodusliku maa krundi (1296 m² ja 1157 m²), ühe 
tee- ja tänavamaa krundi (84 m²) ning ühe elektriener-
gia tootmise ja jaotamise maa krundi (139 m²) moodus-
tamiseks, elamukruntide ehitusõiguse määramiseks 
ühe üksikelamu ja olenevalt krundist ühe kuni nelja 
abihoone ehitamiseks. Lisaks tehakse DP-ga ettepanek 
ranna ehituskeeluvööndi ja kalda ehituskeeluvööndi 
vähendamiseks, esimesel juhul paadikuuri püstitami-
seks 33,5 m kaugusele tavalisest veepiirist ja elamute 
püstitamiseks DP põhijoonisel vastava leppemärgiga 
tähistatud asukohtades, teisel juhul 15 m võrra maapa-
randussüsteemi eesvoolukraavi kaitsevööndi piirini. 

Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitisealune 
pind vastavalt krundile on 400 m² või 300 m², põhihoo-
ne suurim lubatud kõrgus mõlemal krundil on 8,5 m 
(kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus), abi
hoonetel 4,5 m (üks maapealne korrus). Krundile pos 4 
on lubatud paadikuuri püstitamine, suurima lubatud 
ehitisealuse pinnaga 20 m² ja suurima lubatud kõrgu-
sega 3,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-
märgist. 

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.
 Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kin-

nistu Liliani DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 
14.01.2020 otsusega nr 5).

Planeeringuala hõlmab Naissaare läänerannikul 
Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Liliani (89001:
001:0340, maatulundusmaa, 14 303 m²), mis piirneb 
edelast merega, loodest kinnistuga Lillemäe (maatulun-
dusmaa), kirdest kinnistuga Viimsi metskond 92 (maa-
tulundusmaa) ja kagust kinnistuga Ranna-Lepiku (maa-
tulundusmaa). Kinnistu on suuremas osas kaetud met-
saga, kinnistu kaguosa on hoonestatud suvila ja abi-
hoonetega. Juurdepääs planeeringualale on olemas 
Männiku teelt. Planeeringualal kehtib Naissaare Lääne-
küla Liliani maaüksuse detailplaneering (kehtestatud 
Viimsi Vallavalitsuse 07.01.2005 korraldusega nr 7).

Käesoleva DP-ga (Skepast & Puhkim OÜ, töö nr 
2017-0097) moodustatakse üks üksikelamumaa kasu-
tamise sihtotstarbega krunt ning üks tee- ja tänavamaa 
sihtotstarbega krunt. Üksikelamumaa krundil fikseeri-
takse olemasolev ehitusõigus – krundil asub olemas-
olev kahe maapealse korrusega suvila, ühe maapealse 
korrusega abihoone ja ühe maapealse korrusega abi-
hoone generaatorile, kus toodetakse vajalik elekter – 
lisaks määratakse juurde ehitusõigus paadikuuri ehita-
miseks. Hoonete lubatud ehitisealune pindala kinnis-
tul kokku on kuni 210 m², millest põhihoone võib olla 
kuni 130 m² ja abihooned kuni 80 m², sh paadikuur 
kuni 40 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 7 m 
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist ja abi-
hoonetel kuni 5 m. Lisaks on põhijoonisel näidatud 
võimalus välibasseini rajamiseks.

Kuna DP-ga on planeeritud hoonestus ranna ehitus-
keeluvööndisse ja taotletakse ehituskeeluvööndi vähen-
damist, liigitub planeering Naissaare üldplaneeringut 
muutvaks. 

 Viimsi alevik, riigi reservmaa AT0508230044 ja 
lähiala DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 
otsusega nr 8) eskiislahendus.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 3,5 ha ja see hõl-
mab reformimata riigimaa kinnistu Kaare (89001:001:
1613, sihtotstarbeta maa, 33 255 m²), mis asub Viimsi 
alevikus Pärnamäe küla piiril. Planeeringuala reljeef on 
ebaühtlane – maapind langeb lõuna suunas, kõrguste 
vahe on kuni 5 m. Maa-ala on vähese kõrghaljastusega 
rohumaa ja see on hoonestamata. Põhjast ja läänest 
piirneb maa-ala veel hoonestamata rohumaaga, kus 
kehtib kaksik- ja ridaelamute ehitusõigusega Aiandi 
tee 30 ja Pihelga kinnistu ning sellega piirneva reformi-
mata riigimaa DP (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 
20.06.2017 otsusega nr 39), idas asub kahekorruseline 
elamuala (üksik-, kaksik-, rida- ja galeriielamutega) 
ning lõunas on Vehema tee. Juurdepääs planeeringu-
alale toimub Vehema teelt, Suur-Kaare teelt ja perspek-
tiivselt Vikerkaare teelt. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 12-19) tehakse 
ettepanek jagada planeeritav ala kaheks krundiks: hari-
dus- ja lasteasutuste maa krunt (30 570 m²) kooli, laste-
aia ja staadioni ehitamiseks ning ridaelamumaa krunt 
(2682 m²) ühele neljasektsioonilisele ridaelamule. Rida-
elamumaa krundile on määratud hoone maksimaalne 
kõrgus 8,5 m (kaks korrust), maksimaalne ehitusalune 
pind 500 m² ja brutopind 1000 m².

Haridus- ja lasteasutuste maa krundile on määratud 
hoonete arv krundil kolm (kool, lasteaed ja spordihoone 
saavad olla eraldiseisvad või moodustada ühtse terviku), 

hoonete maksimaalne kõrgus 13 m (kolm korrust, lisaks 
on lubatud ka maa-alune korrus), maksimaalne luba-
tud ehitusalune pind 5000 m² ja brutopind 15 000 m². 
Kool on ette nähtud kuni 500-le õpilasele ja lasteaed 
kuuele rühmale. Staadioni jooksuraja sisse on ette näh-
tud täismõõtmetes jalgpalliväljak (90 x 45 m). Parkla 
(106 parkimiskohta) on kavandatud Vehema tee äärde.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. 

6.07–6.08.2020 on Prangli saarel Prangli raamatu-
kogus (vt raamatukogu lahtiolekuajad allpool) ava-
likul väljapanekul järgmine DP:

 Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistu Loigu mets 1 
DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 
otsusega nr 63). 

Planeeringuala asub Prangli saarel Idaotsa külas ja 
hõlmab kinnistu Loigu mets 1 (89001:002:0244, maa-
tulundusmaa, pindala 2,09 ha), mis piirneb läänest 
Kelnase teega ja idast rannaalaga. Planeeringuala on 
hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastatud, seda läbib 
olemasolev sõidutee (Estali tee), mis loob loogilise pii-
ri Idaotsa küla asustusala ja rannikuäärse kaitsemetsa 
vahel. Pääs kinnistule on nii Estali kui ka Kelnase teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 06-18) tehakse 
ettepanek Prangli saare üldplaneeringu kohase maa-
kasutuse juhtotstarbe muutmiseks. Prangli saare üld-
planeeringu järgi on planeeringualale osaliselt ette 
nähtud ärimaa funktsioon, liivik ja kaitsemets. Käes-
oleva DP-ga moodustatakse planeeringualale üks üksik-
elamumaa sihtotstarbega krunt (3300 m²), üks tee- ja 
tänavamaa krunt (107 m²) ning üks loodusliku maa krunt 
(17 472 m²). Üksikelamumaa krundile määratakse ehi-
tusõigus üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitami-
seks. Tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt on moo-
dustatud kinnistut läbivale Estali teele, mis peale DP 
kehtestamist võõrandatakse tasuta Viimsi vallale. 

DP koostamise avalik huvi seisneb moodustatava 
teemaa omandamises. Teest ühele poole planeeritakse 
üksikelamu krunt ja teisele poole loodusliku maa krunt 
kaitsemetsale. Hoonestuse lubamisega Loigu mets 1 
kinnistu külakeskuse poolsesse osasse tihendatakse 
olemasolevat külakeskkonda, mitte ei looda uut elamu-
ala. Saare infrastruktuuri korrastamine ja Prangli juur-
tega inimestele saarele suvekodu rajamise võimalda-
mine ongi põhjenduseks Prangli saare üldplaneeringu 
muutmisele.

17.07–03.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 
31.07) kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus avalikul 
väljapanekul järgmised DP-d:

 Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 55 
DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 06.05.2020 kor-
raldusega nr 267).

Planeeringuala asub Tammneeme küla põhjaosas ja 
hõlmab kinnistu Tammneeme tee 55 (89001:003:6370, 
elamumaa, 2330 m²). Planeeringuala piirneb kagust 
Tammneeme teega, lõunast, läänest ja põhjast kinnis-
tuga Taga-Pearna (89001:003:6520) ja idast kinnistuga 
Luhaääre tee 3 (89001:003:2220). Planeeringuala asub 
rannajoonest ca 135 m kaugusel. Planeeringuala kon-
taktvööndis on hulgaliselt endisaegseid talukohti, val-
davalt on tegu siiski nõukogudeaegse elamurajooniga.

DP-ga (Raadius Arhitektid OÜ, töö nr 105) säilitatak-
se krundi kuju ja suurus ning määratakse ehitusõigus 
ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehi-
tamiseks. Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 
420 m², millest põhihoone ehitisealune pind on 300 m² 
ja abihoonete ehitisealune pind 120 m² (2 x 60 m²). 
Kaksikelamu suurim lubatud kõrgus olemasolevast 
maapinnast katuseharja peale on 8,5 m (kaks maapeal-
set korrust), abihoonete suurim lubatud kõrgus on vas-
tavalt 5 m (üks maapealne korrus). Lubatud katuse-
kalde vahemik on 0–45°. Piirded on kavandatud 1,2 m 
kõrgused, lubatud on võrkpiire ja looduslik hekkpiire.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga.

 Viimsi alevik, kinnistu Iirise tee 5 DP (vastu 
võetud Viimsi Vallavalitsuse 01.04.2020 korraldusega 
nr 196).

Planeeringualasse kuulub Viimsi alevikus asuv kin-
nistu Iirise tee 5 (89001:010:5120, elamumaa, 2495 m²). 
Planeeringuala piirneb elamumaa kinnistutega Iirise 
tee 3, Levkoi tee 4, ja Levkoi tee 6 ning transpordimaa 
kinnistutega Viimsi raudtee R1 ja Iirise tee.

DP-ga (OÜ Arhitektuuribüroo Haldo Oravas, projekt 
nr 111118) kavandatakse jagada olemasolev hoonesta-
tud elamukrunt kaheks üksikelamumaa sihtotstarbega 
krundiks ning mõlemale moodustatavale krundile mää-
rata ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehita-
miseks ehitisealuse pinnaga 250 m². Üksikelamu suu-
rim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m (kaks korrust) 
ja abihoonel 5 m (üks korrus). Katuseks on ette nähtud 
15–45° kaldega viil- või kelpkatus, harja suund paral-
leelne või risti krundi piiriga. 

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga.

30.07–17.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 
31.07) kell 10–18 on Viimsi Raamatukogus avalikul 
väljapanekul järgmine DP:

 Pringi küla, Rohuneeme tee 51b DP (algatatud 
Viimsi Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 140) 
eskiislahendus.

Planeeringuala asub Pringi külas ja hõlmab kinnis-
tu Rohuneeme tee 51b (89001:001:0509, elamumaa, 10 
431 m²). Planeeringuala piirneb elamumaa kinnistute-
ga Rohuneeme tee 51a (korterelamu), Mere tee 11 (ük-
sikelamu), Mere tee 5 (üksikelamu), Kimsi tee 18 (ük-
sikelamu), Kimsi tee 16 (üksikelamu), Kimsi tee 14 
(hoonestamata), Kimsi tee 12 (kaksikelamu), Kimsi tee 
8 (üksikelamu), sihtotstarbeta maa kinnistuga Kobru-
lehe (üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväär-

tuslikud alad ja rohevõrgustik” kohaselt ala nr 12 ran-
naäärne metsatukk) ning transpordimaa kinnistutega 
Rohuneeme tee L5 ja Viimsi – Rohuneeme tee. Alal 
asuvad endised piirivalve hooned (elamud, majandus- 
ja abihooned), mis ei ole enam kasutuses. Juurdepääs 
Rohuneeme tee 51b kinnistule on Rohuneeme teelt.

DP (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-20) koostamise 
eesmärk on Rohuneeme tee 51b kinnistu jagamine nel-
jaks ridaelamumaa krundiks (pos 1, 2, 3, 4) ning kaheks 
tee- ja tänavamaa krundiks (pos 5, 6) ning ehitusõiguse 
määramine ridaelamute ehitamiseks. Igale ridaelamu-
krundile on antud ehitusõigus ühe ridaelamu püstita-
miseks. Kruntidele pos 1, 3 ja 4 on ette nähtud nelja-
sektsioonilised ridaelamud ning krundile pos 2 kolme-
sektsiooniline ridaelamu. Maksimaalne ehitisealune 
pind on 20% krundi pinnast. Maksimaalne lubatav kor-
ruste arv on kaks maapealset korrust, maa-aluseid kor-
ruseid ette ei ole nähtud. 

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga.

30.07–31.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 
31.07 ja reedel, 28.08) kell 10–18 on Viimsi Raamatu-
kogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 (vastu võetud 
Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 33). 

Planeeringuala asub Viimsi alevikus väljakujunenud 
hoonestusega elurajoonis ja see hõlmab hoonestatud 
kinnistu Liilia põik 4 (89001:010:0136, elamumaa, 2000 m²). 

Planeeringuala piirneb põhjast elamukruntidega 
Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa tee 2, 3 ja 6 ning 
Väike-Sepa tee 2 ja 4 (korterelamud), idast elamukrun-
tidega Astriõie tee 15 ja Astri põik 11 (ridaelamud), lõu-
nast elamukrundiga Liilia põik 2 (üksikelamu) ja lää-
nest teega Liilia põik. 

DP (Optimal Projekt OÜ, töö nr 330) koostamise ees-
märk on õigusliku aluseta püstitatud korterelamu sea-
dustamine ja sellest tulenevalt üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamumaast 
korterelamumaaks. Planeeringualal paikneva maaük-
suse piire ja suurust ei muudeta. Ehitusõiguse määra-
misel on lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone ehi-
tuslikud näitajad.

DP-ga määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekor-
ruselise 8,5 m kõrguse korterelamu ehitamiseks, suuri-
ma lubatud ehitisealuse pinnaga 270 m². Krundile on 
lubatud ehitada üks hoone. Arvestades, et tegu on mit-
me korteriga elamuga, on parkimiskohti kavandatud 
12. DP-ga on määratud ka põhilised arhitektuurinõu-
ded, sh lubatud välisviimistlus- ja katusekattematerja-
lid. Kuigi korterelamukruntidele Viimsi vallas pole piir-
ded üldjuhul lubatud, on planeeritavale krundile piire 
siiski ette nähtud, sest krunt asub väljakujunenud hoo-
nestusega üksikelamukvartalis, kus hoonestus, piirded 
ja teedevõrk moodustavad ühtse arhitektuurse terviku. 
Piirde suurim lubatud kõrgus on 1,5 m.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

NB! 
Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme 
alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) on juulis ja au-
gustis avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Ree-
del, 31. juulil ja reedel, 28. augustil on raamatukogu su-
letud. 

Prangli raamatukogu (Prangli Rahvamaja 2. korrus, 
Kelnase küla, 74006 Viimsi vald; tel 654 0911) on avali-
ku väljapaneku perioodil avatud juulis esmaspäevast 
neljapäevani kell 10–16 ja augustis on avatud vaid 
neljapäeval, 6. augustil kell 10–14. 

Kõikide avalike väljapanekutega on võimalik tutvuda 
ka Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Kehtestatud detailplaneering
 Viimsi Vallavalitsus võttis 27.05.2020 vastu korraldu-

se nr 316 “Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme 
tee 41 detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala hõlmab Haabneeme alevikus 
asuva riigi omandis oleva kinnistu  Rohuneeme tee 41 
(89001:003:1465, äri- ja transpordimaa, 5904 m²). Pla-
neeringuala piirneb kinnistutega Rohuneeme tee 43a 
(ärimaa, väljastatud on ehitusluba rannarestorani ehi-
tamiseks), Rannaala (sihtotstarbeta maa), Viimsi mets-
kond 51 (üldkasutatav maa), Viimsi metskond 61 (toot-
mismaa), Viimsi metskond 91 (maatulundusmaa) ja 
Viimsi – Rohuneeme tee (transpordimaa). Planeerin-
gualal paikneb parkla ca 30-le autole, ülejäänud ala 
on rohumaa, kus kasvavad üksikud lehtpuud. Kinnis-
tu keskel paikneb skulptor Seaküla Simsoni skulptuur 
Kirovi näidiskalurikolhoosi esimehest Oskar Kuulist.

DP-ga  (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 10-18) jagatakse 
planeeringuala kinnistu kaheks ning moodustatakse 
kaks krunti: üks 1783 m² suurune ärimaa krunt (kau-
bandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtte maa) ja üks 
4121 m² suurune transpordimaa krunt (parkimisehitise 
maa) avalikult kasutatava parkla ehitamiseks. Ärikrun-
dile on lubatud ehitada üks 600 m² ehitisealuse pinnaga 
kahe maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega 
ärihoone, mille suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on 10 m. Hoone suu-
rim lubatud suletud brutopind on 1800 m². Kavandatav
ärihoone peab arhitektuurilt sobima kokku Rohuneeme 
tee 43a krundile projekteeritud rannakohvikuga, kuna 
hoonete mahud on analoogsed ja nende vahel paiknev 
parkla seob nad kokku üheks tervikuks. 

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga. 

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla kodulehelt: 
www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailpla-
neeringud.
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saaks parima treeningkogemuse. 
Omnigym sarjal on patenteeri-

tud raskuse lisamise mehhanism, 
mis on ainulaadne välitrenažööri-
del. Biomehaaniliselt väljatöötatud 
seadmed on turvalised ja võimal-
davad efektiivset treeningut. Ras-
kusi on võimalik muuta 5 kg kaupa. 
Omnigym on mõeldud kasutami-
seks igale vanusele olenemata tree-
nija füüsilisest tasemest.

Kõik raamid on tehtud 4–6 mm 
paksusest terasprofiilist. Käepide 
on vedrulukuga, et kasutajal oleks 
veelgi lihtsam raskust muuta. Ras-
kuspakil on hooldusvabad kuul-
laagrid ja seadmetele on tehtud 
AkzoNobel Duplex töötlus, et need 
peaksid vastu ka kõige karmimate-
le ilmastikuoludele.

Anne-Mari Visnapuu

VÄLITRENN Karulaugu tervise-
raja jõulinnakust leiab uue 
demoseadme. See on Omni-
gymi paigaldatud kaldsurumis-
pink OMNIGYM OG-31, mida 
on kõik huvilised meeleldi 
oodatud avastama ja proovima. 
Seadme kasutamise ja tree-
ningharjutuste sooritamise 
näidisvideo on leitav, skanee-
rides nutiseadmega infotahvlil 
oleva QR-koodi, või vaadeldav 
samal tahvlil kujutatud pikto-
grammil.

Proovi demoseadet ja anna tea-
da, kas tahad, et Omnigymi muu-
detavate raskustega aastaringses 
kasutamises olevate seadmetega 
varustatud välijõuväljak ka Viimsi 
valla territooriumile rajatakse? Sel-

leks tee meeldivaks FB leht City Li-
ne välijõusaal, lase teha või tee en-
dast sellel seadmel treenides pilt, 
kirjuta kommentaariks oma vas-
tus küsimusele ja postita see. Kõi-
kide vastanute vahel loositakse 6. 
juulil välja 10 sportlikku auhinda, 
mille on välja pannud Omnigym ja 
Viimsi Sport.

Mis on Omnigym?
David on juba aastast 1982 arenda-
nud ning disaininud taastusravi ja 
jõusaali treeningseadmeid. Davi-
di poolt teaduslikult väljaarenda-
tud välijõusaali sari Omnigym vali-
ti Soomes parimaks sporditooteks. 
Omnigymi välijõusaalis treenimine 
on sama efektiivne ja ohutu kui si-
sejõusaalis. Kõik tooted on detail-
selt läbi mõeldud nii, et kasutaja 

Omnigym kutsub proovima uudset kaldsurumispinki!

Kaldsurumispink Karulaugu terviseraja jõulinnakus. Foto: Omnigym 

EKSTREEM Lubja mäele alustati koostöös Viimsi 
vallaga mäesuusakeskuse rajamist 2016. aastal ja 
suusamägi valmis 2017. aasta alguses. Hooaeg jäi 
toona lühikeseks, sest kasutusluba väljastati alles 
märtsis ja talveilma jagus siis vaid paariks nädalaks.

Vimka – Viimsi Mäepark pakub sportlikke 
ja lõbusaid tegevusi pea kogu aastaks

S
uusakeskuse arendustööd 
jätkusid, vaatamata lühi-
keseks jäänud talvele, ning 
2017/18 talvehooajaks li-

sandus veel 70 meetri pikkune 
mõnusa lauge kallakuga õppenõlv 
ning snowtubing ehk lumerõngara-
da. Talviste tegevuste lahutamatuks 
ja oluliseks osaks on ka suusa- ja 
lumelaualaenutus ning suusakool, 
mis on külastajate hulgas väga po-
pulaarne ja nõutud. 

Vimka ei ole aga ainult mäesuu-
sakeskus, vaid arenduse algusest 
peale oli plaan luua ka lahedad su-
vised tegevused. Vimka suvepargi 
rajamine algas 2018. aasta kevadel 
ning samal suvel valmis esimene 
etapp, mis koosnes kõrgseikluspar-
gist, Eesti ainulaadsest ja suurimast 
Bag Jump Freedropist ning Bungee 
batuutidest.

Kõrgseikluspargis on 4 erine-
vat kõrgusastet, üle 52 seiklusmän-
gu, tornist torni õhusõidud ja palju 
muud. Kogu park on läbitav laste-
le, kes on vähemalt 120 cm pikad. 
Väiksematele lastele on seikluspar-
gis lõbus ja ohutu mudilaste rada.

Seiklemiseks on kokku kolm ke-
nasti läbimõeldud valikut. Üheks 
on alla 120 cm laste rada koos mu-
dilaste väikese õhusõiduga. Järg-
miseks loogiliseks jätkuks ja aren-
guks on nii-öelda laste seiklus, mis 
sisaldab ronimist pargi esimesel ja 
teisel korrusel. Sealt edasi saab lä-
bida juba kogu seikluspargi koos 
kõigi nelja korruse ja õhusõitu-
dega. 

Kuid Vimka seikluspark ei ole 
mõeldud kindlasti ainult lastele. 
Parajat väljakutset ja hirmude üle-

tamist pakub ronimine ka täiskas-
vanutele. Rajad lähevad kõrgemale 
tõustes ka raskemaks ning viimane, 
4. tase nõuab head füüsilist vormi 
ja julgust ronida 12 meetri kõrgu-
sel.

Bagjump Freedorp atraktsioo-
ni puhul on tegemist originaalse ja 
täna Eesti suurima Bag Jump pad-
jaga, mille mõõtmed on 15 x 15 
meetrit ning kõrgust üle 3 meet-
ri. Hüpped toimuvad instrukto-
ri juhendamisel ning järelevalve 
all kahelt platvormilt: esimene on 
7+ meetrit maapinnast ja teine 10+ 
meetri kõrgusel. Nagu seikluspar-
gi puhul, on ka BagJumpil võima-
lik valida erinevate pakettide vahel: 
1 või 5 hüpet või lausa kolm tundi 
piiramatuid õhulende. Kusjuures 
üks hüpe sisaldab tegelikult kahte 
hüpet – esimene hüpe tehakse alati 
madalamalt tasemelt. Kui juhenda-
ja on veendunud, et hüppaja tehni-
ka on turvaline ja külastaja ise seda 
soovib, võib hüpata ka kõige kõrge-
malt korruselt. Kui aga julgust jääb 
väheks, saab teise hüppe teha sa-
muti madalamalt. 

BagJump Freedrop on vaielda-
matult Vimka mäepargi kõige ekst-
reemsem ja adrenaliinirohkem 
atraktsioon, mis on parajaks välja-
kutseks ja eneseületamiseks ena-
mikele.

Bungee batuudid on üheks su-
vepargi populaarseimaks atrakt-

siooniks, kuna sobib külastajate-
le kehakaaluga alates 19 kg (kaalu 
ülempiir on 90 kg). Hüpata saab 
kuni 8 meetri kõrgusele ja proo-
vida täiesti turvaliselt erinevaid 
akrobaatilisi trikke ja mitmekord-
seid saltosid. 

Suvepargi arendamine jätkus 
eelmisel suvel, mil ülaltoodud kol-
mele lisandus veel kaks väga oma-
näolist atraktsiooni.

Suvetuubingu radu on Eestis 
teisigi, kuid üldjuhul on rajad ehi-
tatud laugetele nõlvadele, kus eri-
ti ei libise ja laskumine närvikõdi 
ei paku. Vimkal on pilt vastupidi-

ne! Vimka tuubinõlv on suhteli-
selt järsk ja kahel paralleelsel ra-
jal tõuseb kiirus niiske ilmaga üle 
50 km/h. Mäkketõusmise teeb mu-
gavaks SunKidi linttõstuk. Suvetuu-
bing on mõeldud külastajatele ala-
tes kolmandast eluaastast kuni 100 kg 
kehakaaluni. 

Eriti laheda väljakutse pakub su-
vetuubing just vihmase ilmaga, sest 
siis on rajad veel eriti kiired. Vih-
mase ilmaga saab kasutada kõi-
ki atraktsioone välja arvatud Bag-
Jump ja Bungee batuudid. 

Nautic Jet plaatlaskumine on 
Eestis täiesti ainulaadne lõbustus 

Vimka pakub 
lahedaid ela-
musi ja meelde-
jäävaid välja-
kutseid. 
Fotod: Priit 
Tammemägi

ja tõeline adrenaliinisööst! Külas-
taja tõmmatakse paadiga torni ja 
lastakse sealt alla. Laskumisel ko-
guneb kiirust pea 40 km/h, mis len-
nutab sõitja koos paadiga 6 meetrit 
läbi õhu ning maandutakse täies-
ti pehmelt ja oluliselt märjaks saa-
mata vette. Väga lahe elamus kõi-
gile, kel pikkus vähemalt 120 cm ja 
kaalu kuni 90 kg.

Kõik loetletud viis atraktsioo-
ni moodustavad hästi mõnusa ja 
omanäolise suvepargi nii laste-
le kui ka täiskasvanutele, kus suh-
teliselt laialt levinud seikluspargi 
kontseptsioonile lisaks saab en-
nast proovile panna ja lõbustada 
veel mitmel erineval moel. Kogu 
pargi territoorium on lihtsalt jälgi-
tav ja vanematel pole hirmu, et võ-
sukesed silma alt ära kaovad.

Järjest suuremat populaarsust 
koguvad Vimkal ka laste sünnipäe-
vad, mis on mõeldud alates 10 osa-
lejast ja kestvusega 3 tundi. Sünni-
päevapakett sisaldab seikluspargis 
ronimist ja Bungee batuute. Soovi 
korral saab ülejäänud atraktsioone 
grupisoodustuse alusel juurde osta 
ning kasutada päikeseterrassil ole-
vaid piknikulaudu ja gaasigrilli. Ka 
oma söök ja jook on lubatud.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Suvepargi 
populaarseim 
atraktsioon – 
Bungee batuu-
did.

Suvetuubingu 
rajal saad suu-
rima hoo vih-
mase ilmaga.
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T 23.06.2020 
Selver    9-22
I ja II korruse ärid    10-18
II korruse restoranid    11-18
Hesburger    9-20
MyFitness    9-19

K 24.06.2020
Selver    11-22
Hesburger    11-22
Kuulsaal ja Muuuv    11-22
I ja II korruse ärid    Suletud
II korruse restoranid    Suletud
MyFitness    Suletud

facebook.com/viimsikeskus   viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Viimsi

Oleme pühade ajal avatud:

TERVIS Marutaud on surmavaim nakkushaigus. 
Rohkem kui 95% inimese haigestumistest saab 
alguse kokkupuutest marutaudihaige koeraga. 

Marutaud on surmav, aga ennetatav!

Vaktsineeri oma 
lemmikloom!
Marutaud on surmavaim nakkus-
haigus maailmas. Sellesse sureb 
igal aastal vähemalt 70 000 ini-
mest ning lugematul arvul kodu- 
ja metsloomi. Enamus marutau-
di surevatest inimestest on lapsed. 
Rohkem kui 95% inimese haigestu-
mistest saab alguse kokkupuutest 
marutaudihaige koeraga. 

Kuidas marutaud levib?
Marutaudi viirus levib süljega ning 
tavaliselt nakatutakse haigestunud 
looma hammustuse tagajärjel. Hai-
gus võib levida ka looma sülje sat-
tumisel silma, ninna, suhu või värs-
kele haavale.

Juhul kui marutaudihaige loo-
maga kokkupuutele ei järgne kiiret 
vaktsineerimiskuuri, kujunevad 
nakatunud inimesel välja närvi-
süsteemi häired: ebaloomulik käi-
tumine, hallutsinatsioonid, vee-
kartus, neelulihaste halvatus koos 
suurenenud süljevooluga, mis vii-
vad paratamatult surmani.

Kuidas  marutaudi 
nakatumist vältida?
- Kõik koerad ja kassid peavad regu-
laarselt marutaudi vastu saama vakt-
siinisüsti. Vaktsineerima peab vä-
hemalt üks kord kahe aasta jooksul.

- Ära lase oma loomi hulkuma!
- Väldi kokkupuuteid võõraste ko-
du- ja metsloomadega!
- Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja 
metsloomi ei tohi puutuda, isegi 
kui nad näivad sõbralikuna!
- Kui sinu lemmikloom saab pure-
da, siis teavita sellest loomaarsti.
- Kui saad ise hammustada, pöördu 
võimalikult kiiresti traumapunkti 
või perearsti poole.
- Lemmikloomadega reisimisel pea  
kinni loomadega reisimise reegli-
test.

Kuidas avalduvad lemmik-
loomal marutaudi tunnused?
- Käitumise järsk muutus – suure-
nenud sõbralikkus või agressiivsus.
- Suurenenud süljevool.
- Neelamisraskused.
- Rännumaania.
- Suurenenud heli- ja valgustund-
likkus.
- Vaaruv kõnnak.
- Surmaeelselt halvatus.

Mida teha, kui kahtlustad 
oma lemmikul marutaudi?
Marutaudi kahtluse puhul teavita ko-
heselt piirkonna veterinaarkeskuse 
järelevalveametnikku või piirkonda 
teenindavat volitatud veterinaararsti.

Veterinaar- ja Toiduamet

Koerte ja kas-
side tervis on 
sama oluline 
kui inimeste 
oma. Hoolitse 
oma lemmiku 
eest! Foto: 
Adobe Stock

Koerte ja kasside kiibistamise ja vaktsineerimise kava:
  27. juunil

k 11.00–12.00 Haabneeme alevikus Meremärgi bussipeatuses
k 12.30–13.30 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
k 14.00–14.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
k 15.00–16.30 Kelvingi külas külakeskuse juures

  28. juunil
k 11.00–11.30 Miiduranna külas Miiduranna tee sadamapoolses 
otsas, sadama väravate esisel platsil
k 12.00–12.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-peatuse juures
k 13.00–14.00 Püünsi külas Rohuneeme kaupluse juures
k 14.30–15.30 Leppneeme külas lasteaia juures bussipeatuses  
k 16.00- 16.30 Randvere külas Randvere aedlinna bussipeatuses 

  29. juulil Prangli saarel
Marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta, kompleksvaktsiin 
maksab koerale 10 ja kassile 12 eurot, mikrokiip koos paigaldami-
sega maksab 12 eurot ning lemmikloomapass siseriiklik 2 ja rahvus-
vaheline 15 eurot. Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554

  uued vallakodanikud
  Krista Saarel ja Marek Ploomil sündis 18. märtsil poeg Patrik 

Ploom
  Johanna Maria ja Kaspar Ernesaksal sündis 31. märtsil tütar 

Liidi Ernesaks
  Jana ja Juri Rubtsovil sündis 28. aprillil tütar Lina Rubtsova
  Maren Toomsalul ja Timo Tanielil sündis 4. mail poeg Theodor 

Taniel 
  Kadri Läänesaarel ja Eeri Nisul sündis 6. mail poeg Ralf Erich 

Nisu
  Janne Pakkonenil ja Kaarel Aupajul sündis 14. mail poeg 

Arvin Aupaju
  Andra Rinderbergil ja Egon Rannal sündis 19. mail tütar Emma 

Rand
  Kerttu Ämarikul ja Tarmo Okil sündis 21. mail poeg Hugo 

Hendrik Okk
  Oksana ja Ruslan Saulinil sündis 28. mail tütar Maria Saulina
  Kaili ja Ivar Hendlal sündis 29. mail poeg Gregor Hendla
  Kersti Sarapuul ja Joonas Heinapuul sündis 30. mail tütar Saara 

Heinapuu
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Rõõmuga suvesse!

viimsikaubanduskeskus

VIIMSI KAUBANDUSKESKUS I Randvere tee 6
Keskus avatud E–L 10-20, P 10-18
Delice avatud E–P 9-22

KEEMILINE PUHASTUS  RÕIVASTE PARANDUS

PAKIAUTOMAADID
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Kasuta
aega 
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

Võta meie spetsialistidega 
ühendust, ajame teie kodu 
andmed seadusega kooskõlla. 

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks


