
Väärika ajalooga 
mõisapark 
Mõisapark on kujunenud ja kujundatud 
Viimsi mõisa peahoone ümber. Pargi 
väärtuse esiletoomiseks on kavas koos-
tada vastav rekonstrueerimisprojekt ja 
hoolduskava.  Loe lk 8–9

Viimsi valla infoleht nr 17 (572) 7. oktoober 2022

Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Kultuuriosakonna 
uus juhataja
“Avaliku sektori töö on missioonitöö 
ja teadmine, et saan seda teha oma 
kodukohas, pani mind antud ameti-
kohale kandideerima,” ütles Harri 
Ausmaa.  Loe lk 6–7

Markus Maasing: Viimsi – valglinnastunud mitte-kohast kompaktse kohani. Loe lk 10 >>>

Naissaare 
legendid
Georg Julius Schultz-Betrami teos 
“Balti visandid” on kultuuriloos 
olulisel kohal. Janek Šafranovski 
võtab raamatu ja purjetab selle 
saatel Naissaarele.  Loe lk 14

Head viimsilased!

Oleme nii üksikisiku, küla ja aleviku, omavalitsuse kui ka riigi tasandil üle vaatamas, milliseid täiendavaid 
ettevalmistusi on meil tarvis teha, et oleksime erinevateks kriisiolukordadeks valmis. Allpool toodud küsitlus 
aitab meelde tuletada, millised kriisivarud võiksid kodus olemas olla, ja muuhulgas kaardistab ka alternatiiv-
sed veevõtukohad ning oskused, mis võivad kriisiolukorras vajalikud olla. Nii saame külade- ja alevikepõhise 
pildi meie valmisoleku tasemest, et kavandada täiendavaid tegevusi. Küsimustiku täitmisele ei kulu palju 
aega, aga parem valmisolek võimalikeks kriisiolukordadeks on hindamatu väärtusega!

Illar Lemetti
vallavanem

Kriisiks valmis-
oleku küsitlus

Varjumiskohad 
Viimsi vallas
1. Maa-alune tuumakindel kütusemahutite 
teeninduskoridor
Aadress: Randvere tee 5, Miiduranna küla                                                                              
Omanik: Milstrand AS
Võimalused: ca 1000 inimest, teatud tingi-
mustel tuumavarjendina kasutatav, miinuseks 
üks sissepääs/liftišaht, sealhulgas ka õhulüüs
2. Viimsi Rimi hyper
Aadress: Randvere tee 9, Miiduranna küla
Omanik: Rimi Eesti Food AS
Võimalused: maa-alune parkla, mahutavus 
ca 1200 inimest, õhk ja väljapääsud tagatud, 
vesi olemas, võimaldab kerget kaitset, ei ole 
varjend
3. Viimsi Äritare
Aadress: Paadi tee 3, Miiduranna küla
Omanik: Kaarsilla Kinnisvara OÜ
Võimalused: 1000 inimest, õhk ja väljapääsud 
tagatud, vesi olemas, võimaldab kerget kaitset, 
ei ole varjend
4. Viimsi vallavalitsus
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik
Omanik: Viimsi Haldus OÜ
Võimalused: Viimsi vallavalitsuse hoone 
kelder, ca 150 inimest, vee ja kanali võimalus, 
võimaldab kerget kaitset, ei ole varjend
5. Lavendel Spa Hotel
Aadress: Sõpruse tee 9, Haabneeme alevik
Omanik: Terasdam OÜ
Võimalused: ca 700 inimest, varuväljapääsud, 
pommikindel uks, vesi olemas, rajatud varjendina
6. Viimsi Ärimaja
Aadress: Randvere tee 105 
Omanik: Poolsaare Ärimaja OÜ
Võimalused: täiskeldriga ärimaja, ca 250 ini-
mest, vee ja kanali võimalus, võimaldab kerget 
kaitset, ei ole varjend

7. Nõukogudeaegne tuumalõhkepeade 
hoidla
Aadress: Rohuneeme (59.550157, 24.820605)
Võimalused: nõukogudeaegne varjend, 
ca 500 inimest, eeldatavalt pommikindel, 
rajatud varjendina
8. Naissaare raketibaasid nr 9 ja 10
9. Haabneeme kool
Aadress: Randvere tee 18, Haabneeme alevik
Omanik: Viimsi Haldus OÜ
Võimalused: ca 300 inimest, õhk ja väljapää-
sud tagatud, vesi olemas, võimaldab kerget 
kaitset, ei ole varjend
10. Viimsi Artium
Aadress: Randvere tee 20, Haabneeme 
alevik
Omanik: Viimsi Haldus OÜ
Võimalused: ca 800 inimest, õhk ja välja-
pääsud tagatud, vesi olemas, võimaldab 
kerget kaitset, ei ole varjend

Küsitluse link: www.viimsivald.ee/kriisiks-valmis
Küsimustik on avatud kuni 31. oktoobrini
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Õ
petajate päeva tähistamise traditsiooni algus 
ulatub ajas üsna kaugele minevikku ning on 
teada, et erinevates riikides tähistatakse seda 
tähtpäeva ka pisut erinevatel aegadel ja viisi-
del.  Nii näiteks mõningates Aasia ja Lõuna-

Ameerika riikides tähistatakse õpetajate päeva hoopiski 
kevadisel ajal. Hiinas on õpetajate päeva tähistamiseks 
valitud 10. september. Mõneti arvatakse selle kuupäeva 
valiku põhjuseks, et sõna “õpetaja“ sarnaneb kuupäeva 
hääldusega. Kuubal seevastu tähistatakse õpetajate päeva 
alates 22. detsembrist 1961, mil Kuuba kuulutas ennast 
täielikult kirjaoskajaks riigiks. On ka riike, kes on selle täht-
päeva sidunud mõne haridustegelase sünni või saavutu-
sega. 

On kuidas on, ajaloo ja teiste riikide traditsioonidega – 
Viimsis on see päev alati oodatud ja vääriliselt märgatud. 
Õpetajate päeva eelne sagin on endast märku andnud juba 
varakult. Koolides valmistuvad õpilased õpetajatele pak-
kuma üllatusi ja mitmeid lõbusaid ühistegemisi. Lõpuklas-
side õpilased jagavad end õpetajarollidesse, et katsetada, 
kuidas on seista klassi ees ja samal ajal veel midagi ka õpe-
tada. Väiksemad mudilased koos vanematega nuputavad 
oma tähelepanuüllatust õpetajate päeva hommikuks. Koo-
lijuhid teevad salatsedes ettevalmistusi oma tublide mees-

kondade tänamiseks. Pingutus 
on märkimisväärne, kõiki osa-
pooli kaasa haarav ja selle 
päeva kulminatsiooni ootama 
panev. Usun, et iga õpetaja 
tunnetab sellel päeval veelgi 
enam, et tasub ikka küll olla 
õpetaja.

Viimsi vallas on üle viiesaja haridustöötaja, kes igapäe-
vaselt teevad oma tööd suure südame ja pühendumusega. 
Siin töötades saab iga õpetaja rakendada oma parima 
potentsiaali ja oskused, et meie lapsed saavutaksid soovi-
tud eesmärgid ja on ette valmistatud astuma järgmise 
sammu haridusteel. Selleks, et õpetaja saaks oma tööd 
tulemuslikult teha, on vajalik võimaldada väärilised töötin-
gimused ning turvaline vaimne ja füüsiline töökeskkond. 
Haridusjuhtidega koostöös oleme selles suunas juba pikalt
tegutsenud. Mitmed uued ideed ja ettepanekud on hari-
dusasutused oma asutuse siseselt ka rakendanud. Füüsiline 
õppekeskkond on meie lastele ja õpetajatele juba praegu 
Eestis üks parimaid. Haridustöötajate vaimse ja psühho-
loogilise heaolu ja toimetuleku eest vastutame aga kõik 
üheskoos, teades igaüks oma rolli hariduse omandamise 
protsessis. Juhtide poolt algatatud tööõnne töögrupp kaa-
sab kõiki huvilisi kaasa rääkima sellest, mis teeb õpetaja 
tööl õnnelikuks. 

Viimsi vallas on õpetajate väärtustamise ja tunnusta-
mise põhieesmärk tagada konkurentsivõimeline töötasu 
ning luua tervikpakett, mis annab kindluse, et õpetajaks 
Viimsisse tulla on parim otsus. 

Head Viimsi lasteaedade ja -hoidude, koolide, huvikoo-
lide, noortekeskuste, spordiklubide, stuudiote, huviringide 
juhid, õpetajad ning juhendajad! Aitäh TEILE, et teete 
meie laste päevad erilisteks, et olete kolleegidele vajadu-
sel olemas ja tunnete, et teil on veel palju anda! Olete meile 
väga oluline rikkus – lubame, et hoiame ja toetame teid.

Viimsis on traditsiooniks, et õpetajate päeva puhul tun-
nustame valla poolt tänukirjaga neid haridustöötajaid, kes 
on aasta jooksul eriliselt silma paistnud. Sel aastal on tänu-
kirja saajaid üle 50. Lisaks kuulutame välja Viimsi valla 
aasta haridustöötaja ja aasta haridusteo. Samuti on märki-
misväärne, et Harjumaa Omava-
litsusliit on esitanud riikliku-
le aasta õpetaja galale neli 
Viimsi valla haridustööta-
jat : MLA direktori Maie 
Roosi, MLA psühholoogi 
ja tugimeeskonna juhi 
Mari-Liis Tohvelmanni, 
Viimsi gümnaasiumi 
õpetaja Reesi Kuslapi ja 
aasta hariduse toetaja 
kategoorias Marju Ao-
laidi. Reesi Kuslap 
on pääsenud eda-
si kolme finalisti 
hulka.

sa aidata. Paljusid, just viimasel aastal 
ühinenuid, motiveerib ka see, et nais-
kodukaitse aitab vabaneda teadma-
tuse põhjustatud hirmudest. Hirm on 
tervisele väga laastav – peale kehalise 
kahju teeb ta ka sotsiaalset laastamis-
tööd. Hirmu realiseeritakse sageli ag-
ressiivsusena, et ennetada tundmatut, 
teadmatut, arusaamatut. Muutused on 
küll elu edasiviiv osa, kuid soovimatud 
ja ootamatud muutused põhjustavad 
stressi. Ohtude stsenaariume, mille 
ees hirmu tunda, on palju. Kui aga 
tead, missugused tegevused leeven-
davad kõige efektiivemalt ohtliku olu-
korra, oledki olukorra peremees.

Naiskodukaitse naised on valinud 
hirmu ja teadmatuse asemel valmis-
oleku mistahes olukordades hakkama 
saada. Toimetulek kriisisituatsiooni-
des ongi organisatsiooni kohustusliku 
baasväljaõppe sisu. Õpetatakse esma-
abi (kui palju saaksime elusid pääs-
ta, kui oskus esmaabi anda oleks kõi-
gil olemas!) ja ohutushoidu (toimimist 
hädaolukordades, ohutusreegleid, 
enesekaitset, infoturvalisust jne), toi-
du valmistamist väliolukorras, sõdu-
rioskusi ning organisatsiooniõpet.

Kui baasteadmised on käes, võib 
iga naiskodukaitsja valida erialagru-
pi, mis talle kõige paremini sobib, ja 
täiendada valitud valdkonnas oma 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Naiskodukaitsjad loovad 
ühiskonna turvalisust
TURVALISUS Viimsis on naisi, kes on südikamad, julgemad, tegusamad ja 
tunnevad Eesti hea käekäigu üle suuremat muret kui tavapärane. Nendega 
kohtute külapoes, lapsi kooli viies ja tänaval. Ära tunnete nad aga siis, kui tekib 
kriitiline olukord – kui abi vajab kas üks või koguni külatäis inimesi. Need 
ägedad naised on Viimsi naiskodukaitsjad, tänase seisuga rohkem kui 60 naist.

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Infolehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 21. oktoobril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 12. oktoober kell 15.

N
aiskodukaitse on kaitse-
liidu koosseisu kuuluv 
naisorganisatsioon, mis 
loodi 2. septembril 1927, 

taasloodi 1991. aasta 20. septembril. 
Naiskodukaitse eesmärk on panusta-
da riigikaitsesse ja ühiskonna arengus-
se, kodanike harimisse ja isamaaliste 
traditsioonide hoidmisse. Kaitsetahte 
hoidmise raames tegeletakse liikmete 
koolitusega, et suurendada toimetule-
kuvõimet hädaolukordades. Väärtus-
tatakse pere ja naise rolli ühiskon-
nas ning keskkonnasäästlikku eluviisi. 
Selged, lihtsad ja vajalikud eesmärgid, 
mis ühendasid meie vanaemasid ja 
on aktuaalsed ka täna. Minu vanaema 
kuulus sellesse organisatsiooni esime-
se Eesti ajal – mäletan fotosid, millel 
naised heledates valge kraega enda 
õmmeldud kleitides toimetamas toi-
duga või tegemas käsitööd. Eesti nai-
ne ei istu käed rüpes, tavatses mu va-
naema öelda.

Naiskodukaitse on meie jaoks erili-
se tähtsusega – Viimsis elas üks orga-
nisatsiooni asutajaid Maria Laidoner 
koos abikaasa kindral Johan Laidone-
riga. Kui armastatud abikaasa on riigi 
kõrgeim sõjaväelane, on Eesti kaitse-
võime võimestamise soov ka naiseli-
kul tasandil loomulik. Viimsi mõisas, 
kus Laidonerid enne sovjettide poolt 
vangistamist elasid, on täna Eesti sõ-
jamuuseum. Maria Laidoneri mälestu-
se hoidmine on Viimsi naiskodukaits-
jate südameasi – peame meeles tema 
sünniaastapäeva 7. detsembril ja viime 
Laidoneride ausambale lilli. 

Eesti iseseisvus ja riiklik enesemää-
ramine ei ole iseenesestmõistetavad, 
peame oma kultuuri tegudega kinnis-
tama ja meile olulistest väärtustest tei-
si informeerima. Seepärast algatasime 
ka traditsiooni tähistada Viimsi mõisa-
pargis, ka Laidoneridele tähelepanu 
jagades, Eesti taasiseseisvumispäeva.

Naiskodukaitsega võivad liituda 
kõik Eesti kodakondsusega naised – ei 
ole oluline füüsiline vorm ega vanus. 
Oluline on soov panustada Eesti tuge-
vusse ja püsimisse, saada kokku enda-
suguste südikate ja tegusatega. Mis on 
need motivaatorid, mis Eesti naisi sel-
lesse organisatsiooni tõmbavad? Kind-
lasti suurem hoolimine oma riigist, 
soov ise turvalisemale tulevikule kaa-

J U H T K I R I

Õpetajate päev – täht-
päev, mida oodatakse

teadmisi ja oskusi. On üks uus ja olu-
line tegevus, mis liidab kõiki naisko-
dukaitses omandatud oskusi – see on 
päästeameti, politsei- ja piirivalve-
ameti ning kaitseliidu koostöös hetkel 
veel väljatöötamisel olev evakuatsioo-
niplaan. EVAK-rühmas saavad naised 
teadmisi, kuidas luua suurõnnetuste 
ajal turvalist eluaset kriisipiirkonnast 
evakueeritud inimestele – avada ühis-
kondlikus hoones nädalaks elupaik va-
jadusel sadadele inimestele. Oskus te-
gutseda ja vältida paanikat on eduka 
toimetuleku alus.

Kliimamuutuste valguses peame 
rohkem kui kunagi varem olema val-
mis erakorralisteks ilmaoludeks. Na-
gu hea õppus on eduka lahingu eeldus, 
minimeerib kriisideks ettevalmistus 
võimalikke kahjusid. Naiskodukaits-
jad on kohalikule omavalitsusele krii-
siolukordades koostööpartneriks. Mi-
da rohkem meid on, seda turvalisem 
on meie kodukoht.

Lisaks naiskodukaitsjatele tegutse-
vad Viimsi ka kodutütred  – noorteor-
ganisatsioon, mis on naiskodukaitsja-
te juhendada. Õpetame neid hakkama 
saama mugavustsoonist väljas ja “lu-
mehelbekesi” nende seas ei ole.

Riigikaitsesse saab panustada kut-
selise sõjaväelasena või vabataht-
likuna – naiskodukaitsjana. See or-
ganisatsioon pakub palju võimalusi 
enesearenguks, mis on teist otsa pidi 
abiks ka riigi julgeolekule. Mina liitu-
sin naiskodukaitsjatega viis aastat ta-
gasi nii oma riiki panustamise eesmär-
gil kui ka lihtsalt sellepärast, et seal olid 
juba ees inimesed, kes on mulle süm-
paatsed. Vaimustavaid naisi on meil 
tänaseks kolm korda rohkem kui mõne 
aasta eest. Kes soovib ühineda maail-
ma kõige ägedamate, targemate ja jul-
gemate naistega Viimsis, võtke ühen-
dust nkk.viimsi@naiskodukaitse.ee!

Naiskodukaitse naised 
on valinud hirmu ja 
teadmatuse asemel 
valmisoleku mistahes 
olukordades hakkama 
saada. 

Marju Aolaid
abivallavanem

Usun, et iga õpetaja 
tunnetab sellel 
päeval veelgi enam, 
et tasub ikka küll 
olla õpetaja.

Ene Lill 
Naiskodukaitse Viimsi 
jaoskonna esinaine

Naiskodukaitse Viimsi jaoskonna juhatus. Istuvad (vasakult) Jaanika Nõgu, Ene Lill, 
Piret Madrus, seisavad (vasakult) Anne-Mai Murs, Külli Määr. Foto: erakogu



7. oktoober 2022 UUDISED // 3

99 
  Yuri Glazkov

96
  Laine Prits

94
  Lilia Pohl

92
  Vaike Luhtsalu
  Elvi Kuul

91
  Edgar Aguraiuja

90
  Liidia Kukk
  Hilma Uibo
  Leili Reinsalu

85
  Helda Ajasta
  Niina Sepman
  Urve-Ivi Sikkenberg
  Mai Vari

80
  Leo Noodapere
  Teisi Üllaste
  Eha Klaus
  Esa Veikko Tapio Rantanen
  Lehte Jaame
  Ants Tamm
  Georg Oskar Lellep
  Inna-Kersti-Dagmar Vaga

  Vaike Raja
  Malle Tark
  Pertti Kalevi Maurola
  Mai Aedla
  Kai Laht

75
  Elle Toper
  Voldemar Reinsberg
  Hillar Tali
  Gennadi Ložkin
  Mati Varjun
  Lars Börje Linden
  Ene-Reet Kaarmäe
  Johannes Kant
  Aime Heinmets
  Taja Varik

70
  Henn Rebane
  Heinrich Männik
  Heino Koppel
  Tõnis Lepp
  Heorhii Podstavkin
  Tatjana Puškarjova
  Tatjana Karankevitš
  Nikolai Jefremtsev
  Niina Siimpoeg
  Robert Kangur
  Veera Aleksandridis

Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

JÄÄTMED 20. septembril läbis voli-
kogu istungil teise lugemise Viimsi 
valla jäätmehoolduseeskiri. Vastu 
võetud määrus muutub kõikidele 
viimsilastele kohustuslikuks alates 
1. jaanuarist 2023.

Määruse muutmise vajaduse tingis 
asjaolu, et kehtiv eeskiri oli ajale jalgu 
jäänud ja ei vastanud enam tänastele 
keskkonnahoiu suundadele. Peami-
selt said täiendust liigiti kogumise-
ga seonduvad punktid. Kõige suurem 
muudatus puudutab biojäätmete ko-
gumist. Kuigi jäätmete liigiti kogumi-
ne on kohustuslik juba aastast 2007, 
siis biojäätmete tekkekohal ehk kodus 
kogumise kohustus hakkab Viimsi val-
las kehtima alates 2023. aasta jaanua-
rist. Selleks on kaks võimalust: tellides 
korraldatud jäätmeveo ettevõttelt ma-
huti ehk konteineri või kompostides 
jäätmeid oma kinnistul, seejuures tu-
leb silmas pidada, et toidujäätmed tu-
leb kompostida kinnises kompostris. 
Kompostimine on lubatud kuni kahe 
majapidamisega kinnistutel, samas on 

eeskiri paindlik ja annab ka kolme või 
enama korteriga ridaelamul selle kõigi 
elanike nõusolekul võimaluse raken-
dada kohapeal kompostimist. Tekke-
kohal kogumise kohustus kehtib kõi-
gile, olenemata sellest, kas elatakse 
korteris, oma majas, ridaelamus, su-
vilas vms.

Teadmiseks, et Viimsi vallas tegeleb 
korraldatud jäätmeveoga Tallinna Jäät-
mete Taaskasutuskeskus AS. 140-liitri-
se biolagunevate jäätmete konteineri 
tühjendus ja äravedu maksab hinna-
kirjajärgselt 0,59 eurot kord.  

Teine muudatus puudutab neid 
kinnistuid, kus on vähemalt viis korte-
rit. Sellistel kinnistutel muutuvad ko-
hustuslikuks paberi/kartongi ning pa-
kendijäätmete konteinerid.  

Abivallavanema Alar Miku sõnul 
on Viimsi vallavalitsusel soov muu-
ta järk-järgult jäätmemajandus kesk-
konnasäästlikumaks, et säilitada pu-
hast elukeskkonda. “Suurt rolli mängib 
jäätmete liigiti kogumise ehk sorteeri-
misharjumuse tekitamine, mille osas 
on vaja teadlikkust parandada. Aita-
me kindlasti kaasa vallapoolse kom-
munikatsiooniga, et kõik viimsilased 
uuel aastal saabuvate muudatustega 
varakult kursis oleksid ning liigiti ko-
gumine võimalikult ladusalt kulgeks. 

Muudetud jäätmehooldus-
eeskiri seab rõhuasetuse liigiti 
kogumisele

Võtame fookusesse selgitustöö ning 
vaatame, kuidas viimsilased muutu-
si omaks võtavad ja ellu rakendavad. 
Vajadusel juhime täiendavat tähelepa-
nu seal, kus vaja,” lisas Mik, kelle sõnul 
hakkab vald tegema pistelisi kontrol-
le eeskirja täitmise osas. “Kontrollide 
eesmärk ei ole karistamine, vaid enne-
kõike probleemide lahendamine ja mi-
nimeerimine. Meie soov on, et inime-
sed päriselt mõistaksid liigiti kogumise 
olulisust,” selgitas Mik. Liigiti kogumine 
vähendab segaolmejäätmete mahtu, 
millest tulenevalt on viimsilastel alates 
uuest aastast võimalik tühjendamissa-
gedust hinnanguliselt vähendada 4 nä-
dalalt kuni 12 nädala peale. Alates jaa-
nuarist 2023 saab vastava avalduse täita 
valla iseteeninduskeskkonnas. 

Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri 
määrab kindlaks jäätmehoolduse üld-
nõuded, korraldatud jäätmeveo korra,  
ehitus-, remondi- ja lammutustöödel 
tekkivate jäätmete, ohtlike jäätme-
te, jäätmejaamas kogutavate jäätmete 
ning tervishoiu-, hoolekande- ja ve-
terinaarteenuse osutamisel tekkivate 
jäätmete käitlemise korra Viimsi valla 
haldusterritooriumil ja on kohustuslik 
kõikidele juriidilistele ning füüsilistele 
isikutele. Eeskirjaga saab peagi tutvu-
da valla kodulehel.

Pakendikonteinerid on nüüd 
väiksemate luukidega

KO N T E I N E R 

Avalikud pakendikonteinerid on paigaldatud Eestis kõikidesse oma-
valitsustesse, et tarbijail oleks võimalus pakendijäätmeid tasuta ära anda.  

Kahjuks kasutavad osad inimesed pa-
kendikonteinereid valesti – konteine-
ritesse topitakse ehitus- ja olmeprügi 
ning ka kõike muud, mis rikuvad tih-
ti kogu konteineri sisu, mistõttu ei saa 
suunata ka pakendeid ringlusesse.

Eesti Pakendiringluse esindaja sõ-
nul olid nad sunnitud rikkumiste tõt-
tu tegema Viimsi pakendikonteineri-
te luugid väiksemaks. “Lasime luugid 
väiksemaks keevitada, sest siis on või-
matu sealt sisse toppida WC-potte, 
mööblit, kipsplaadi tükke, värvipotte 

jm,” rääkis Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann. Kahjuks ei 
saa inimesed endiselt jäätmekorraldusest aru või siis on meelega pahataht-
likud. Pakendikonteinerid on selgelt tähistatud, sildid ja joonised on peal – 
peaks olema võimalik aru saada küll, mida tohib sinna panna ja mida mit-
te. “Liigiti kogumise eesmärk on ju see, et oleks võimalik materjalid ringlusse 
suunata, aga muu sodiga koos pakenditest enam midagi kahjuks teha ei saa,” 
lisas Harkmann.

Kollasesse segapakendikonteinerisse võib panna kõiki plast-, metall- ja 
joogikartongist pakendeid. Pakendite puhtuse osas tuleb lähtuda mõistlikku-
sest: kui keerata pakend tagurpidi ja sealt ei tule midagi välja, võib selle pan-
na pakendikonteinerisse. “Kui pakendis on toidujäätmed ja see tilgub, palun 
pange toidujäätmed biokonteinerisse ja loputage pakend,” selgitas Harkmann. 

Sinisesse paber- ja papp-pakendikonteinerisse sobivad, nagu nimigi üt-
leb, kõik pakendid, mis on paberist või papist. Kui kahtlete, kas tegu on pa-
berist või plastist pakendiga või on pakend mitmest eri materjalist, pange see 
segapakendikonteinerisse.

Klaaspakendikonteinerisse pange pudelid ja purgid – nii on klaas kõige 
puhtam ja selle saab suunata otse ümbersulatamisse. Klaas on 100% ringlus-
se võetav ning taaskasutatav pea lõputu arv kordi.

Viimsi valla keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse palub jäätmeid käi-
delda vastavalt kehtestatud nõuetele. Pakendikonteineritesse sobivad üksnes 
pakendid ehk toote ümbrised. “Usun, et viimsilastele ei ole jäätmejaama ka-
sutamine üle jõu käiv. Jäätmejaama on paljud jäätmed võimalik üle anda ta-
suta, sh ka elektroonikajäätmed. Palun elanikel tutvuda jäätmejaamade hin-
nakirjadega.” 

Näitena võib tuua olukorra, kus pakendikonteinerisse oli pandud külm-
kapp. Selle asemel oleks võinud külmiku viia otse jäätmejaama, kus külmka-
pi üleandmine oleks olnud seaduspärane ja tasuta. “Sellise käitumisega val-
mistas kodanik ebameeldivusi nii pakendikäitlusorganisatsioonile, teistele 
elanikele, vallavalitsusel kui ka endale,” selgitas Luhse. Nimelt on enamus 
pakendipunktides üleval valvekaamerad, mille abil on rikkumine tuvastatav.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Pakendikonteinerite avad on nüüd 
kitsamad. Foto: Toomas Luhse

Kristi Berggren
kommunikatsiooni 
peaspetsialist

ÜLDKOGU Viimsi valla põhimää-
ruse § 67 lg 3 alusel kutsub Viimsi 
vallavalitsus kokku Naissaare üld-
kogu koosoleku.

Üldkogule kutsutakse ja üldkogul oma-
vad hääleõigust kõik vähemalt 15-aas-
tased Naissaare püsielanikud. Üldkogu 
on otsustusvõimeline, kui sellest võta-
vad osa vähemalt pooled hääleõigusli-
kud püsielanikud.

Üldkogu koosolek toimub 28. ok-
toobril kell 15 Naissaarel Patarei 10a.

Üldkogu koosoleku päevakorras on:
1. saarevanema valimised,
2. muud küsimused. 
Saarevanema kandidaadi esitamise 

õigus on igal hääleõiguslikul püsiela-
nikul. Kirjalik avaldus koos saareva-
nemaks kandideerija kirjaliku nõus-
olekuga kandideerimiseks esitatakse 
vallavalitsusele (Nelgi tee 1 või info@
viimsivv.ee ), kus need registreeritakse. 
Kandidaatide registreerimise viimane 
päev on 21. oktoober 2022.

Palume kõigil kaasa võtta isikut 
tõendav dokument. 

Tulekul on Naissaare üldkogu

Leevi Laever
vallasekretär

Hääleõigus on kõigil vähemalt 
15-aastastel Naissaare püsielanikel. 
Foto: Jane Saks

Kompostimine on lubatud kuni kahe majapidamisega kinnistutel. Foto: Canva
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VÄLISVISIIT Septembri kolmandal 
nädalal külastasid vallavalitsuse 
esindajad LIFE projekti meeskonna 
koosseisus Manchesteri linna ja 
Greater Manchesteri omavalit-
suste liitu kuuluvaid piirkondi.

Septembris tegi Inglismaale visiidi 
LIFE projekti meeskond, mis koosnes 
Viimsi valla, Tallinna linna, Balti kesk-
konnafoorumi ja Eesti maaülikooli liik-
metest. Üheskoos külastati Manches-
teri linna ja Greater Manchesteri 
omavalitsuste liitu kuuluvaid piirkondi 
(Manchester, Salford ja Bolton). Grea-
ter Manchesteri omavalitsuste ühen-
dadministratsiooni ning kuningliku 
keskkonnaagentuuri töötajad tutvus-
tasid oma tegevusi looduspõhiste sa-
demeveelahenduste (NBS/SUDS), 
ringmajanduse, rohealade taastami-
se, veeringluse, LIFE projektide ja lin-
namajanduse valdkonnas. 

Ühisosa Viimsiga leiti nii sademe-
vee majandamise puhul (sh suured 
vihmad, sademevee säästlikud lahen-
dused, küll on mastaabid erinevad) 
kui ka linnalise keskkonna rohestami-
se ja sademevee viibelahenduste re-
gulatsiooni rakendamisel ehitustege-
vusele. Samuti on kokkupuutekohad 
erinevad europrojektid, mida on ellu 
viidud. Viimsi esitles oma LIFE projekti 
tulemusi looduslähedaste sademevee-
süsteemide rajamisel (vett läbilaskvad 
katendid, rohestavad tegevused, sade-
mevee tarklahendused, olemasoleva 
keskkonna ümberkujundamine loo-
duslähedasemaks, sademevee seire-
süsteem jne). Lisaks räägiti laiemalt 
erinevatest Viimsi projektitegevustest 
ja vahetati kogemusi insener-tehnilis-
tes küsimustes (materjalid, tehnikad, 
probleemid SUDSi hooldusel). 

Viimsi pakkus kohalikele ametnike-
le huvi oma nutilahendustega ja eriil-
meliste säästlike lahenduste loomi-
sega. Viimsi meeskonna tähelepanu 
pälvis lisaks lahendustele Manchesteri 
piirkonna kohalik vee-ettevõte, kes on 
maaomanikele välja töötanud juhiste 
komplekti erinevate sademevee sääst-
like ja viibelahenduste rajamiseks. Iga-
üks võib neid alla laadida ja vastavaid 
lahendusi luua.

Lisaks Viimsi teemadele tutvustas 
Tallinn Trummi tänava säästliku la-
henduse ehitusprojekti ja Eesti maa-
ülikool rääkis teavitustöödest.

Kuningliku keskkonnaagentuuri 
esindaja kirjeldas tegevusi sademe-
vee korraldamisel, alates regulatsioo-
nidest kuni üleujutustega toimetuleku-
ni. Inglismaal rahastab riik üleujutusi 
ärahoidvaid projekte. Selle eeldus on, 
et maaomanikud ise panustavad sa-
muti tegevustesse. Enamasti tegeletak-
se jõgede üleujutusohu projektidega ja 
sademeveest tingitud üleujutusi ära-
hoidvate lahenduste loomisega. Lisaks 
on moodustatud regionaalne üleuju-
tuste ja rannikualade komitee, mis kes-
kendub eraldi üleujutuste teemadele.

Manchester kaitseb end ja 
elanikke vihmaaedadega
Kuna Manchesteri piirkond asub mä-
gede vahetus lähetuses, siis põhjus-
tavad tugevad vihmad elamupiirkon-
dades sageli üleujutusi. Nii rajatakse 
kuivtamme nii teede äärde kui ka hal-
jakutele, jõgede kallastele on paigalda-
tud betoonmüüre. Tammide abil suu-
natakse sademevett ka teatud aladele, 
mis teadlikult üle ujutatakse – näiteks 
spordiväljakud. Pärast üleujutust viiak-
se läbi ala heakorratööd. Selline lähe-
nemine on aidanud ära hoida hoo-
nestatud ala üleujutused ja sellega 
kaasnevad erinevad kahjud. Selliseid 
alasid kutsutakse sageli ka vihmaaeda-
deks, mis on mõeldud vihmaperioodil 
üle ujutada.

Manchesteri uutel arendustel peab 
olema kasutusel immutusala/roheala, 
aga seda ei kiputa sageli täitma. Ka 
meil Viimsis on juba mitu aastat nõu-
tavad erinevad viibe- ja immutusla-

Mida on meil brittidelt õppida?
hendused, kuid neid ei kiputa sage-
li täitma, ehitatakse hiljem ümber või 
ei hooldata. Siinkohal oldi ühisel mee-
lel, et inimeste teadlikkust on vaja tõs-
ta nii sademevee säästlike lahenduste 
kasutamise kui ka hüvede osas, mida 
SUDS-lahendused loovad ümbritseva-
le keskkonnale.

Lisaks kõigele eeltoodule on stratee-
giliselt oluline tegelda paduvihmaga 
selle tekkekohas. Näiteks linna ümbrit-
sevatel kõrgendikel. Sellega vähenda-
takse orgudes paiknevatesse külades-
se ja  linnadesse suunduva vee hulka.

Visiidi käigus külastati nelja erinevat 
pilootala. Ühel alal Salfordis oli loodud 
viibelahendus, mis samaaegselt puhas-
tas sademevett. Teisel alal Salfordis olid 
tänavakeskkonda loodud erinevad tai-
mestatud alad ja vihmapeenrad. Kol-
mandal alal Boltonis toimus lagedate 
nõlvade taasmetsastamine kohalikul 
kaitsealal – et oleks puid, mis vett tar-
bivad. Lisaks oli orgu rajatud puiduri-
sust veetõkked, et ojadesse vee liiku-
mist aeglustada. Neljas ala asus West 
Gortonis, kuhu oli rajatud kogukonna-
park, mis samaaegselt koosnes erine-
vatest vihmaaedadest, kogukonnaaiast 
ja säästlikest lahendustest. Igapäevaselt 
on see ala laste mänguala ja kogune-
miskoht ning suurte vihmadega muu-
tub maastik ja osad alad moodustavad 
kaunid veeväljad ja tiigialad.

LIFE projekti meeskond sai sellelt 
visiidilt mitmeid uusi ideid, mida edas-
pidi ka Viimsi vallas rakendada. Näi-
teks septembrist käivitunud uus pro-
jekt LIFE LATESTadapt sisaldab Rand-
vere teel laudteelahendusi ja saime ka 
inspiratsiooni õues paiknevate konto-
ritöökohtade loomiseks. Seda asukoh-
ta veel mõtleme.

Alar Mik
abivallavanem

Teated

Volikogu kiitis heaks maastiku-
kaitseala kaitsekorralduskava
Viimsi vallavolikogu kinnitas 20. septembri istungil Mäealuse maas-
tikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2022–2031. Tegemist 
on 10-aastase tööplaaniga ning sellega ei kehtestata kaitsealale 
täiendavaid piiranguid. Kõik lubatud, keelatud ja vajalikud tegevu-
sed on juba kehtestatud kaitse-eeskirjaga.

2005. aastal kehtestatud kaitse-eeskirja kohaselt on Mäealuse 
maastikukaitseala jaotatud vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandus-
tegevuse piiramise astmele kaheks piiranguvööndiks: Mäealuse pii-
ranguvööndiks ja Soosepa piiranguvööndiks. Kaitseala üldfookuseks 
on Viimsi vallas asuva Põhja-Eesti klindi, väärtuslike metsa- ja soo-
koosluste ning pärandkultuurmaastiku kaitse.  

Mäealuse maastikukaitseala puhul on tegemist ainulaadse maasti-
kuga, kuhu kuuluvad miljööväärtuslik, pikka aega karja- ja heinamaana 
kasutuses olnud rohumaa, väärtuslikud soo- ja metsakooslused ning 
geoloogilised suurvormid. Mäealuse piirkonna teeb omapäraseks see, 
et sealne mets kasvab kivikülvil, mis on Eestis haruldane nähtus. 

Kaitseala niidud on Viimsi poolsaarel oluliseks lindude rändeaegseks 
puhke- ja peatuspaigaks ning toitumisalaks röövlindudele. Seda kinni-
tavad aastaid siinsetes metsades või lähiümbruses edukalt pesitsenud 
merikotkas (I kaitsekategooria) ja kanakull (II kaitsekategooria).

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on kavas ette nähtud tegevu-
sed hädavajalikud selleks, et väärtused meie maastikukaitsealal säi-
liksid. “Mäealuse maastikukaitsealal asuvad metsad  hõlmavad kogu 
kaitsealast 86% ja on väga suure ökoloogilise tähtsusega. Vähem täh-
tis pole ka metsade olulisus kohaliku kogukonna jaoks, kes harrasta-
vad tervisesporti või käivad selles piirkonnas korjamas marju ja seeni 
või niisama jalutamas,” lisas Lemetti. 

Kehtestatud kaitsekorralduskava toob välja vajaduse elustiku-uurin-
gute läbiviimiseks, sest teadmised kaitsealuste liikide ja nende arvukuse 
kohta selles piirkonnas vajavad täiendamist. Kuna kaitseala külastus-
koormus on järjest kasvav, siis on oluline teada näiteks kaitsealuste 
lindude elupaiku, et arvestada neid metsade majandamisel, matka-
radade ja puhkealade loomisel. Ettepanek on tehtud ka kogu kaitseala 
hõlmava haudelinnustiku inventuuri läbiviimiseks ja kettagolfiradade 
kasutamisega kaasnevate mõjude hindamiseks.  

Mäealuse maastikukaitseala on üks kuuest Viimsis kohaliku omava-
litsuse poolt looduskaitse alla võetud alast. Mäealuse maastikukaitse-
alast vahetult põhja pool on Leppneeme-Tammneeme maastikukaitse-
ala ning vahetult lääne pool on Lubja klindiastangu maastikukaitseala. 
Lisaks nimetatutele on Viimsi vallas kaitse alla võetud veel Krillimäe 
maastikukaitseala, Rohuneeme maastikukaitseala ning Haabneeme 
klindiastangu maastikukaitseala. Kohalike kaitsealade kogupindala 
Viimsi vallas on 1373 hektarit. Koos riiklikult kaitstavate aladega on Viimsi 
valla maismaast looduskaitse 51% ehk 3694 hektarit.

Kristi Berggren
kommunikatsiooni peaspetsalist

Vallavolikogu kinnitas lisaeelarve
20. septembril toimunud vallavolikogu istungil kiideti heaks 2022. 
aasta III lisaeelarve eelnõu.

Lisaeelarve eelnõuga suurendatakse 2022. aastaks kavandatud tu-
lumaksu laekumist 897 000 euro võrra. Võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga on maksulaekumine kasvanud 15%. Samas suurendatakse 
kulusid, mis aitavad toime tulla energiakandjate kasvanud hindadega.

Ühistranspordi kallinemise katteks eraldatakse täiendavad 275 000 
eurot, mille eesmärk on tagada valla ühistranspordi toimimine prae-
guses mahus. Ka valla hallatavate asutuste kütte- ja energiakulutuste 
katmiseks eraldatakse 483 000 eurot.

“Osade energiakandjate hinnad on võrreldes eelmise aastaga kas-
vanud kordades,” ütles vallavanem Illar Lemetti. “Oleme juba aastaid 
panustanud kulude kokkuhoidu, näiteks LED-tänavavalgustite paigalda-
mise näol, ja teiselt poolt on kasvanud valla sissetulekud. See võimaldab 
meil praeguses olukorras toime tulla. Selle aasta eelarvesse eraldatud 
lisavahenditega tagame, et bussid sõidavad, tänavavalgustus põleb ja 
vallale kuuluvates ühiskondlikes hoonetes on tagatud sobiv tempera-
tuur. Samas jätkub erinevate kokkuhoiumeetmete väljatöötamine, et ta-
gada ka muude teenuste osutamine vajalikus mahus,” lisas vallavanem.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Vasakul kaitsealad poolsaarel, paremal Mäealuse kaitseala piiritlus. 

Keskkonnaagentuur tutvustab nõlvade metsastamise projekti. Foto: Alar Mik

Manchesteri esindaja tutvustab omavalitsuse tegevusi. Foto: Imre Saar
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Volikogus
AVALIK VÄLJAPANEK

  24.10–07.11.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul 
väljapanekul järgmised detailplaneeringud:
1. Lubja küla, kinnistu Lubja tee 36 detailplaneering, 
mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 7.09.2022 
korraldusega nr 342.

Planeeritava ala suurus on 3425 m² ja see hõlmab 
elamumaa sihtotstarbega hoonestatud katastriüksust 
Lubja tee 36 (89001:010:2902), kõrghaljastust esineb 
planeeringualal vähe, krundil kasvavad üksikud puud. 
Planeeringuala asub Lubja küla keskosas ning piirneb 
kolmest küljest teedega (Matka tee, Kristlepa tee ja 
Lubja tee), idas külgneb hoonestatud elamukrundiga 
Arunurme tee 11. Planeeringualast loodes asub klint. 
Olemasolev juurdepääs planeeringualale on Lubja 
teelt, kuid detailplaneeringuga (edaspidi – DP) sule-
takse see autoliiklusele ning mõlemale elamukrundile 
planeeritakse uus juurdepääs Kristlepa tee kaudu.

DP-ga (Positiivne Pinnavorm OÜ töö nr 2008) jaga-
takse planeeringuala kinnistu kolmeks krundiks ning 
moodustatakse 2 üksikelamukrunti (suurustega 1869 m²
ja 1501 m²) ja 1 teemaa krunt. Elamukruntidele määra-
takse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1–4 abihoone ehita-
miseks. Elamute maapealsete korruste arv on 2 (suu-
rim lubatud kõrgus 8,5 m), abihoonetel 1 (suurim 
lubatud kõrgus 4,0 m). Suurim lubatud ehitisealune 
pind on 373 m² (pos 1) ja 300 m² (pos 2 ), mõlemal 
krundil on elamutele lubatud ehitada ka 1 maa-alune 
korrus. Põhihoone hoonestusala kaugus naaberkrunti-
de poolsest piirist on 7,5 m, abihooned võivad krundil 
paikneda 4,0 m kaugusel naaberkrundi piirist, abihoo-
netele on määratud eraldi hoonestusala. 

DP koostamisest huvitatud isik võtab endale lepin-
gujärgse kohustuse ehitada omal kulul DP kohase 
juurdepääsutee mõlemale DP-ga moodustatavale ela-
mukrundile (algusega Kristlepa tee ja Karjakella tee 
ristumiskohast) ja tagama olemasoleva mahasõidu 
sulgemise Lubja teelt. Samuti kohustub huvitatud isik 
pärast DP kehtestamist renoveerima vastavalt väljasta-
tud tehnilistele tingimustele DP-ga ettenähtud sõidu-
tee, teerajatised ning andma DP-ga moodustatav trans-
pordimaa krunt (55 m²) pärast krundi moodustamist 
tasuta üle valla omandisse.

DP on üldplaneeringu kohane.

2. Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailpla-
neering, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
21.09.2022 korraldusega nr 376.

Planeeritava ala suurus on 7699 m² ja see hõlmab 
maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata katast-
riüksust Ees-Oti (89001:003:0872). Planeeringualal esi-
neb nii metsamaad (3205 m²) kui ka looduslikku rohu-
maad (3987 m²). Planeeringuala asub Rohuneeme 
küla põhjaosas ning piirneb kolmest küljest maatulun-
dusmaa kruntidega (Vana-Valli, Taga-Oti, Taga-Valli 
ja Ees-Valli), läänes külgneb hoonestamata ärimaa ja 
elamumaa krundiga Kalmistu tee 13 ja edelas trans-
pordimaa krundiga Kalmistu tee lõik 1. Planeeringu-
alast idas asub kinnismälestisena Rohuneeme kalmis-
tu, mille kaitsevöönd ulatub osaliselt planeeringualale. 
Olemasolev juurdepääs planeeringualale on Kalmistu 
teelt. Ühtlasi on planeeringu lahenduses ette nähtud 
moodustada transpordimaa sihtotstarbega krunt Ees-
Oti kinnistu idapoolsele küljele, mis on planeeritud 
jalgratta- ja jalakäija teena. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 08-21) jagatakse 
planeeringuala kinnistu kolmeks krundiks ning moo-
dustatakse 1 kontori- ja büroohoonete maa krunt 
(1868 m²), 1 muu loodusliku maa krunt (5193 m²) ning 
1 tee- ja tänavamaa krunt (638 m²). Kontori- ja büroo-

Detailplaneeringud
hoonete maa krundile määratakse ehitusõigus 2 hoone 
ehitamiseks. Hoonete maapealsete korruste arv on 2 
(suurim lubatud kõrgus 8,5 m). Suurim lubatud ehiti-
sealune pind on 200 m², krundil on hoonetele lubatud 
ehitada ka 1 maa-alune korrus. Hoonete hoonestusala 
kaugus naaberkruntide poolsest piirist on 7,5 m. 

DP koostamisest huvitatud isik võtab endale lepin-
gujärgse kohustuse ehitada omal kulul DP kohane 
juurdepääsutee Kalmistu tee 17 kinnistuni (algusega 
Kalmistu teest). Samuti kohustub huvitatud isik pärast 
DP kehtestamist välja ehitama vastavalt väljastatud 
tehnilistele tingimustele DP-ga ettenähtud jalgratta- ja 
jalakäijate tee, teerajatised ning andma DP-ga moodus-
tatav transpordimaa krunt (638 m²) pärast krundi 
moodustamist tasuta üle valla omandisse.

DP on üldplaneeringu kohane, Viimsi valla mandri-
osa üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala osa-
liselt maatulundusmaa (MM) ja perspektiivse äri- ja 
büroohoonete maa (BR) juhtotstarbega alal.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavolikogu võttis 20.09.2022 vastu otsuse 

nr 33 “Randvere külas kinnistu Kiviranna tee 15 
detailplaneeringu kehtestamine”.

DP-ga on hõlmatud elamumaa sihtotstarbega 
katastriüksus (89001:003:0031), aadressiga Kiviranna 
tee 15. Planeeringuala suurus on 945 m² ja see paikneb 
Randvere küla põhjaosas, rannaäärses väikeelamukvar-
talis, tihehoonestusalal. Planeeringualaga piirnevad 
lääne- ja lõunapoolsed krundid on hoonestatud 1–2-
korruseliste üksikelamutega, idas piirnev maaüksus on 
hoonestuseta maatulundusmaa krunt. Planeeringuala 
on hoonestuseta ja kaetud osaliselt kõrghaljastusega. 
Juurdepääs kinnistutele toimub Kiviranna teelt.

DP-ga (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö 
nr 0521) tehakse ettepanek üldplaneeringu teemapla-
neeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määra-
mine. Elamuehituse põhimõtted” kohase üksikelamu-
krundi miinimumsuuruse muutmiseks ja hoonete 
arvu muutmiseks krundil. DP-ga on määratud 945 m² 
suuruse krundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone 
ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 
189 m² (suletud brutopind 285 m²). Üksikelamu suu-
rim lubatud kõrgus ümbritseva mappinna keskmisest 
kõrgusest on 8,5 m (korruste arv on 2), abihoone kõrgus 
on 5,0 m (korruste arv on 1). Hoonestusala kaugus 
naaberkruntide piiridest on 7,5 m, kaugus Kiviranna 
tee poolt on 5,0 m. DP-ga on määratud ka hoonete olu-
lisemad arhitektuurinõuded.

DP avalikes huvides elluviimiseks on DP koostami-
sest huvitatud isik kohustatud 3 kuu jooksul DP kehtes-
tamisest alates sõlmima valla kasuks notariaalse isikli-
ku kasutusõiguse lepingu, kinnistu Kiviranna tee 15 
tasuta ja tähtajatu kasutamise tagamiseks teehoiu kor-
raldamisel ja nähtavuse tagamisel, vastavalt DP põhi-
joonisel tähistatud servituudialade ulatusele.

Lisainfo DP-te kohta, sh avaliku väljapaneku mater-
jalid on kättesaadavad ka Viimsi valla kodulehelt: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/
detailplaneeringud.

Arvamused DP kohta on võimalik esitada avaliku 
väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil 
info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 
on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20, nädala-
vahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raa-
matukogu suletud.

Coats Eesti AS avaldab siirast kaastunnet 
Galina Luigandile isa ja 

Kerstin Grünbergile 
vanaisa

PEETER MÄNDLA

surma puhul.

Lahkunud on Kirovi kalurikolhoosi 
suur juht ja spordihing

RAIVO SIKEMÄE

06.05.1937 – 24.09.2022

Sõbrad ja kolleegid

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 20.09.2022 VASTU VÕETUD 
OTSUSED
Nr 33 Randvere külas kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu 
kehtestamine
(Vt lisa detailplaneeringutest)

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 20.09.2022 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUSED
Nr 14 Viimsi valla 2022. aasta III lisaeelarve
Nr 15 Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine
Nr 16 Mäealuse maastikukaitseala kaitsekorralduskava kinnitamine 
aastateks 2022–2031

NB! Volikogu 20.09.2022 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Projekteerimistingimused
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLEMINE
Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esita-
tud järgmised projekteerimistingimuste taotlused Viimsi vallas:
1. Pärnamäe külas Künka tee 2 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
2. Pärnamäe külas Lageda tee 30 kinnistule üksikelamu püstitami-
seks;
3. Pringi külas Tammesalu tee 6 kinnistule üksikelamu püstitami-
seks.

Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud 
menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kom-
munaalosakonna ettepanek on lahendada taotlused 1–4 avalikku 
istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu vallvalitsuse veebilehel.

Teated

Naissaare sadamas avati tankla
Naissaare sadama tanklat on sealsed elanikud kaua oodanud. 
Tankla ei tähenda saare elanike jaoks ainult paatidele ja autodele 
kütuse hankimise kohta, vaid ka elustiili muutust.

Saarevanem Toomas Luhaäär sõnas, et lõpuks jääb minevikku 
mandrilt kanistritega kütuse toomine. Vaatamata raskustele, mis toona 
tundusid olevat normaalsus, meenutati kütusehankimise teekonda 
positiivsel noodil. Samas tõi ta välja, et saare elu arendamisel on veel 
palju teha. Selle osas loodetakse Viimsi vallavalitsuse abile sadama 
autoparkla rajamisel ja tulevikus ka looduskeskuse hoone renoveeri-
misel.

Alexela esindaja Heiti Hääle sõnul on Naissaare tankla esimene, 
mille rajamist on mittetulundusühing korraldanud. Kuna Alexela täidab 
üksnes tankla operaatori kohustusi, siis saab seda nimetada ka kogu-
konna tanklaks. 

Tankla rajamisel arvestati suuremate mahutitega (seitse tonni ben-
siini ja kaheksa tonni diislikütust), mis tagavad perspektiivis vajaliku 
kütuse kohalike elanike sõidukitele ja sadamat külastavatele alustele. 
Kütuse tarneid hakkab Viimsi vallavalitsus tellima transpordiametilt, 
kes korraldab selle oma laevadega. 

Naissaare sadama tankla rajamise projekti kogumaksumuseks oli 
94 103 eurot, mida väikesaarte programmist toetas Riigi Tugiteenuste 
Keskus 79 987,55 euroga ja Viimsi vallavalitsus toetas projekti taotleja 
omaosalust 14 116 euroga.

Raul Ilisson
merenduse vanemspetsialist

Tankla rajamine oli oluline samm kohalike elanike elu edendamisel. 
Foto: Raul Ilisson
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Oled intervjuu tegemise ajal kul-
tuuriosakonna juhataja ametis ol-
nud umbes poolteist nädalat. Mil-
lised on esimesed muljed?
Tunnen heameelt selle üle, et koh-
tudes inimestega nii vallamaja sise-
selt kui ka majast väljas, näen tutta-
vaid, kellega olen kunagi kooli ajal 
või pärast keskkooli lõpetamist, 
mõne sündmuse korraldamise 
käigus või muul moel juba varase-
malt kokku puutunud. Ka vallama-
ja ise ei ole mulle tundmatu. Teisi-
sõnu, ma ei tulnud tööle võõrasse 
kohta ja nii on ka julgem tegutse-
ma asuda.

Aga töömaht on suur. Esmalt 
tuleb ennast kurssi viia kõige selle-
ga, mis hetkel toimumas on, ja kul-
tuuris on alati väga palju toimumas. 
Hetkel tunnen, et omandan infot 
rohkem, kui ma ise veel midagi te-
ha suudan.

tuuriaastaks just seetõttu, et tänavu 
valmis kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artium. Veel mõned aastad 
tagasi ei olnud Viimsis sellist esin-
dussaali, kus uhkeid ja multifunkt-
sionaalseid sündmusi korraldada. 
Viimsi Artiumi avamine on and-
nud Viimsile juurde palju võima-
lusi, et kultuurielu elavdada ja mit-
te ainult kohaliku kultuuri tasandil, 
vaid arendada ka Eesti ja Euroopa 
kultuurielu. 

Missugune on Sinu seos Viimsi-
ga?
Ma olen Viimsis sündinud ja kasva-
nud. Elasin siinsamas vallamaja ta-
ga Roosi tee 8 (nüüd Mooni tee 5) 
majas. Olen lõpetanud Viimsi kesk-
kooli ja elasin ka Tallinna ülikooli 
õpingute ajal Viimsis.

Olin pigem aktiivne noor, kes 
võttis sündmustest osa ja aitas ise 
kaasa, kui võimalik. Lapsena tegin 
palju sporti ja keskkoolis alustasin 
tegutsemist kooliteatris. Olen õppi-
nud rekratsioonikorraldust ja het-
kel omandan magistrikraadi muu-
tuste juhtimises ühiskonnas. Olen 
töötanud nii spordi- kui ka kultuu-
rivaldkonnas, näiteks Eesti korvpal-
liliidus ja viimased viis aastat Paide 
teatri juhina. 

Eelnevad kogemused, haridus, 
minu seos Viimsiga tõidki mind 
sinnani, et kui nägin töökuulutust 
kultuuriosakonna juhataja ameti-
kohale, lõi “pirn peas põlema”. Ava-
liku sektori töö on missioonitöö ja 
teadmine, et saan seda teha oma 
kodukohas, pani mind antud ame-
tikohale kandideerima.

INTERVJUU Harri Ausmaa on Viimsis sündinud ja 
kasvanud. See tähendab, et ta teab, milline oli siinne 
kultuurielu paarkümmend aastat tagasi, milline on 
see praegu ning oma nägemus on tal ka tuleviku 
suhtes. Täna vallas kultuuriosakonna juhataja 
ametikohta täitev mees jagas meiega oma mõtteid.

Milline on kultuuriosakonna juha-
taja töö?
Esiteks tänan oma osakonna töö-
tajaid Paavo Naela ja Ott Kaske, et 
nad on mind väga hästi vastu võt-
nud! Nemad koos abivallavane-
ma Nikolai Bentsleriga moodusta-
vad meeskonna, kellega koos me 
vallavalitsuses kultuurielu veame. 
Kultuuriosakonna juhataja tööüles-
anded on osakonna tööd koordi-
neerida, suunata ja arendada. Häs-
ti tähtsaks pean Viimsi kultuuri- ja 
spordiinimestega pidevas kontak-
tis olemist, et sisend meie tööks 
tuleks kogukonnalt. Hetkel, vald-
konna jaoks keerulistel aastatel, 
tuleb väga palju ka toeks olla. Sa-
mas olen ka seda meelt, et peame 
ühiskonnas toimuvate muutustega 
kaasas käima ja pidevalt tulevikku 
vaatama. Visualiseerima 22. sajan-
di rannarahvast ja Viimsit, ning sin-
na poole liikuma. 

Kuidas on Viimsis lood kultuu-
riga?
Me ei saa üle ega ümber sellest, et 
Viimsis on käimas kultuuriaasta. 
Suuresti nimetati 2022 aasta kul-

Samuti ei tasu unustada Viimsis 
juba pikalt tegutsenud kollektiive, 
võistkondi ja asutusi. Meil on ala-
ti olnud tugevaid individuaalalade 
sportlasi, mille kõrvale on nüüd 
tekkinud tipptasemel võistkon-
di. Ühtlasi on meil juba kolhoo-
si ja sovhoosi ajast aktiivseid tant-
surühmasid, koore ja muusikuid, 
kes tänaseni traditsioone hoiavad 
ja oma eeskujuga meile jätkusuut-
likkust õpetavad. Jane Saks

Viimsi Teataja toimetaja

Avaliku sektori töö on missiooni-
töö ja teadmine, et saan seda 
teha oma kodukohas, pani 
mind antud ametikohale kandi-
deerima.

hea teada

  Kas naabrimees korraldas külas vahva sündmuse? Klassikaasla-
ne näitas eelmisel aastal vägevaid sporditulemusi? Ehk jättis 
mõni kultuuri- või spordiüritus Sulle kustumatult hea mulje? Kes on 
see tubli, kes meie vallas sporti või kultuuri veab või keda tõstaksid 
esile noorsootöövaldkonnas?

Igal aastal 20. detsembril tähistab Viimsi oma taasasutamise 
päeva galaõhtuga “Viimsi Tunnustab”. Selle ilusa sündmuse käigus 
tuuakse esile eelmise aasta jooksul silma paistnud ja märkimis-
väärseid tulemusi saavutanud inimesi ja organisatsioone.

Auhindu ja tunnustusi antakse üle viies kategoorias: kultuur, 
sport, noorsootöö, haridusvaldkonna toetaja ja tunnustused sot-
siaalvaldkonnas.

Kandidaatide esitamine on väga lihtne ja kiire ning nominente ei 
pea esitama igas kategoorias.

Kandidaatide esitamine kestab 3. oktoobrist 31. oktoobrini valla 
kodulehel (viimsivald.ee/taotlused/tunnustamine).

Eelmisel aastal tunnustust leidnud inimesed ja organisatsioonid 
leiad veebiaadressilt viimsivald.ee/uudised/viimsi-tunnustab-2021-
galaohtu.

Taas on käes märkamise ja 
tunnustamise aeg!

Kultuuri-
inimesed 
töötavad 
tihti ka siis, 
kui teised 
puhkavad

Uus kultuuri-
osakonna 
juhataja Harri 
Ausmaa. 
Fotod: Jane 
Saks, erakogu
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Aga vastates, et milline on Viim-
si kultuurielu, siis läheksin ajas vei-
di tagasi. Nimelt suuresti tänu sel-
lele, et sain osaleda kooliteatris ja 
mind kaasati ürituste korraldamis-
se, jõudsin ma otsapidi kultuuritöö 
juurde. See näitab, et juba mõnda 
aega on Viimsis viljeletud väga heal 
tasemel kultuuri ja sellesse kaasa-
takse noori. Noorte kaasamine kul-
tuuri juurde peab toimuma ka täna 
ja homme, sest see tekitab kuulu-
vustunnet, mis omakorda jätab 
meie järelkasvu Viimsiga pikemalt 
seotuks – tekib kogukond.

Kas midagi on ka puudu?
Alati on puudu! Kui me vaatame, 
kuidas Viimsis elanike arv aina kas-
vab, siis sedavõrd suureneb nõud-
lus ka kultuurile. Mida rohkem on 
inimesi, seda enam on erinevu-
si ja seda eriilmelisemat kultuuri- 
ja spordielu peame suutma toeta-
da. Mind väga huvitab see moment 
valla elus, kui viimsilaste arv enam 
ei suurene. Ehk saame siis palju 
enam tegeleda sisu ja inimestega 
ning vähem taristu arendustöö-
dega. Ka näiteks valla arengukava 
kultuuri ja spordi alalõike vaada-
tes näeme, et pigem räägime taris-
tust ja erinevatest projektidest. Aga 
mulle on olulised inimesed ja nen-
desse panustamine, mida tänases 
Eestis endiselt vähe tehakse.

Kuivõrd jõuad Sa kursis olla Eesti 
kultuurimaastikul toimuvaga?
Ideaalis võiks hoida ennast kursis 
ka sellega, mis toimub Euroopas 
või maailmas. Üks näide, miks see 
vajalik on. Viimsi raamatukogu juht 
Tiiu Valm ammutas raamatukogu 
arendades inspiratsiooni mujalt 
Euroopast, mistõttu on meie raa-
matukogust kujunenud kaasaegne 
kogukonnakeskus. Seega, muidugi 
tuleb olla kursis mujal toimuvaga, 
et neid parimaid praktikaid ka ko-
dukohas kasutusele võtta. 

Ühtlasi aitan osakoormusega 
töötades ka Eesti etendusasutus-
te liitu, mis ühendab 19 etendus-
asutust. Kuivõrd liidu töö on silma 
peal hoida mitte ainult teatritel, 
vaid üleüldiselt Eesti kultuurielus 
toimuval, siis läbi selle saan pide-
valt infot. Ja tänu minu lapsepõlve 

pikale korvpallimängimise tausta-
le hoian end ka spordivaldkonnas 
toimuvaga kursis. 

Milline on Sinu kultuurisoovitus 
viimsilastele?
Hästi tähtis on, et me leiaksime 
üles Viimsi Artiumi, et me käik-
sime seal lähiajal tutvumas ja kü-
lastaksime sealseid sündmusi. Nii 
saab uus hoone oma hoo sisse, et 
edaspidi pakkuda veelgi paremat 
teenust kultuurimaastikul. Teisalt 
ei tohi ära unustada teisi asutusi, 
mis on meil aastakümneid olemas 
olnud. On ülimalt tähtis, et kultuu-
ris oleks mitmekesisust. Seega käi-
me ka huvikeskuses, muuseumides 
ja avastame meie saari – minge näi-
teks Naissaarele matkama. Soovi-
tan elada kaasa meie sportlastele 
ja kasutada ka ise sportimisvõima-
lusi. 

Ühtlasi, kogukondlikkus ja sel-
le tunnetus on olulised. Usun, et 
maailm liigub selles suunas, et ko-
gukonnad omandavad aina suure-
mat tähtsust. Seega oma küla üri-
tustest soovitan kindlasti osa võtta. 
Ja veel: praegu on käimas kultuu-
riinimeste tunnustamine, mida sa-
muti kindlasti teha soovitan!

Miks see oluline on?
See on eriti oluline aja tõttu, mil-
les me elame. Viimased kolm aastat 
on olnud suur kriis, milles sport ja 
kultuur on tugevalt kannatada saa-
nud. Tegu on valdkondadega, mida 
kulude kokkuhoidmiseks kiputak-
se esimesena “üle parda viskama”. 
Spordi- ja kultuuriinimesed on to-
hutult vaeva näinud, et mitte kao-
tada kontakti inimestega.

Nüüd, kus koroona on justkui 
möödas, on tulnud majanduskriis, 

mis taaskord paneb publikut vä-
hem kultuuri tarbima. Selle kõi-
ge juures on ülimalt oluline, et me 
tunnustaksime neid, kes viimastel 
aastatel on oma tööd eriti kõvasti 
teinud.

Eestlastel üleüldse ei ole kom-
beks õlale patsutada ja kiita, nii et 
kellel vähegi on kultuuri- või spor-
diinimesi või mõnda kultuurisünd-

must teiste seast esile tõsta, siis teh-
ke seda!

Anna soovitusi, keda siis ikkagi 
tuleks teiste seast esile tõsta?
Tunnustamise juures tasub mõel-
da, mida ise oled kogenud või kust 
unustamatu elamuse saanud. Ol-
gu selleks jalgpallimeeskond, kelle 
mängudele oled käinud kaasa ela-
mas, või vabaõhumuuseumis kor-
raldatud tantsupidu. Äkki tead, et 
naabrimees rajab igal talvel kogu-
konnale kasutamiseks metsa suu-
saraja või korraldab külas keegi igal 
pühapäeval lastele mänge – pole 
väikseid asju, kõik see väärib tun-
nustamist!

Teeme ühe mängu ka! Mina üt-
len midagi ja Sina vastad seda, 

mis esimesena pähe tuleb. Oled 
valmis?
Ei! (naerab)

Must või valge?
Valge.

Koer või kass?
Kass.

Viimsi või Tallinn?
Viimsi.

Teater või kino?
Teater.

London või New York?
London.

Gerli Padar või Sissi?
Sissi.

Lotte või Sipsik?
Lotte.

Tee või kohv?
Kohv.

Jäätis või salat?
Salat.

Shakespeare või Hargla?
Shakespeare.

Draama või komöödia?
Draama.

Korvpall või jõusaal?
Korvpall.

Meri või mets?
Meri.

Kitarr või trummid?
Kitarr.

Raamat või ajaleht?
Raamat.

Sina või mina?
Meie.

Eestlastel ei ole kombeks 
õlale patsutada ja kiita, nii 
et kellel vähegi on kultuuri- 
või spordiinimesi või mõnda 
kultuurisündmust teiste seast 
esile tõsta, siis tehke seda!

Harri Ausmaa 
näitab endast 
fotot, mis on 
tehtud valla-
maja taga 
aastal 1996.
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Mõisapargi olemus ja 
ajalooline kujunemine
Viimsi mõis koos mõisapargiga on 
oma olemuselt ajalooline rüütli-
mõis, mis oli üks peamiseid era-
mõisa liike. Seoses sellega, et mõi-
sal on olnud läbi aegade erinevaid 
omanikke, on ka mõisapark kuju-
nemisel saanud mitmeid mõjutusi. 
Pargi ajaloost on teada, et rootsi ajal 
oli suur viljapuu- ja marjaaed mõisa 
uhkuseks. Samuti on teada asjaolu, 
et mõisa ümbrus on kujundatud re-
gulaarstiilis ning pargiosa vabaku-
jundusliku loodusliku pargina, kus 
avatud ja suletud alad vaheldusid 
alleede ning vee-elementidega.

Viimsi mõisapark rajati algselt 
regulaarstiilis ehk prantsuse stiilis 
pargina. Regulaarstiilis pargile oli 
omane nii korrapärase kujunduse-
ga park, maastik kunstlike terras-
sidega, teedevõrgu kui ka puude 
paigutus oli rangelt geomeetriline, 

pind ja kõrghaljastuse mitmerinde-
lisus. Nende haljastuselementide 
mõtestatud hooldusega kaasneb 
looduslik mitmekesisus ja olemas-
oleva elurikkuse säilitamine eri-
nevatel tasanditel. Ühtlasi on olu-
line mõista, et hoolduse täielikul 
ärajäämisel võtab võimust loodus. 
Selle tulemusel vähendab isetekke-
line looduslik uuendus pargiruu-
mide kompositsioonilist loetavust, 
milles ei eristu ka olulised dekora-
tiivsed aktsentpuud ja puudegru-
pid, mis on ka vabakujundusliku-
le pargile omane. Ühtlasi ei meelita 
jalutajat võsastunud ja hooldamata 
pargiala seda kasutama, kuna tea-
tavasti tekitab võsastunud ja räsi-
tud seisus maastik pargikülastaja-
tes ohutunnet. 

Samas, jätkates pargiala hooldu-
sega selliselt, et tähelepanu suuna-
takse üksnes haljastusele, ei anna 
see võimalust tunnetada mõisa-
pargile omast kohavaimu, hooma-
ta tegelikku tervliklikkust ja sellega 
kaasnevat lisandväärtust. Selleks, 
et tagada pargikülastajatele mit-
mekesist ja väärtuslikku avalikku 
ruumi, kus taastutvuda loodusega, 
on oluline säilitada ajaloolist väär-
tust, looduslikul teel vähesest inim-
mõjutusest kujunenud elurikkust ja 
taastada mõisapargile omane ko-
havaim.

Viimsi mõisapargis on hooldu-
se osas aga olukord vastupidine, 
võrreldes üldistatud hoolduse sei-
sukohaga mõisaparkides. Hetkel 
lähtuvad mõisapargi hooldusvõt-
ted eelkõige pargis olemasoleva-
test funktsioonidest ja elurikkuse 
säilitamisest. Muruala hooldatak-
se erinevate niidusagedustega, mis 
on kogu pargialal jagatud kolmeks.

järgides mõisa peahoone kesktelge. 
19. sajandil kujundati mõisapark 
ümber regulaarstiilist vabaplanee-
ringu ehk inglise stiili põhimõtete 
kohaselt. Vabakujundusliku stiiliga 
pargile oli iseloomulik asümmeet-
ria, vabakujuliselt looklevad teed ja 
veekogud, loodusliku vormiga tai-
mematerjali kasutus ning kohaliku 
maastikujoone väljatoomine.

Praegune olukord ja hooldus
Säilinud mõisapargist annab veel 
tänagi välja lugeda erinevaid va-
bakujunduslikke pargielemen-
te, milleks on avatud-suletud alad 
(kõrghaljastusega ja lagedamad nii-
dualad), kohatine mitmerindeline 
puistu, looklev teedevõrk, vaateli-
sus nii pargisiseselt kui ka pargist 
välja ning põhielemendina vee-ele-
ment tiikide ja kanalitena. Viimsi 
mõisakompleksil on rääkida oma 
lugu, mida saaks edasi anda läbi 
pargiala taastamise ja mõtestatud 
hoolduse.

Viimsi mõis ja mõisapark on 
oma väärtustega mitmekordse kait-
se all – nii muinsus- kui ka loodus-
kaitse all. Mõisakompleks on kin-

MÕISAPARK Suvel kuumade ilmade korral 
jahutust pakkuvas Viimsi mõisapargis jalutades 
saavad pargikülastajad nii silmailu kui ka varju. 
Mõisapargil on väärikas ajalugu, mis on kujunenud 
ja kujundatud mõisa peahoone ümber. Algselt 
mõtestatud istutamisega kujundatud ning seejärel 
metsistunud puistud pakuvad pargikülastajale 
põnevat avastamist. Vallavalitsusel on kavas asuda 
koostama mõisapargi rekonstrueerimisprojekti ja 
hoolduskava, et seeläbi pargi väärtused esile tuua.

Viimsi mõisapargi kujunemine ja kujundamine

nismälestisena muinsuskaitse all, 
olles piirkonna ja ajastu silmapaist-
va pargiarhitektuuri näide. Lisaks 
on pargiala võetud 1960. aastal riik-
likul tasandil looduskaitse alla kui 
park, millel on maastikuline väär-
tus. Kõrgest väärtusest ja selle säi-
litamise vajadustest on oluline par-
gi arendamisel ja hooldusel teha 
koostööd nii muinsuskaitseameti-
ga kui ka keskkonnaametiga.

Üldistatult võib väita, et Ees-
ti mõisaparkide hooldamisel pöö-
ratakse üldjuhul suuremalt rõhku 
kõrgahaljastusele ja selle säilitami-
sele. Tähelepanuta jäetakse muru-

Enel Valli
planeeringute 
vanemspetsialist

Pargialal tsoneeritud muruala-
de niidusagedus:

- ALA I – iga kahe nädala tagant;
- ALA II – üks kord kuus;
- ALA III – kaks korda aastas.
Selline niidusagedus tagab, et 

pargis kujunenud elurikkus säi-
lib. Kirjeldatud hooldusvõtete ka-
sutamine arvestab mõisapargi ku-
jundusstiiliga, mille säilimisel on 
koostööd tehtud riikliku tasandi 
kaitseala valitsejaga – keskkonna-
ametiga. Pargis on erinevad haljas-
alad, kus erinevad niidusagedused 
ja nõuded niitmistöödele ning tai-
mestikule, arvestatakse seemnete 
küpsemise ja taaskülviga jne.

Lisaks murualade hooldusele 
teostatakse raiet ka ohtlikele puu-
dele, likvideerides ohtlikus seisus 
puud eelkõige teedevõrgustiku va-
hetust lähedusest ja tegevusala-
de juurest. Samas on elurikkuse 
parendamise ja säilimise kohalt 
oluline ka lamapuidu ja elustiku-
puude olemasolu, mistõttu säilita-
takse teatud asukohtades ka lama-
puitu ja elustikupuud, jättes alles 
mõne meetri kõrgused puutüved 
ilma oksteta. Inimesele võib tun-
duda puu kuivanud, elujõuetu ja 
maha langenud, kuid tegelikkuses 
on see siiski täis elujõudu ja lisaks 
keskkonna ja elurikkuse silmis vä-
ga väärtuslik elustikupuu!

Pargi kujundamine inimesele 
või loodusele?
Nii loodus kui ka pargikülastaja va-
javad toimimiseks ja heaks äraole-
miseks erinevaid keskkondi. Tekib 
küsimus, kes on Viimsi mõisapargi 
kujundamisel olulisem – pargikü-
lastaja või loodus? Kas me kontrol-
lime loodust või loodus kontrollib 

Kaart hooldus-
alade paikne-
misest. 
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Viimsi mõisapargi kujunemine ja kujundamine

Viimsi saarte teenindamine muutub lihtsamaks ja odavamaks 
V E E S Õ I D U K

Transpordiamet andis Viimsi vallavalitsu-
sele tasuta üle veesõiduki, millega hakatakse 
teenindama valla haldusala saari.  

Suve alguses pakkus transpordiamet oma koos-
tööpartneritele kasutuseta jäänud veesõidukeid. 
Vallavalitsuse merenduse vanemspetsialist Raul 
Illison nägi selles head võimalust saada Viimsi 
saarte ja mandri vahel liikumiseks vajalik alus, 
sest siiani pidi sellist transporditeenust sisse ost-
ma. Transpordiamet rahuldas vallavalitsuse taot-
luse ja alus on nüüd Viimsile üle antud.

“Tänu uuele veesõidukile on nüüdsest liht-
sam transportida valla saartele vajalikke liiklus-
märke ja tööriistu, tuvastada muulide seisukorda 

ning isetekkelisi lautreid ja väikesadamaid. Valla-
valitsuse töös ei saa kõiki otsuseid teha kabinetist 
ja selleks, et kaasa rääkida sildumisprobleemide, 
kaikohtade sobivuse, meremärkide paiknevuse 
või meresõidukogemuse teemal, peab seda kõi-
ke ise nägema ja kogema. Vallavalitsusele kuuluv 
paat on suurepärane töövahend sedasorti ülesan-
nete täitmiseks,” ütles Illison. 

Kuigi paati on kasutatud, on selle kere Illisoni 
sõnul heas seisus. Vallavalitsusel on plaanis paa-
dile tellida hooldus, uus mootor ja lisada täien-
davad istekohad.

Kristi Berggren 
kommunikatsiooni peaspetsialist

meid? Kas oleme seisukohal, et on 
inimene vs loodus?

Kõrghaljastatud pargialade ole-
masolu on pargikülastajatele väär-
tus omaette. Park pakub pargi-
külastajale kvaliteetset avalikku 
ruumi, kus on võimalik veeta ae-
ga, jahutust kuumade ilmade pu-
hul, võimalust taastutvuda loodu-
sega jm.

Pargikujundus kui selline on te-
gelikkuses kunst, mis on järjepide-
vas muutuses. Ajalooliselt on see 
tähendanud paljude parkide kor-
duvat ümberkujundamist – nagu 
ka Viimsi mõisapargis. Inimese es-
teetiline vajadus “loodust kontrol-
lida” peab olema asendunud soo-
viga “loodust jäljendada”. Ühtlasi 
teha seda nii, et me suudame koos 
eksisteerida ka linnalises keskkon-
nas teineteist häirimata.

Selles valguses on oluline välja 
tuua erilised leiud Viimsi mõisa-

pargist. Käesoleval aastal on leitud 
mõisapargi alalt karulaugu kasvu-
koht. Karulauk on Eestis aga kol-
manda kategooria looduskaitse-
alune liik. Samuti on esindatud 
pargialal ka soon- ja sammaltai-
medest salekoonik, mis on tüüpi-
lisemaid taimi märgaladel.

Olgugi, et mõisapargi alal ei ole 
lähiaastatel teostatud liigirikku-
se uuringuid, siis sellegipoolsest 
on alust arvata, et elurikkus par-
gialal on suur. Seda eelkõige asja-
olu tõttu, et pargialal on mitmeke-
sist maastikku – liigniisked alad, 
avatud-suletud alad, tihedamad 
kõrghaljastatud alad jm. Ühtlasi 
2021. aastal valminud rohevõrgus-
tiku toimivuse uuringus läbiviidud 
nahkhiirte alusuuringu tulemus-
te kohaselt on alust arvata, et ka 
mõisapargis on mõned nahkhiirte 
isendid esindatud. Seda seetõttu, 
et kõige paremini tunnevad nahk-

hiired end sellistes piirkondades, 
kus leidub rohuste kallastega vee-
kogusid, mille ääres omakorda lei-
dub vanu õõnsustega puid või var-
jevõimalusi. 

Puude erinevatest liikidest on 
mõisapargis esindatud ka kolman-
da kategooria looduskaitsealuse lii-
gina künnapuu. Muud huvitavad 
esindatud puuliigid on mägivaher, 
harilik valgepöök, palsamnulg, 
Pensilvaania saar, Ajaani kuusk jm.

Väärtuste ühendamine
Selleks, et mõisapark oleks just see 
õige nii elurikkuse aspektist kui ka 
pargikülastaja vaatevinklist, on va-
ja ühendada mõlematele olulised 
väärtused. Selle eesmärgi saavu-
tamiseks on Viimsi vallavalitsusel 
plaanis käesoleval aastal korralda-
da hange leidmaks teenusepakku-
ja, kes koostab Viimsi mõisapargi-
le rekonstrueerimisprojekti. 

Korraldatava hanke eesmärk 
on koostada looduskaitsealusele 
ja kinnismälestisena kaitsealusele 
Viimsi mõisapargile rekonstrueeri-
misprojekt, mis tagab pargi loodus-
väärtuste säilimise, pargi maastiku-
arhitektuurse väärtuse säilitamise 
ja taastamise ning näeb ette pargi 
veerežiimi reguleerimise viisil, mis 
tagab eespool nimetatud väärtuste 
säilimise. Ühtlasi tuleb välja tööta-
da ja koostada pargi hoolduskava 
kuni pargi rekonstrueerimisprojek-
ti realiseerimiseni ja rekonstrueeri-
misprojekti järgi rajatud pargi eda-
sist hooldust arvestades.

Hoolduskava on vajalik selleks, 
et pargi säilitamiseks koostada 
konkreetne tööde teostamise ka-
va ning sellest lähtuvalt arvestada 
ka vajalike eelarveliste vahendite-
ga. Siiani pole Viimsi mõisapargis 
koostatud ühte terviklikku lahen-
dust, millest edasiste tööde teosta-

misel lähtuda. Lähenetud on vaja-
duspõhiselt ja lahendades üksikuid 
objekte, mis parendavad teatud 
osas pargiala. Küll aga on vald tel-
linud olemasolevale pargilahendu-
sele hoolduskava, mille alusel par-
ki korras hoitakse. Hoolduskava 
on kooskõlastanud nii muinsus-
kaitseamet kui ka keskkonnaamet 
ning selles on arvestatud erineva-
te alade hooldusega ja taimekoos-
luste säilitamisega.

Läbi eelnimetatud tegevuste 
hakkab mõisapark tulevikus aina 
enam toimima koosmõjus nii par-
gikülastaja soove kui ka elurikku-
se aspekti arvestades. Hoiame elu-
rikkust, jälgime selle kujunemist 
ja naudime kodulähedast loodust 
täiel rinnal!

Kasutatud allikad: mois.ee, 
register.muinas.ee, eelis.ee, 
ajakiri.ut.ee, viimsivald.ee, 

remedyway.ee, wikimedia.org
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iimsi vald on valglinnas-
tumise ohver. Valglin-
nastumise termin vih-
jab struktuuri laialival-

gumisele ning on halva ja/või puu-
duliku planeerimise vili. See soo-
dustab autokeskset ja jalakäija-
vaenulikku linnaruumi, mõjudes 
seejuures kurnavalt energiatöös-
tusele. Eesti keele seletav sõna-
raamat defineerib struktuuri kui 
“terviku koostisosade asetust, pai-
gutust ja liitumise v. seostumise vii-
si, (sise)ehitust”. Kui meil puudub 
struktuur, ei saa me rääkida toimi-
vast vallast, alevikust ja külast, vaid 
pigem erinevate mänguasjatootja-
te mänguklotsidest, mida omava-
hel kokku panna ei saa.   

Kristjan Piirimäe kirjutas juba 
aastal 2005 Õhtulehes nii: “Peale-
tungiva linna eest on sunnitud 
taanduma nii metsik loodus kui 
ka maaelu. Sellega hävib linna ta-
gamaa: põllumajandus, puhke-
paigad, loodusressursid. Need, 
kes mõni aasta tagasi Viimsi valda 
kodu ehitasid, püüdes elada maal, 
peavad nüüd pettuma – jäänud on 
veel vaid üks heinamaa! Tallinnast 
välja valgunud poolurbaanne ha-
jaasustus, mida esindavad kiirteed, 
lõputu majadevõrk ja suured ostu-
keskused, on muutnud maastiku 
ühetaoliseks, igavaks, mõttetuks.” 

See võtab valglinnastumise häs-
ti kokku ja on 17 aastat hiljem ikka 
veel päevakohane. Samas annab ta 
ka kohe juhised, mida peaks teist-
moodi tegema.  

tatud, tuleb seda teha ka Viim-
si kontekstis. Liikuvus on oluline 
komponent tuleviku linnade pla-
neerimisel. Mikroökonoomikast 
tuttavad terminid “pakkumine” ja 
“nõudlus” kehtivad ka linnaruu-
mis. Mida rohkem autoteid ehita-
takse ja läbilaskvust suurendatak-
se, seda rohkem tuleb ka autosid 
juurde. Teisisõnu, kui suurendada 
võimalusi liikuda teisiti, suureneb 
ka nende kasutajate arv (jalakäi-
jad, ratturid, ühistranspordikasuta-
jad). Turboringi asemele oleks või-
nud luua Viimsi keskväljaku ja sealt 
hiljem näiteks trammiliin Tallinna 
kesklinna viia.

Asustustiheduse poolest on 
Viimsi vald Eestis väga erandlikul 
positsioonil, seistes justkui üksinda 
kahe suure grupi vahel, suutmata 
otsustada, kas ta tahab olla tihe või 

Viimsi pole enam ammu piiri-
tsoon, aga millegipärast on kalda-
äärne avalik ruum täiesti kasutuse-
ta (välja arvatud Haabneeme rand) 
ja tihti ka piiratud ligipääsuga (Mii-
duranna sadam, endine kalatöös-
tuse ala, tarastatud kogukond Mii-
durannas). Paljuski on selles süüdi 
ka erastamise ajal tehtud otsused, 
mis täna maksavad kätte. Tallinnas 
on mereääre avamisel edusamme 
tehtud näiteks hiljuti valminud Ka-
laranna promenaadi näol. Viimsi 
keskus vajab samuti rannaprome-
naadi, mis ühendaks Pirita ran-
da Haabneeme rannaga. Pakun 
magistritöös välja ka klindipeal-
se promenaadi, mis saaks alguse 
mõisapargist ning lõppeks tule-
torni juures. Põhjakonna trepp on 
õnnestunud projekt, kuid klint va-
jab rohkem ühendusi ja eksponee-
rimist. 

Võimalikud lahendused
Kolm olulist ala, mis mingi hetk 
kindlasti arendajate huviorbii-
ti satuvad (ja on juba sattunud), 
on: Miiduranna sadam, naftater-
minali ala ja endine kalatööstuse 
ala. Hetkel on tegemist tööstusala-
dega, mille taaselustamine äri- ja 
elupindadega on juba pikaaeg-
ne trend olnud nii meil kui ka vä-
lismaal. Miks ei võiks Miiduranna 
sadamast saada Viimsi Noblessner 
ja kalatööstuse alast näiteks Viim-
si Telliskivi kvartal? Vanade töös-
tushoonete säilitamine ja taaska-
sutuselevõtt on tänases maailmas 
päriselt üks lihtne ja kerge samm 
rohelisema tuleviku poole. Samal 
ajal rikastavad vanad hooned meid 
ümbritsevat keskkonda ning anna-
vad ruumile sügavust ja toovad esi-
le ajastu kihte. 

MAGISTRITÖÖ Olen Viimsi vallas elanud 17 aastat. 
Mäletan, kui olin väike ja isa ütles, et Viimsi on rikas 
vald ja võiks välja näha ka rikas. Aga miks näeb ta 
rikas välja ainult siis, kui üle aia kellegi hoovi piiluda?

Viimsi – valglinnastunud mitte-
kohast kompaktse kohani

Jah, nii viimsilased kui ka vald 
on vastu uute elanike tulekule, sest 
kardetakse ummikuid ning privaat-
suse ja roheluse kadu. Üks lahen-
dus oleks see, et uued elamud, ärid 
ja teenused tuleb luua juba toimiva 
struktuuri lähedale ja vahele, mitte 
mitme kilomeetri kaugusele metsa 
sisse. Elanike arvu kasv toob kaasa 
mitmeid positiivseid nähtusi – suu-
reneb teenuste valik ning ratsio-
naliseerub infrastruktuuri rajami-
ne, lubades rohkematel inimestel 
nautida selle hüvesid taskukohaste 
hindadega. Sätestada tuleks linna-
liku kasvu piir, mis ühel pool joont 
sunniks ruumi tihendama ning tei-
sel pool joont säilitama poolsaare 
metsamassiive ja meie imelist loo-
dust.

Kuigi rattateedest ja kergliikle-
jatest on viimasel ajal palju kirju-

hõre (vt stat.ee). Viimsit ähvardab 
ruumiliste ideede defitsiit. Meil on 
puudu identiteet, visioon ja nägu. 
Milline see Viimsi olema peab? La-
hendusi on muidugi mitmeid. Mi-
na pakkusin oma magistritöös väl-
ja kolm põhilist ideed: Miiduranna 
sadama ühendamise Sõpruse tee 
teljega; rohevõrgustiku, mis ühen-
dab klindi ja mereäärse sanglepiku; 
mere ja klindi ühenduse.

1) Miiduranna sadama ühen-
damine Sõpruse tee teljega an-
naks Viimsi keskusele tugeva selg-
roo mere ja klindi vahel. Ühendus 
peaks olema jalakäijatele ja säilita-
ma võimalikult palju rohelust ning 
naftamahutid saab kujundada näi-
teks kunstikeskuseks (guugelda 
projekti Tank Shanghai). See siht 
survestaks ka Kirovi näidiskaluri-
kolhoosi aegseid hooneid Haab-
neemes, mis jäävad sellele telje-
le ning annavad neile võimaluse 
uueks tulemiseks.

2) Rohevõrgustik ühendab klin-
di, mõisapargi, naftaterminali ala, 
kalatööstuse ala ja rannaäärse 
sanglepiku. Nii tekib üks jätkuv ro-
heline vöönd, kus sportida, jaluta-
da või niisama aega veeta – justkui 
lineaarpark.

3) Kolmas telg ühendab kala-
tööstuse ala klindipealsega ning 
pakutav trammipeatus aitab kaasa 
tihedama linnaliku keskkonna ku-
junemisele seal piirkonnas. 

  Artikkel põhineb autori 
sel kevadel kaitstud Eesti 
Kunstiakadeemia arhitek-
tuuriosakonna magistritööl 
“Viimsi – valglinnastunud 
mitte-kohast kompaktse 
kohani”. Magistritöö tegeles 
linnaplaneerimisega kolmel 
eri skaalal: valla skaalal, 
Viimsi keskuse skaalal 
(Haabneeme, Viimsi, Miidu-
ranna) ning mahuline eskiis 
viidi läbi kaubanduskeskuste 
ja endise staadioni alal. 
Juhendajad Andres Alver, 
Douglas Gordon ja Eik 
Hermann.

KO M M E N TA A R

  Endrik Mänd, Viimsi valla peaarhitekt: Noor arhitekt on hästi tabanud 
Viimsi aleviku keskuseala ruumilist olukorda, mis on tekkinud viimaste aas-
takümnete jooksul valla elanikkonna kiire kasvu ja pealinna regiooni linna-
ehituslike arengutrendide survel. Murekohti avab ta näilise lihtsusega ning 
“raviks” pakub tänapäevasel ruumiloome võtestikul tuginevaid tugeva ko-
ha- ja kontekstitajuga lahendusi. Ausalt öeldes – ega EKA-s äsja magistri-
kraadi kaitsnud valla pikaajaliselt elanikult vähemat ootakski.

Autor esitab ruumilise nägemuse, kus heas tasakaalus on käsitletud ko-
halikku ja regionaaltasandit, tihedust ja hõredust, hoonestust ja maastikku. 
Isegi, kui põhja-lõunasuunalistel telgedel põhinev ristikujuline ruumistruk-
tuur näib olevat varasemast ette antud, siis aktiivse keskusala laiendamine 
ühelt poolt mereni ja teisalt klindini annab sellele avarama ruumilise tähen-
duse, mis intuitiivselt sobib linnalähedase eneseteadliku kogukonna kes-
kuseks.

Minu jaoks on ehk küsitav keskväljaku paigutamine tänaste kaubakes-
kuste vahelisele alale ringristmiku asemele. Just ringristmiku ümber koon-
dunud kaubakeskused väljendavad kõige näkkukargavamalt autori kriti-
seeritud valglinnastumisele iseloomulikku ruumimuutust, mis muuhulgas 
tingis liikuvuse seisukohast olulise fookuspunkti nihkumise uude asukohta. 
Püüd anda sellele “mitteruumile” inimmõõde on küll arusaadav ja tervitatav, 
aga keskväljakuna jääb see valesse kohta, olles vähetähenduslik ja irdu-
des üldisest ruumistruktuurist. Mõtestatust ei aita lisada ka pakutud tram-
miliini väänatud jõnks.

Valla vastse peaarhitektina on mul hea meel tõdeda, et ruumiloome tee-
mad on kogukonnale  südamelähedased ning äsja valminud elanike rahul-
olu-uuringu tulemuste põhjal saan väita, et minu süda lööb viimsilastega 
sarnases rütmis. Minu esmaseks ülesandeks on valla uue üldplaneeringu 
koostamise korraldamine ja kuigi üldplaneering, nagu nimigi ütleb, on võrd-
lemisi üldine dokument, tuleb selles mõnele piirkonnale pakkuda ka de-
tailsemat linnaruumilist lahendust. Viimsi aleviku keskuseala on just selline 
koht ning olen üsna veendunud, et nii mõnigi juuresolevas artiklis avalda-
tud mõtetest leiab üldplaneeringus ühel või teisel moel kajastamist.

Vaade välja-
pakutavale 
Viimsi kesk-
väljakule prae-
guse ringtee 
asemele. Autori 
visuaal

Aksonomeet-
riline vaade 
Viimsi kesku-
sele magistri-
töö lahenduse 
näol. Autori 
joonis

Markus Maasing 
arhitekt
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Teated

Tunnustame oma valla 
haridustöötajaid  
Oktoobrikuu alguses tänab ja tunnustab Viimsi vald oma haridus-
töötajaid. 5. oktoobril anti välja tänukirjad väljapaistvamatele era-
lasteaedadele, -hoidudele ja Viimsi gümnaasiumi töötajatele.
1. Hanna-Liisa Kuusemets – pühendunud õpetaja töö eest Tiki-Triki 
eralasteaias.
2. Liis Valts – pühendunud töö eest eralasteaias Lillelapsed. 
3. Mari-Liis Lillemets – pikaajalise ja pühendunud töö eest eralaste-
aias Lillelapsed.
4. Loona Voites – suure panuse eest Kelvingi lasteaia laste õpeta-
misel.
5. Kairit Sirak – suure panuse eest Kelvingi lasteaia laste õpetamisel.
6. Maire Varjun – suure panuse eest Kelvingi lasteaia lastele.
7. Julia Velks – panustamast Viimsi valla laste eluterve tuleviku loomi-
sesse Väikese Hipi lastehoius.
8. Vivian Franceska Vahesaar – panustamast Viimsi valla laste eluter-
ve tuleviku loomisesse Väikese Hipi lastehoius.
9. Maarja Urb – südamega tehtud töö eest Viimsi gümnaasiumi käivi-
tamisel, järjepideval õppetegevuse arendamisel ja kvaliteedi taga-
misel.
10. Merike Hindreus – südamega tehtud töö eest koolikultuuri ja -tra-
ditsioonide hoidmisel, õpilasesinduse juhendamisel, koolimaja heakor-
ra tagamisel ja oma mentorgrupi õppijate toetamisel.
11. Matthijs Quaijtaal – südamega tehtud töö eest õpetajana, toetava 
mentorina, koolimeediatiimi juhendajana, segakoori abidirigendina ja 
toetuse eest kooli helisüsteemide toimimisel.
12. Kirsi Rannaste – südamega tehtud töö eest eesti keele ja kultuuri 
edendajana, koolisiseste, piirkondlike ja üleriigiliste õpilasvõistluste 
korraldajana ja toetava mentorina.
13. Külli Täht – südamega tehtud töö eest esinemisjulguse ja -oskuste 
treenimisel ning eduka õpilaste juhendamise eest erinevatel etluskon-
kurssidel ja kooliteatrite festivalidel..

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

Esita kandidaat Harjumaa 
aasta tegijaks  
Konkurss Harjumaa aasta tegija ootab ettepanekuid inimestest, 
ühendustest, asutustest või ettevõttetest, kes on aastal 2022 silma 
paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse.

Tublimaid tegijaid saavad tunnustamiseks esitada nii eraisikud kui 
ka organisatsioonid. Tunnustused antakse pidulikult üle Viimsi Artiumis 
22. novembril.

Konkursile saab kandidaate esitada 1.–30. oktoobrini Harju Ettevõtlus-
ja Arenduskeskuse kodulehel heak.ee järgmistes kategooriates: aasta 
sädeinimene, aasta vabaühendus, aasta panustaja, aasta tegu, aasta 
küla (esitamine 15.09–10.10), Harjumaa tervisetegu, Harjumaa tervise-
tegija, parim siseturvalisusse panustav organisatsioon, parim LEADER 
koostööprojekt, parim LEADER ettevõtlusprojekt, parim LEADER elu-
keskkonna projekt.

Kerli Vilk
Harjumaa aasta tegija konkursi peakorraldaja

KOGEMUS Septembrikuu jooksul 
korraldas päästeamet neli regio-
naalset seminaripäeva “Kriisi-
reguleerimise kunst”, kus oma 
parimat praktikat ja kogemusi 
jagas ka Viimsi vald.

Taoline kriisitemaatikale orienteeritud 
koolitusseminaride sari oli järjekorras 
juba kolmas. See päev on mõeldud ko-
halike omavalitsustes kriisivaldkonna 
eest vastutavatele ametnikele ja oma-
valitsuste kriisikomisjone toetavatele 
päästeameti teenistujatele.

Seekordne seminaride sari kesken-
dus julgeolekukriisile, mis tõstatab 
selgelt vajaduse rääkida elanikkon-
nakaitse alasest tegevusest. Kohali-
ke omavalitsuste võimalustest kriisi-
juhtimisel rääkinud vallavanema Illar 
Lemetti sõnul on igasugune praktika-
te vahendamine väärtuslik ja oluline. 
“Kriisivalmidus ja elanikkonnakait-
se on suured ning sügava mõjuga tee-
mad. Need mõjutavad meie igapäevast 
turvatunnet, aga ka seda, kuidas me 
reaalselt keerulises olukorras hakkama 
saame. Mul on hea meel, et veebruaris 
alanud julgeolekukriisi kontekstis ole-
me vallas võtnud selle teema fookuses-
se ja teinud selle nimel tööd, et Viimsi 
vald oleks kriisideks paremini valmis. 
Loomulikult peab see töö olema järje-
pidev ja kindlasti hoiame elanikkon-
nakaitse teemat fookuses ka edaspi-
di,” ütles Lemetti.

Päästeameti kriisivalmiduse nõuni-
ku Terje Lillo sõnul ajendas Viimsi val-
la kogemusi teiste kohalike omavalit-
suste koolitamisse kaasama senine hea 
koostöö. “Käesoleva aasta kevadel kor-
raldas päästeamet kõrgemad elanik-
konnakaitse kursused, kus osales ka 
Viimsi vallavanem Illar Lemetti. Ju siis 
kõnetasid kriisiteemad sedavõrd, et 
pärast kursust võttis vallavanem meie 
meeskonnaga ühendust ja algas väga 
sisukas ning tore koostöö,” ütles krii-

sivalmiduse nõunik Lillo, kelle sõnul 
Viimsi vallas väga lühikese aja jooksul 
tehtu on hea näide kriisvaldkonna-
le süsteemse tähelepanu osutamisest.

“Rääkisin koolitusel osalenutele, 
kuidas me oleme viimaste kriiside-
ga edukalt toime tulnud muuhulgas 
tänu kogukonna suurele panusele. 
COVID-19 alguses käivitasime koos 
eraettevõtetega elanike testimise ja 
nõustamise, hiljem käivitus lapsevane-
ma Rainar Aamisepa tehtud ettepane-
ku alusel ja abil koolides koroonaviiru-
se tuvastamise pilootskriining. Ukraina 
sõjapõgenike vastuvõtmist ja varusta-
mist kõige hädavajalikuga aitasid Viim-
sis korraldada paljud vabatahtlikud. 

Meie kogemused õpetavad 
teisi omavalitsusi

Kõnelesin ka sellest, et heas koostöös 
päästeametiga korraldasime sel aastal 
kolm elanikkonnakaitse alast koolitus-
seminari, kusjuures põhikorraldajateks 
ja esinejateks olid (lisaks teistele pääs-
teameti inimestele) viimsilased Ma-
rius Kupper, Jako Vernik ja Tuuli Räim. 
Lisaks andsin ülevaate meie tuleviku-
plaanidest ja sellest, kuidas me muudel 
eesmärkidel tehtud investeeringuid või 
arendusi saame kasutada elanikkon-
nakaitses. Nii on Viimsi Artiumi ma-
ja meie uueks evakuatsioonikohaks ja 
VAAL-keskkonda saame kasutada eri-
nevate kaardikihtide – näiteks varju-
miskohtade ülevaate – kättesaadavaks 
tegemiseks,” lisas vallavanem.

Ettekannetega esinesid esindajad Viimsi vallast, päästeametist, kaitseminis-
teeriumist, sotsiaalkindlustusametist ja PR Partner kommunikatsioonibüroost. 
Foto: Marius Kupper

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00



TUNNUSTUS 13. septembril 
kinnitas vallavalitsus istungil 
korraldusega konkursi “Viimsi 
kaunis kodu 2022” võitjad. Kõige 
kaunimaks koduks sellel aastal 
tunnistati Kelvingi külas Mere-
sihi 28 asuv kodu.
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Oktoober 
Artiumis! ManSound

09.10
Henn Rebane 70. Autorikontsert 
„Oodatud kohtumine“

11.10 
Vaba Lava külalisetendus: 
Muinasjutumöll
 
16.10, 23.10, 30.10, 31.10
Karl Laumets “Lennart. 
Pöördtooliaastad”
 
17.10 
Viimsi Artium esitleb: Ukraina 
vokaalgrupp ManSound
 
19.10 
Noored klassikud @ Artium
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
üliõpilaste kontsert
 
22.10
Johan Randver (klaver)
 
25.-29.10
Aasia sõnatu teatri festival 
„1000 kurge“ 

7.10.-3.11.2022
Näitus „Prangli plenäär” 
(Viimsi Kunstikooli galerii)

Lisainfo ja piletid 
viimsiartium.ee

Viimsi valla lähiaja 
kultuurikalender
Kontserdid ja 
teatrietendused

9. oktoobril Viimsi muusikakooli 
45. sünnipäeva kontsert vol 1 – Henn 
Rebane 70 Viimsi Artiumis. Korraldab 
Viimsi muusikakool.
16. oktoobril kell 19 esietendus 
“Lennart. Pöördtooliaastad” Viimsi 
Artiumis.
18. oktoobril Viimsi muusikakooli 
45. sünnipäeva kontsert vol 2 Viimsi 
Artiumis. Korraldab Viimsi muusikakool.
21. oktoobril kell 11 Miksteatri eten-
dus “Võti” Viimsi huvikeskuses.

Eakatele

13. oktoobril kell 15 hõimupäeva 
tähistamine. Kõneleb folklorist Marju 
Kõivupuu, ehtsat Teppo lõõtspilli 
mängib Merili Murde. Randvere 
päevakeskuses. Tasuta. Info: Aime 
Salmistu, tel 518 8125. Korraldab 
VPÜ.
21. oktoobril kell 16 VPÜ sügispidu. 
Meeleolu loovad Ervin Lillepea pere-
ansambel KRUiiS, humoorikaid vahe-
palu esitab Kadri Lillepea Ainsalu, 
laulab ViiKerKoor. Viimsi huvikesku-
ses. Tasuline. VPÜ liikmetele pääse 
10 eurot, müügil alates 11. oktoobrist 
VPÜ toas Kesk tee 1. Korraldab VPÜ.

Varia

7. oktoobril Viimsi valla haridus-
töötajate vastuvõtt Viimsi Artiumis. 
Korraldab Viimsi vallavalitsus.
8. oktoobril kell 11–17 teerännak läbi 
maalimise Viimsi huvikeskuses.
11. oktoobril kell 14.30–18.30 Viimsi 
doonoripäev Viimsi huvikeskuses.
11. oktoobril kell 18 Aet Lass. Pere-
terapeudi jututund teemal “Enese-
teadlikkus igapäevaelus” Viimsi 
raamatukogus. Tasuta. Korraldab 
Viimsi raamatukogu.
11. oktoobril kell 18–21 Tallinna rahva-
ülikooli seebivalmistamine õpituba 
Viimsi huvikeskuses.
12 oktoobril kell 18 mõtteline galerii – 
avangardismist modernismini Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
15. oktoobril kell 10–17 maagililse 
reiki I astme koolitus Viimsi huvikes-
kuses.
18. oktoobril kell 18–20.15 Tallinna 
rahvaülikooli looduskosmeetika õpi-
tuba Viimsi huvikeskuses.
18. oktoobril Viimsi mälumäng Viimsi 
huvikeskuses.
21. oktoobril Harjumaa omavalitsus-
päeva tähistamine Viimsi Artiumis. 
Korraldavad HOL, Tallinna ülikool ja 
Viimsi vallvalitsus.

Seekordne konkurss kuulutati välja 
juunis ja selle eesmärk on esile tõsta 
Viimsi vallas asuvaid arukate ruumila-
hendustega, loodust hoidvaid ja süda-
mega hooldatud kinnistuid. Konkur-
si žürii hindab tervikruumi, haljastust, 
vormi ja heakorda. Konkursi võitjad 
esitatakse edasi konkursile “Eesti kau-
nis kodu”. 

Žürii otsusega kuulutati kaunimaks 
Kelvingi külas Meresihi 28 asuv Virve 
ja Argo Roolahe kodu. Võitja saab 
1200 euro suuruse aianduskeskuse/

Taaskord selgusid Viimsi 
kaunimad kodud

puukooli kinkekaardi ja tema eramu 
fassaadi kaunistab silt “Kaunis kodu 
2022”.

Teise koha sai Haabneeme alevikus 
Lepa tee 9 asuv Sven Simsoni kodu. Te-
ma auhinnaks on 800 euro suurune 
kinkekaart. Kolmanda koha vääriliseks 
hindas žürii Ivi Meltsa Kelvingi külas 
Eha tee 28 asuva kodu. Tema auhin-
naks on 500 euro suurune kinkekaart.

Preemiad antakse traditsiooniliselt 
üle detsembris Viimsi valla tunnustus-
üritusel.

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Virve ja Argo Roolahe kodu koos imelise aiaga valiti selle aasta võitjaks. Foto: erakogu
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K
äesoleva aasta veebrua-
ris said Tallinna ülikoo-
lis kokku ELU projekti 
“Koolieetika” raames 

grupp eetilise tundliku närviga üli-
õpilast kaheksalt erinevalt erialalt. 
Projekti peamine eesmärk oli luua 
koolijuhtidele veebipõhine abima-
terjal, mida haridusjuhid kõikidel 
tasanditel ja haridusjuhtimisega 
seotud ametnikud (nii kohalikes 
omavalitsustes kui ka ministee-
riumis) saaksid kasutada oma töö 
efektiivsemaks tegemisel. Eeti-
kapädevuste arendamine on iga 

seadusandlus ja dokumendid ning 
asjakohane kirjandus. Läbitööta-
tud teaduspõhise materjali põhjal 
koostati uudne ja visualiseeritud 
haridusjuhi eetilise kompetentsi 
mudel “Õiglane ja eetiline haridus-
juht”, juhtumi lahendamise nelja 
sammu mudel ning toetavad ma-
terjalid.

Koguti juhtumeid, mis kaardis-
tati, ja nende põhjal koostati küm-

päevaga üha enam kõneainet pak-
kuv teema, sest aeg-ajalt tundub, 
et reeglid ja normid ei kehti enam 
kõigile. See on oluline teema ja va-
jab kajastust. Me vajame pädevaid 
ja kompetentseid haridusjuhte, kel-
le käitumine on eetiline ja õiglane.

Mida teha ja kuidas käituda 
probleemide tekkimisel, kui kõi-
kidel inimestel on erinev arusaam 
eetilisest käitumisest? Anu Tamme-
leht on kirjutanud Õpetajate Lehes 
(mai, 2022), et eetikahariduses töö-
tab päriselt see, kui rühmas aru-
tatakse läbi keerulised juhtumid 
(nt Clarkburn, 2000, Mustajoki ja 
Mustajoki, 2017). Uuringud näita-
vad (Clarkburn, 2000; Tammeleht 
jt, 2019), et isegi aeg-ajalt juhtumi-
tega tegeldes ja neid rühmas aru-
tades eetikapädevused paranevad: 

KOOLIEETIKA Eetikamudeli loomise vajadus 
haridusjuhtidele on hetkel Eesti hariduses toimuva 
taustal üks olulisemaid ülesandeid. Teadaolevalt ei 
ole haridusjuhtide eetikapädevuste arendamiseks 
seni loodud teaduspõhiseid juhtumite lahendamise 
meetodil põhinevaid materjale, mis vastaksid just 
Eesti kontekstile.

Haridusjuht peab olema õiglane ja 
eetiline ka probleemide lahendamisel

areneb eetiline tundlikkus, arusaa-
mine ja otsuste langetamise oskus. 
Korduvalt eetikateemade üle juu-
reldes hakkame aina rohkem mär-
kama eetilisi dilemmasid enda 
ümber ja peagi käime ringi “eetika-
müts” peas.

Projekti teaduspõhisus
Projekti käigus töötati läbi kehtiva 
haridusasutuse juhtimist puudutav 

me kombineeritud juhtumit, mille 
põhjal tehti võimalike lahenduste-
ga ja ühtne lahenduspõhi. Projek-
ti käigus viidi läbi kaks piloottesti-
mist, mille käigus katsetati kahte 
koostatud juhtumit ning lahendus-
põhjasid. Samuti koguti osaleja-
te tagasisidet ja kasutajakogemust.

Loodame, et koolieetika teema 
saab edaspidi aina suuremat tä-
helepanu ning haridusjuhtidele 
koostatakse, sarnaselt õpetajatele, 
ka nende enda eetikakoodeks. Pro-
jekti juhendajatel on plaan tutvus-
tada koolieetika projekti ka rahvus-
vahelisel konverentsil. Materjalide 
arendamisest ja levitamisest on hu-
vitatud ka TÜ Eetikakeskus.

Kristi Kurist
ELU projektis osaleja

LASTEHOID Viimsi Miisu on 
eralastehoid väikelastele. 
Lastehoius käivad maailma-
avastajad vanuses 1,6–4. Laste-
hoidu tutvustas tegevjuht Ülle 
Ammussaar. 

Viimsi Miisu avati 2020. aasta su-
vel aadressil Nelgi tee 1. Enne las-
tehoidu tegutses nendes ruumides 
Viimsi noortekeskus. “Ruumid on 

läbinud põhjaliku uuenduskuuri, 
mille käigus sai lammutatud seinu 
ning seeläbi muutusid ruumid pal-
ju avaramaks,” meenutas Ülle Am-
mussaar. Muutus on tõesti suur, 
sest mäletades ka ise veel noorte-
keskuse vanu ruume, tundub laste-
hoiu poolt teostatud värvilahendus 
ja ruumide kujundus varasemaga 
kui öö ja päev. “Meil on nüüd suur 
esik, avar mängutuba, rahustav ui-
numistuba, kööginurgaga söögi-
tuba ja mugav potitamisala,” lisas 
Ammussaar. Mõnusa atmosfää-
ri loovad kunstniku poolt seintele 
maalitud lastepärased pildid tun-

Lastehoid Miisu toetab mudilaste kasvamist
tud multifilmi- ja raamatutege-
lastest ning loomulikult ei puudu 
seintelt ka lõbusad Miisud. Sise-
ruumides on lastele loodud män-
gu- ja turnimisala, mida tehes on 
arvestatud laste igakülgse arenda-
mise võimalustega.

Lastehoius algavad hommi-
kud hea tuju ringiga, mis on põ-
nev, arendav ja õpetlik ning an-
nab lastele kogu päevaks rõõmsa 
hoo sisse. “Maja ette rajasime sel-
lel sügisel väikelaste mänguvälja-
ku, kus “miisulased“ saavad iga-
päevaselt mängimas käia,” rääkis 
Ammussaar. Õues olemine ei piir-

du üksnes mängualaga. Koos kas-
vatajatega võetakse ette jõukoha-
seid jalutuskäike, et tutvustada 
lastele meid ümbritsevat elu. Näi-
teks vaadatakse üheskoos tegutse-
mas kratist vareseid, vastu lehvita-
takse prügiauto- ja bussijuhtidele 
ning märgatakse looduse igapäe-
vast muutumist. “Nii õpivad lapsed 
juba väiksest peale tajuma loodust 
ning meid ümbritsevat elukesk-
konda,” ütles Ammussaar.

Viimsi Miisu lapsehoidjate-õpe-
tajate valikul on esmatähtis siiras 
sõbralikkus ja tõeline soov laste-
ga töötada. Miisus käib tegevuste 

juhendamine ja igapäevatöö ees-
ti keeles ning enamus lastehoius 
käivatel lastel on emakeeleks ees-
ti keel, aga esindatud on ka muid 
rahvusi. “Meil on väga vedanud 
suurepäraste lapsevanematega, 
kellega koostöö on olnud ääretult 
meeldiv ja ühtehoidev,” võttis Am-
mussaar jutu kokku.

Loe lisa!
 Materjalid on leitavad 

aadressilt koolieetika.org.

Eetilise 
analüüsi 
neli sammu. 
Joonis: Margit 
Meltsas

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Loe lisa!
 Täpsem info kodulehelt 

viimsimiisu.ee.

Lastehoiu 
ruumid on 
valguskülla-
sed ning neid 
kaunistavad 
kõigile tutta-
vad tegelas-
kujud. Fotod: 
Jane Saks
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Seiklus merel
“Balti visandid” algab põneva me-
resõidu kirjeldusega, kus parajasti 
Prangli saarest mööda sõitev pur-
jelaev suure tormi kätte sattub. Me-
remeestel on viimases hädas selge, 
et lõpp on lähedal, kuna laevas on 
täpselt kolmteist inimest. Nad ot-
sustavad ühe, neile kõige nõialiku-
mana näiva daami üle parda visata 
ja nii kõrgematele jõududele mee-
lepärase teoga endale ellujäämist 
tagada. Täpselt samal ajal sünnib 
aga laevas laps neljateistkümnen-
daks reisijaks ja ärev olukord la-
heneb kenasti. Torm taltub ja laev 
jõuab õnnelikult sadamasse.

Naissaare tekkimine
Seda lugedes tuli kohe tuttavana et-
te üks rahvapärimus Naissaare tek-
keloost, mille eelmise sajandi algul 
kogus Johan Mattias Eisen. Selles 
loos on võimaliku laeva uppumise 
põhjustajaks naine, kes oli varasta-
nud kirikust armulaua leiva. Lae-
vast leiti varguse sooritanu üles ja 
visati üle parda. Laev pääseski nii 
õnnetusest. Naine seekord küll pää-
ses samuti. Veest kerkis tema pääst-
miseks jumalikul vahelesegamisel 
maa, millest saigi Naissaar.

Reisijate ohverdamine
Kuigi Julius Schultz Betram kirju-
tas oma raamatu pool sajandit va-
rem, on mõlemal juhul tegemist 
väga sarnase motiiviga – surmast 
pääsemiseks heidetakse üle parda 
inimene. Mõlemal juhul on selleks 
naine. Laevareisijate arvumaagia 
puhul tuli paralleelse võrdlusena 
meelde tuntud jutuke kitsetallest, 
kes kümneni oskas lugeda.

Selliste uskumuste alged võivad 
ulatuda sajandite või lausa aastatu-
handete taha ja ajapikku on tekki-
nud palju erinevaid variatsioone. 
Inimohverdamine jumalate lee-
vendamiseks on ka küllaltki levi-
nud komme erinevates kultuuri-
des palju sajanded. Kreeklaste juht 
Trooja sõjas, Agamemnon, pidi oh-
verdama enda tütre Iphigeneia. 
Mõnede versioonide kohaselt see 
toimuski, kuid paljude versiooni-
de kohaselt päästis jumalanna Ar-
temis siiski noore naise elu. Siinse-
test paikadest teame üleskirjutist, 
et kohalikud elanikud tahtsid 1375. 
aastal ohverdada merre rootslastest 
rohuneemlasi. Tol korral päästis 
mehed Birgitta.

Arvestades Schultz Betrami mõ-
nusalt kerget sulge, ei ole muidu-
gi selge, kas meremehed veel XIX 
sajandi lõpus ka tegelikult kolme-
teistkümnendaks osutunud proua 
merre oleksid visanud. 

Naissaar (Eino Leino)                                                               

Naissaare neemel suur valge kivi
meremeeste märgina helgib,
hukkunud laevu seal terve rivi,
lugu kurblikke saatusi nendib,
lugu meil kahel,
suveõhtuti vahel
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad. 

Kui valge vahuse rinnaga naine
püstiselt kerkib ta veest,
metsikult kisab ta marustes laineis
nagu ülimalt palutaks elu eest,
nagu surmaviis
kuulutaks siis
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Kuid siis kui vesi laisalt vaid kõigub,
merepind peeglina võbeleb,
vaikse kandlehäälega suu tal hõigub,
merekullana keha tal sädeleb
läbi laine, laisa, 
öökumas paistab
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Mõnikord nüüd lained laulavad 
soojalt:
“Tuim kivi ta enne küll polnud,
ka temale hing oli kingitud Loojalt,
armastus tal võõras ei olnud.”
Mees saarele jõudis,
ära hommikul sõudis
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Ta lahkumist märkas, kui
aovalgus käes,
ta rannale ummisjalu tormas,
ta vette kahlas, ehk kallimat näeb,
ta kutsus, tuleks tagasi armas,
kuid lainete taha
jäi silmsidest maha
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Ta trotsib kurbuses karme tuuli,
seistes kehaga voogude vahus, 
kostub lõputult armsa hüüe ta 
huulilt,
jälle lembelugu laulab siis rahus,
ei kangelast näe,
viis meri ta käest
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Marie Under
Naissaare kohta Eiseni poolt ko-
gutud ja avaldatud pärimuse põh-
jal kirjutas Marie Under imeilusa 
poeemi “Naissaare sünd” (1928). 
Under lisas rahvajutule omalt poolt 
sisu ja tekkis kaasahaarav lugu mit-
metahulise moraali ja dramaati-
kaga. Kahjuks pole andmeid, kas 
Under ka ise Naissaarel käis, aga 
poeem on vana pärimust tugevasti 
ja tänuväärselt kinnistanud. 

Eino Leino
Marie Under ei olnud siiski esime-
ne, kes Naissaarest poeemi kirju-
tas. Pigem võiski ta olla inspireeri-
tud Soome ühest väljapaistvaimast 
poeedist Eino Leinost, kes oli ju-
ba 1914. aastal kirjutanud poee-
mi “Naissaari”. Arvatakse, et muu-
saks selle ballaadi kirjutamisel oli 
eestlanna Hella Wuolijoki, kes Lei-
not 1914. aastal tugevasti loomin-
guliselt mõjutas. Eino Leino pol-

NAISSAARE Viimsilane Pille Toompere tõlkis eesti 
keelde Georg Julius Schultz-Betrami teose “Balti 
visandid”, mis on meie kultuuriloos väga oluline 
ja tänuväärne ettevõtmine. Raamat on sisult väga 
hariv ja samas elamusterohke. Juba esimestest 
lehekülgedest hakkasid hargnema niidid, mis viisid 
nii äratundmiste kui ka uute põnevate teadmisteni. 
Ühe sellise niidi juhatusel purjetaksin Naissaarele.

Naissaare legendidest ja luulest

nud küll siis veel Eestis käinudki. 
Aino Suits on meenutanud, et kui 
Eino Leino esimest korda Eestisse 
reisis, 1921. aastal, siis deklameeris 
ta seda ballaadi laeval, kui Naissaar 
nähtavale ilmus. Just Naissaare bal-
laadis korduva rea – nii kaunilt ka-
jakad vee kohal nutavad – kirjutas 
Hella Wuolijoki Eino Leino lahku-
mispärjale.

Kivistunud naine
Selles kaunis poeemis on samu-
ti tekkelugu. See jutustab, kuidas 
igatsev naine muutus veest kerki-
vaks rahnuks. Igatseva naise kiviks 
muutumine on samuti maailma 
mütoloogias ja kirjanduses levi-
nud motiiv. Juba muistsete kreek-
laste Echo (eesti keeles Kaja) muu-
tus Narkissose tõttu kiviks. Reini 
jões on võimas Lorelei kalju, mille 
kohta on kirjutatud kunstmuinas-
jutte kiviks muutunud naise aine-
tel. Viimsi lähedal asus kuulus Iru 
Ämm, mis rahvamuistendi järgi oli 
kivistunud keerisnõid ja millele 
Kreutzwald andis dramaatilisema 
tõlgenduse kivistunud Linda näol. 
Eino Leino kivistunud naise võiks 
romantilisemad meresõitjad üles 
otsida… Kuigi see võib olla poee-
mi järgi ka ohtlik tegevus.

Kuna eesti keeles pole Eino Lei-
no suurepärast poeemi Naissaarest 
enne tutvustatud, siis pakun seda 
lugeda enda tõlkes.

Juba seisnud ta on seal aastasajad,
nüüd on ta vaid kivi valge, 
palju lootust ta lootusetuna vajas,
öösel kukkus ta lõplikult jalgelt,
sügistes, talvedes
tardus soe veri, valvates
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Kuid kui saabub suvi nii mahe,
veri taas valges rahnus siis ärkab,
muistset armastust meenutab kohe,
mõte kaugele uuesti tärkab,
kuhu sangar sõudis,
kes saarele jõudis
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Ja kui siis hädapasun taas hõigub, 
oh, jumal armas, nüüd aita,
peagi lainetes laev meeletult kõigub,
peagi veepinnal lauad ja kaikad,
mõni tükk veel ujub,
jäävad orvud nüüd koju
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Ta armastuse jõudu kuulutab,
mis ei andesta, kahjatse, säästa,
mis surmab, keda suudlus on 
hullutand,
mis elusalt lahti ei päästa,
mis piksena tabab,
jalust elusat rabab
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Ta lauldes loitsib sellist armu,
mis põletab, lõhub ja tallab,
mis toob kodudes külma karmust,
külvab koldele talvise halla,
kui kaks inimest 
ei tunne teineteist
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Seepärast mõnigi pale siis 
kahvatub,
suur kogu toob hirmu ja paine,
kui ohkab ja näitab taas oma 
rahutust
Naissaare valge naine,
kurbus meil kahel
suveõhtuti vahel
– nii kaunilt kajakad vee kohal 
nutavad.

Janek 
Šafranovski
Rannarahva 
muuseumi juhataja

Richard Sagrits “Naissaare sünd”. Illustratsioon 
teosele “Meriballaadid”, 1939. Repro: Eesti Kunsti-
muuseum

Marie Under. 
Foto on aas-
tast 1929, mil
ilmus luule-
kogu “Õnne-
varjutus”, kus 
sisaldus esi-
mest korda 
ballaad “Nais-
saare sünd”. 
Foto: Rahvus-
arhiiv

Eino Leino. 
Foto: Eesti 
Kirjandus-
muuseum

August Schmidti “Naissaare rand” on maalitud samal aastal, mil Eino Leino kirjutas poeemi. August Scmidti vend oli maailmakuulus 
stellaaroptik. August Scmidti poja Eriku maale saab näha Rannarahva muuseumis. Repro: Tallinna Linnamuuseum
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“M
eid võib pidada 
küllalt nooreks 
e t t e v õ t t e k s , 
sest oleme kok-

ku tegutsenud umbes viis aastat,” 
ütleb omanik ja tootmisjuht Mih-
kel Škerin sissejuhatuseks. Aktiiv-
se müügitegevusega alustati Bal-
ti jaama turul, kus asuvad täna ka 
tootmisruumid, mis varustavad  
kaubaga nii Balti jaama turgu, aga 
ka Nõmme turgu ja Viimsis asuvat 
poodi. “Kokku on meil Balti jaa-
mas kolm suurt ruumi: ühes too-
dame, teist kasutame laona ning 
kolmandat kasutame vajaduspõ-
hiselt. Näiteks keerame sinna vaja-
dusel külmakraade juurde, et kau-
pa hoiustada,” jätkab mees.

Mihkli Lihaäri käivitaja selgitab 
müüdava kauba tootmisprotses-
si: “Meile tuleb tooraine sisse, ise 
käitleme, maitsestame ning lõika-
me, vajadusel ka marineerime. Ko-
hapeal pakendame ja markeerime 
ning seejärel veame oma müügi-
punktidesse Nõmmele ja Viimsis-
se laiali,” on puust ja punaselt sel-
geks tehtud, kuidas jõuab maitsev 
liha Viimsi elanikeni.

Põhirõhk on kvaliteetsel 
värskel lihal
“Meie poepind Viimsis on hetkel 
küllaltki väike. Seal on põhirõhk li-
hal, aga meilt leiab näiteks ka pur-
gisuppe, veini ja õlut. Suvel läks 
kaubaks palju grill-liha,” lausub 
Mihkel. Toorainena eelistatakse 
eestimaist, kuid defitsiidi korral 
pööratakse pilgud ka mujale. Kõi-
ge olulisem on alati kvaliteet.

Mehe sõnul on neil Eestis üheks 

nusega – kanad üks kuu, sead kuus 
kuud, lambad alla aasta.” Veis võiks 
olla kuni kolmeaastane. Samuti 
sõltub liha maitse loomade stres-
sitasemest, kuidas neid on trans-
porditud, milline on nende söögi- 
ja joogilaud.

Liha lettidelt otsa ei saa
Sügis võtab võimust ning nii uu-
rin ka eesootava hooaja kohta, mi-
da on lettidele oodata. “Sügisel ja 
talvel tuleb kindlasti rohkem ees-
timaist lammast müügile. Samuti 
laieneb valmispraadide hulk,” lu-
bab Mihkel.

Veel ei ole me oma jutuga krii-
sini jõudnud, kuid rääkides vei-
selihast, siis esimest korda meie 
vestluse ajal tekib paus. “Veiseli-
ha läheb Eestist suuremalt jaolt 
Poola, kuna seal lihtsalt makstakse 
rohkem, aga nälg meid ei ohusta. 
Võib märgata, et inimeste tarbita-
vad kogused on muutunud väikse-
maks, teisalt on meeletult tõusnud 
kala hind ning liha süüakse selle-
võrra rohkem. Lihast on kõige jõu-
lisemalt tõusnud kanaliha hind,” 
tõdeb mees.

Suvekuudel küsitakse just läbi-
kasvanud liha pärast seakaelakar-
bonaadist tooteid, millest Mihkli 
Lihaäri valmistab ka kogu šašlõki-
valiku. “Teadupärast on seal vaid 

suurimaks partneriks lihaga va-
rustamisel Rakvere lihakombinaat 
ning Atria, kes on suuruselt teine 
seakasvataja Eestis, lisaks mitmed 
väiksemad lihatootjad. Kanaliha 
tarnimise osas tehakse koostööd 
Talleggi ja Rannamõisaga.

Pood on väike, aga tubli
Kogu tootmise ja müügipunktide 
peale on kokku vaid üheksa ini-
mest, mis paratamatult paneb kü-
sima, kuidas on nii väike meeskond 
võimalik? Olles isegi külastanud 
nende poode ja saanud suurepä-
rase teeninduse ja maitseelamu-
se osaliseks, peavad kõik töötajad 
lihtsalt olema väga tublid ja moti-
veeritud. “Perefirmat veavad lisaks 
minule minu naine Anne-Mari, 
tootmises on abiks meie hea sõber 
Indrek. Viimsi poes on perenaiseks 
Kaili,” selgitab mees.

“Viimsis ei ole meid veel pä-
ris üles leitud, peame kõvasti pin-
gutama ja püüdma end nähtavaks 
teha. Oleme olnud kohal kohali-
ku Viimsi jalgpalliklubi üritustel, 
toetades noori sportlasi ning pan-
nes välja erinevaid loosiauhindu. 
Hiljutisel Viimsi JK 15. sünnipäe-
val grilliti staadionil meie etteval-
mistatud sea- ja kanaliha šašlõkki,” 
räägib mees kogukonnaga sideme-
te loomisest.

POOD Perefirmana majandav Mihkli Lihaäri 
alustas tegutsemist vallamajas asuvas kunagises 
poes umbes kaks aastat tagasi. Kuidas Viimsis äri 
sujub ning mil moel on keerulised ajad mõjutanud 
tooraine hankimist ja muutnud tarbimisharjumusi, 
rääkisime ettevõtte juhi Mihkel Škeriniga.

Mihkli Lihaäri on Viimsis juba kaks aastat

Mihkel on ise õppinud lihateh-
noloogiks, kes töötas tosinajagu 
aastaid Stockmanni liha-kala osa-
konna juhatajana. Konkreetselt li-
hasektoris on Mihkel töötanud 
kokku pea 25 aastat, seega tõeline 
oma ala asjatundja.

Šašlõkk ja ribid olid selle 
suve lemmikud
Kohapeal Viimsi poes valmista-
takse oma toorainest ka šnitsleid, 
maitsestatakse kana, eriliseks hi-
tiks on saanud teravad tiivad. “Si-
ga ja kana äädikašašlõkk ning lai 
valik erinevaid ribisid on vahest 
kõige suuremad lemmikud meie 
poes. Suvel osteti palju ka lamba- 
karreed,” kirjeldab Mihkel. Kuid 
pakutakse loomulikult ka veise- ja 
lambaliha.

Kui ma uurin, miks on vahel 
lambal ikka kasuka maitse juures 
ja kanafilee puine, teeb Mihkel kii-
re õppetunni: “Tapmisele minevad 
loomad peavad olema n-ö õige va-

kaks kaelakarbonaadi ning väikes-
telt talunikelt on raske kokku saa-
da vajalikku hulka toorainet, ise-
gi suurtel on tarneraskusi. Riske 
maandades soetame mingi osa li-
hast ka Taanist, kes on juhtiv sea-
kasvatuse riik maailmas. Väikse-
mate partnerite juures olen ise 
käinud ka tükeldamist ette näita-
mas, et koostöö paremini sujuks. 
Ise peab aktiivne olema,” räägib 
Mihkel. Kindlasti tasub mainimist, 
et kõikidel jahutatud toodetel on 
päritolumaa kirjas. Põrsast kotis ei 
pea ostma.

Jõulud ei ole mägede taga
Esimene lumi tuleb alati ootama-
tult ning sellega seoses räägime ka 
jõulutoodangust. “Meil tuleb letti-
dele lai valik erinevaid nn valmis-
praade, mida me kohapeal õpeta-
me valmistama ja nii saab igaüks 
selle kodus valmis küpsetada. Need 
on juba praegu saadaval. Äädika-
ga šašlõkid on meil aastaringselt 
müügis, neid saab ka talvel õues 
valmistada,” kirjeldab Mihkel sü-
gistalvist valikut. Talvisel perioodil 
leiab poest ka pardi- ja kalkunili-
ha. “Mulle endale meeldib jõulu-
del ikka seapraadi kamaraga süüa, 
mis lihtsalt soola ja pipraga mait-
sestatud,” räägib Mihkel oma eelis-
tustest.

Tööpäev algab enne 
kukke ja koitu
Tootmisosakond Mihkli ja Indre-
kuga alustab igal hommikul ju-
ba kell viis, misjärel komplekteeri-
takse kaubad ning transporditakse 
külmabussidega Nõmmele ja Viim-
sisse. Igal õhtul saadavad müüjad 
nimekirja vajaminevast uuest too-
dangust. “Me hoolime oma inimes-
test väga ja usun, et meie töötajad 
on palga ja tingimustega rahul. 
Hetkel on ka meie koostööpartne-
rid paigas ehk liha tarneahel töö-
tab. Ootame väga, et järjest roh-
kem Viimsi inimesi leiab tee meie 
poodi üles,” kutsub Mihkel kõiki lä-
bi astuma. 

Viimsi Lihaäri sortimendiga 
saab tutvuda FB lehe /mihkliliha 
kaudu, kuid loomulikult ka poes 
kohapeal!

Väärikat maja 
on värskenda-
tud ka väljast.

TOITLUSTUS Kindlasti teavad 
juba paljud, et Viimsi piiri 
ääres olev Reval Cafe oma 
tegevust samas asukohas 
enam pikalt ei jätka. Samuti 
on ehk märgatud, et Jussikas 
on ajutiselt suletud ning vana 
tuntud õlleka ees seisab juba 
päevi Reval Cafe kleebistega 
auto. Kahe söögikoha ees-
ootavatest muutustest rääkis 
Reval Cafe tegevjuht ja asutaja 
Rene Treifeldt. 

Reval Cafe sai alguse Viimsis Ranna 
teel asuvast paviljonist. Mitte küll 
tänasest asukohast, aga just sellest-
samast paviljonist, mis asus kuna-
gi Tallinnas Süda tänava otsas. “22 

aastat tagasi sai sealt alguse minu 
ja vend Anri Treifeldti kohvikuäri,” 
meenutas Rene Treifeldt. 12 aastat 
tagasi koliti paviljon Viimsisse Ran-
na teele, kus kohvik sai ajutise ehiti-
sena toimida käesoleva aasta keva-
deni. “Siis soovis Viimsi vald, et me 
ehitaksime ettenähtud ehitusma-
hus uue hoone või peame paviljo-
ni oma asukohast teisaldama,” sel-
gitas Treifeldt. Nii ongi Reval Cafe 
omanikel huvi paviljon soodsalt ära 
realiseerida, sest neil endil puudub 
sellele otsene väljund. “Prügimäele 
me teda ei vii. Oleks parem, kui pa-
viljon leiaks kellegi käes ikka raken-
dust,” ütles Treifeldt.

Kuna Reval Cafe Viimsis samas 
asukohas tegutsemist ei jätka, ha-
kati piirkonnas otsima uut võima-
lust. Juhuslikult pakuti Jussikat. 
Siin tuleb rõhutada, et Reval Cafe 
ei pöördunud Jussika poole, vaid 
vastupidi. “Selgus, et Jussikas toi-

Reval Cafe teeb endisesse Jussikasse perekohviku
metab minu kauaaegne tuttav ja 
koolivend, kes ei soovinud enam 
ise söögikohta pidada. Koos leidsi-
me kiiresti ühise keele ja olgu öel-
dud, et Reval Cafe läheb majja rent-
nikuks,” täpsustas Treifeldt.

Hubane perekohvik
Legendaarse Jussika asemel avab 
pika ja väärika ajalooga majas pea-
gi uksed Reval Cafe. “Meie soov on 
teha siia perekeskne kohvik, kuhu 
on mõnus tulla ka koos lastega. See 
võimalus meil paviljonis puudus,” 
tutvustas Treifeldt uue toidukoha 
kontseptsiooni. 

Maja interjöör saab võrreldes 
varasemaga olema oluliselt hel-
gem ja heledam. Plaanis on aktiiv-
selt kasutusele võtta ka terrass ja 
aiaosa, kus uuel aastal hakkavad 
toimuma aiakontserdid. “Viimsi 
inimesed on meid omaks võtnud, 
soovime Viimsis tegutseda ja anda 

ka Reval Cafele uus hingamine,” 
täpsustas Treifeldt.

Reval Cafe tugevuseks on alati 
olnud hommiku- ja lõunasöögid. 
Lisaks jäävad menüüsse ka kondiit-
ritooted, gelato ja muidugi tuleb ka 
lastemenüü. “Proovime tootevali-
kus jätta alles ka mõned n-ö Jussika 
hitid, nagu näiteks Jussi õlu,” täp-
sustas Treifeldt.

Maja teine korrus jääb erabro-
neeringuks, mida saab rentida juu-
belilaudadest peielaudadeni. Sa-
muti on huvilistel võimalus bro-
neerida laudu jõuluürituste jaoks. 
Lisainfo küsimiseks tuleb kirjutada 
e-posti aadressil info@revalcafe.ee.

  Avamispäeva veel paigas 
ei ole, see toimub oktoobri 
keskel. Lisainfot saab Reval 
Cafe kodulehelt revalcafe.ee.

Sellest pavil-
jonist sai 
Reval Cafe 
alguse. Fotod: 
Jane Saks

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Mihkli Lihaäri tegutseb vallamajaga ühes hoonetekompleksis. Fotod: Jane Saks

Mihkli Lihaäris 
on müügil liha 
igale maitsele.

Ettevõtte juht 
Mihkel Škerin.

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor 
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T
änaseks on päevakeskus 
saanud juurde ruumi 
perearstikeskuse arvelt, 
mis viidi aastal 2020 üle 

Haabneeme Karulaugu tervisekes-

Päevakeskuse sünnipäevapi-
du ja hooaja avamine toimus 15. 
septembril mõnusas ja koduses  
õhkkonnas. Kuulati Aime Salmis-
tu meenutusi ja ajarännakut 15. 
aasta tegevuse kohta. Tänukirja-
dega peeti meeles aktiivseid osa-
lejaid ja õnnitleti suvesünnipäe-
valapsi. Randvere päevakeskuse 
ansambel Kibuvitsalill ja seenior-
tantsurühm Kobarake tegid väi-
kese etteaste. Sõnakunstiringi ju-
hendaja Helle Tomingas naerutas 
meid oma naljadega. Ürituse pu-
hul oli välja pandud näitus keraa-
mika- ja käsitööringis valmistatud 
toodetest. Muusikalist meelelahu-
tust pakkus muusik-koorijuht ja 
pedagoog Andrus Kalvet. Tantsiti 
hoogsalt ja lauldi ühiselt ning sü-
damest. Tänud Aime Salmistule 
pika ja mitmekülgse päevakesku-
se tegevuse edendamise eest! Vä-
ga vahva päev oli.

Uuel hooajal on päevakeskuses-
se oodatud kõik, kes vähegi soovi-
vad midagi koos teha. Ainult nii 
saame muuta paremaks päeva en-
da ja kogukonna jaoks. Keegi ei to-
hiks olla üksi! 

kusesse. Aastate jooksul on tulnud 
juurde terve rida uusi huviringe – 
jooga, arvuti- ja digiseadmete õpe, 
käsitöö/siidimaal, toolivõimlemi-
ne, sõnakunstiring, kodundus/ko-
kandusring. Heameel on sellest, et 
keraamikaring alustab sellest hoo-
ajast tööd päevakeskuse ruumes. 
Nüüd on tingimused tunduvalt la-
hedamad, kuna saime projektiga 
uue keraamikaahju ja potikedra. 

JUUBEL 17. juunil 2007 valmis kaua oodatud 
Randvere maja. Siin avati lasteaed, perearstikeskus, 
noortekeskus ja ruumi said ka eakad päevakeskuse 
jaoks. MTÜ Viimsi Päevakeskused Randvere päeva-
keskuse juhatajana asus samal aastal tööle Aime 
Salmistu, kes kohe kiirelt hakkas otsima võimalusi 
huvitegevuse arendamiseks. Kuna ruumid olid 
suhteliselt väikesed, alustati õues kepikõnniga. 
Juba õige varsti lisandus lauluansambel, tervise-
võimlemine ja seeniortants.

Randvere päevakeskus tähistas juubelit

Meil on väga vedanud huviringide 
juhtidega, kes kõik on oma ala tõe-
lised professionaalid (Ivi Talimäe, 
Elina-Lehta Kaasik, Harri Lensen, 
Taimi Viks, Sirje Põllu, Liis Selder, 
Helle Tomingas ja Marianna Pap-
pel). 

Uued tuuled
2021. aastal lõpetati  MTÜ Viim-
si Päevakeskused tegevus ja moo-
dustati vallavalitsuse hallatav Viim-
si hoolekandekeskus, juhatajaks 
Lemme Palmet. Selle alla kuuluvad 
ka Haabneeme ja Randvere päeva-
keskused, mis on mõeldud huvite-
gevuseks ja üheskoos toredalt aja 
veetmiseks.

Eda Remmelg
Randvere seenior 

Randvere 
päevakeskuse 
hooaja ava-
pidu. 

Ansambel Kibuvitsalill, juhendaja Sirje Põllu (fotol paremal klahvpille mängimas). 
Aime Salmistu ja Reet Aljas 
pidutorti lõikamas. 

Seeniortantsurühm Kobarake 
tantsuhoos. Fotod: Ruslan Dontsov

80+ elu nautimas
VÄ L JA S Õ I T

Oli kergelt tuuline hommik, kui 80+ reisi-
seltskond kogunes oma esimesele suvisele 
reisile. On alati palju õhinat, vestlusi ja 
kallistusi, kui omavanustega saab midagi 
koos teha – see on mõjuvam kui tabletid 
arstilt.   

Meie esimene reis oli loodus-kultuuriline: Nõva 
looduskeskus, Lihula linnus ja ümbrus (giidiks 
kohalik õpetaja) ning lõppes võimsate “tuuli-
kutega” Virtsus. Reisi jooksul nägime Keelise 
kauneid eestimaistest kividest tehtud ehteid, 
milliseid tekitas 500 miljonit aastat tagasi Nõva 
rannikumerre kukkunud Neugrundi metoriit, 
õppisime tundma kauneid looduslikke orhi-
deesid, saime teada Lihula ajaloost, tunnetasi-
me elektrilaineid ning “raha lahkumist kukrust”.

11. augustil viis reis meid Raplasse, Türile, 
Põltsamaale ja Viljandisse, giidideks meie ea-
kaaslased Eha ja Arvo. Meie teele jäid Tohisoo, 
Lohu, Kolu ja Särevere mõisad. Raplas avaldas 
muljet aastal 2018 valminud riigigümnaasium 
oma huvitavate lahendustega, astmeliste klas-
siruumide, raamatukogu, söökla ja vana, aastast 
1928, koolimaja kokkuliitmisega. Silmailu pak-
kus Rapla uhke kahetorniline kirik, uus jalgpal-
li kilehoone ja ilusad tänavad.

Põltsamaa ordulinnuses on palju, mida nä-

ha ja kuulda. Linnuses asub ka Eesti pressimuu-
seum. Imeline on Põltsamaa roosiaed, kus kas-
vab üle 800 roosisordi. Meie giid näitas meile 
kaunist Põltsamaad ja unustamatu mulje jättis 
Sõpruse park, kuhu erinevate riikide nimekate 
ühiskonna-, kultuuri- ja sporditegelaste poolt 
on istutatud üle 6000 puu (esimene aastal 1973) 
ning paigaldatud kauneid skulptuure. Viljandis 
nautisime lossimäge ja külastasime pärimus-
muusika aita. Päev oli tõesti väga muljeterikas, 
hariv ja täis kultuuri.

8. septembril ronisime säravsilmil bussi, 
et minna selle aasta viimasele reisile Rakver-
re. Külastasime Rakvere linnust, kus väga aru-
kas giid pani meiegi teadmised proovile, ning 
imetlesime kaugusest Tarvase skulptuuri. Aas-
tal 2020 valminud vabaõhukeskus jättis võim-
sa mulje. Vaatasime Pika tänava hoovidesse ja 
nägime linna esimest tuulikut. Andsime au va-
badussõja mälestusmärgile, külastasime polit-
seimuuseumi, mis enamusele väga meeldis. 
Osad meist külastasid ka Linnakodaniku muu-
seumi, kus oli põnev näha, millised vahendid 
olid kasutusel köögis, pesuköögis ja kingsepa 
elamis- ja töötoas.

Tervitame ja täname oma väga tublit bussi-
juhti Arvit ja täname Viimsi vallavalitsust!

Õie Tutt ja Karin Kaljurand Politseimuuseumis.

Sõpruse pargis. Fotod: Ruslan Dontsov
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22.
augustist kuni 13. 
septembrini toi-
munud küsitlus 
hõlmas 14 vald-

konda, mis elanikke kõige otsese-
malt puudutavad. Oma hinnangu 
andis rahulolu-uuringus 1262 ela-
nikku, mis on ca 200 vastaja võrra 
rohkem kui eelmisel korral. Kõi-
ge suurem oli vastamisaktiivsus 
Naissaarel, kust vastused andis 
54,5% elanikest, ja kõige väiksem 
Prangli saarel, kust vastas vaid 3% 
elanikest. Küsitlusele vastas see-
kord 13% Leppneeme küla elani-
kest, järgnesid Metsakasti ja Kel-
vingi külad.

Vanuselises jaotuses osales kõi-
ge vähem vastajaid vanusegru-
pis, mis hõlmas kuni 19-aastaseid. 
Enim vastanuid oli vanusegrup-

Viimsi vallavanema Illar Lemetti 
sõnul on uuringu tulemused val-
lavalitsusele oluline sisend mõist-
maks seda, millised on viimsilaste 
mõtted ja ootused seoses elukesk-
konna ja teenustega, mida vald 
pakub. “Mul on hea meel, et 1300 
viimsilast leidis võimaluse oma 
mõtete jagamiseks. Kogukonna 
kaasamine on meile oluline ja tä-
nan kõiki osalenuid! Need mõtted 
ei jää sahtlisse, vaid saavad sisen-
diks nii uue üldplaneeringu koos-
tamisel kui ka valla pikaajalise 
strateegia loomisel, millega oleme 
juba alustanud ja millega seisame 
hea selle eest, et Viimsi oleks aas-

KOKKUVÕTE 13. septembrini oli Viimsi valla 
elanikel võimalus vastata küsimustikule, millega 
uuriti rahulolu Viimsi valla erinevates valdkon-
dades. Uuringu lõplikud tulemused avaldatakse 
Viimsi valla kodulehel pärast raporti valmimist 
oktoobris.

Valla rahulolu-uuringus rääkis kaasa 
pea 1300 viimsilast

pides 30–39 (vastajaid 344), 40–49 
(vastajaid 452) ja 50–59 (195 vas-
tanut). Suurim hulk vastajaid on 
Viimsis elanud 21 aastat ja rohkem 
(380 vastajat), 16–20 aastat (288 
vastajat) ja kuni 5 aastat (223). Nen-
de vanusegruppide esindajaid elab 
Viimsi kõige rohkem. 

Uuringut läbi viinud HeiVäl Con-
sultingu analüütiku sõnul eristub 
väga selgelt kaks huvigruppi, kes 
näevad Viimsit erinevatest pers-
pektiividest. Ühelt poolt põlised 
viimsilased, kes on märkimisväär-
selt kriitilisemad ja positiivsemalt 
meelestatud kui uued tulijad.

Muutus toimus ka vastanute 
jaotuses elukoha alusel. Kui 2019. 
aastal moodustasid suurema osa 
vastanutest korterites elavad viim-
silased, siis sel aastal olid vasta-
jateks enamasti oma majas ela-
vad inimesed, keda oli vastanutest 
üle poole (706 inimest). Kokku oli  
sarnaselt eelmisele korrale enamik 
vastajaid need, kelle töökoht asub 
Tallinnas.

taks 2045 just selline nagu viimsi-
lased ootavad. Kindlasti saab meile 
Viimsis olema suur väljakutse, kui-
das kogukonna ootustes leida kesk-
teed ja liita huvigruppe, kes näevad 
Viimsi tulevikku erinevalt,” sõnas 
Lemetti.

Uuringus tõstatus ühe problee-
mina aktiivne ehitustegevus Viim-
sis. Vallavanema sõnul on näha, 
et inimestele jääb arusaamatuks, 
miks see toimub. “Viimsi vallas 
toimuv ehitustegevus on täna või-
malik vaid tuginedes otsustele, mis 
on tehtud varem. Saan kinnitada, 
et vald on sel aastal alustanud vaid 
mõned üksikelamuga seonduvad 

detailplaneeringud. Enamus taot-
lusi on jäänud vallavalitsuse poolt 
rahuldamata ja ehitustööd, mi-
da me näeme, on varem kehtesta-
tud detailplaneeringute realisee-
rimine,” selgitas vallavanem, kelle 
sõnul Viimsi tuleviku vaates saab 
arengustrateegia kõrval väga olu-
liseks nurgakiviks Viimsi arengule 
uus üldplaneering, milles samu-
ti oodatakse kogukonna aktiivset 
kaasarääkimist.

Vallaelanike rahulolu-uuringu 
tulemused avaldame kohe pärast 
lõpliku raporti valmimist Viimsi 
valla kodulehel oktoobris 2022.

                            
LASTEAED  

VÄIKE PÄIKE VIIMSIS  
otsib oma päikselisse perre: 

ABIÕPETAJAT 
töö täiskoormusega 

ASENDUSTÖÖTAJAT 
töö sulle sobiva graafiku alusel 

Huvi korral võta meiega  
ühendust hiljemalt 15.10.22: 

 
viimsilasteaed@lasteklubi.ee 

505 6510 

www.väikepäike.ee

JA

Väike Päike Viimsi Lasteaed 
Kraavi tee 1,  Pärnamäe küla 

Meie juurde pääseb ka ühistranspordiga.

Tule ja osale väärikate ülikoolis 
E LU K E S T E V  Õ P E

Veel on võimalik registreerida Tartu ülikooli 
väärikate ülikooli, mis sel aastal toimub 
kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium 
(Randvere tee 20).   

• Avaaktus ja loeng toimub 18. oktoobril kell 13, 
esineb Eerik Puura teemaga “Kliimamuutused 
ja energeetika areng: kuidas need meid kõiki 
mõjutavad”.

Erik Puura on eesti geoloog keskkonnageo-
loogia ja hüdrogeokeemia valdkonnas ja kesk-
konnateadlane. Ta lõpetas 1989. aastal Tartu 
riikliku ülikooli geoloogia erialal. Keskkonna-
kaitse MSc 1993, kaitstud Manchesteri ülikoo-
lis, tehnikadoktor (PhD 1999 keemiatehnika 
erialal, kaitstud Stockholmi kuninglikus tehni-
kaülikoolis). Ta on olnud Tartu ülikooli tehno-
loogiainstituudi direktor, ülikooli ettevõtlussu-
hete ja innovatsiooni juht ja arendusprorektor.
• 15. novemberil kell 13 esineb Rainer Saks tee-

maga “Olukorrast Ukrainas julgeolekueksper-
di pilgu läbi”.

Tartu ülikooli vilistlane Rainer Saks on olnud 
pikaaegne Eesti riigiametnik. Ta on juhtinud Va-
bariigi Presidendi kantseleid, teabeametit ja ol-
nud välisministeeriumi kantsler. Hetkel juhib 
Eesti küberturbe ettevõttet CybExer Technolo-
gies OÜ, mis tegeleb kübersõja harjutusväljaku-
te tehnoloogia loomise, müügi ja treeningutega 
selles valdkonnas.
• Järgmised loengud: 13.12.2022, 3.01.2023, 
14.02.2023, 14.03.2023, 11.04.2023 ja lõpuaktus 
16.05.2023.

Lisainfo ja registreerimine: Moonika Oras, 
tel 512 1477 ja e-mail moonika.oras@viimsivv.ee.

Moonika Oras 
projektijuht

Viimsilaste 
mõtted ei 
jää sahtlisse, 
vaid saavad 
sisendiks nii 
uue üldpla-
neeringu koos-
tamisel kui ka 
valla pikaaja-
lise strateegia 
loomisel. 

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Loengud on kõigile osalejatele tasuta. Registeeru varakult ja tule kohale! Foto: Canva

Harjumaa II Omavalitsuspäev
  Viimsi valla, Tallinna ülikooli, Eesti linnade ja valdade liidu, Harjumaa omavalitsuste liidu 

ja MTÜ POLIS-e koostöös teist aastat korraldatav Harjumaa Omavalitsuspäev kannab sel 
korral pealkirja “Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel”.

21. oktoobril toimuva konverentsi üheks keskseks teemaks on, kuidas huvitegevus ja -haridus 
haridusliigina mõjutavad inimest kogu elukaare vältel, seda nii isiksuse arengu, karjäärivaliku 
kui ka loovuse ning eneseväljenduse võimaldajana, samuti tervise ja heaolu allikana. Arutelude tule-
musena võetakse vastu Harjumaa Omavalitsuspäeva deklaratsioon, mis edastatakse riigikogule.

Omavalitsuspäev toimub Viimsi Artiumis. Foto: erakogu
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Mis ajendas Teid Randveres ker-
gejõustikutrennidega alustama?
Kuna Haabneemes trenne juba te-
hakse. Tegelikult teen ka ise Rand-
vere staadioni ribal tihti trenni 
ning mulle meeldib seal. Kui noor-
tega Randveres alustasin, ütles üks 
lapsevanem, et kodu lähedal asuv 
treening on väga mugav, sest laps 
saab ise siia tulla ja pärast ko-
ju minna. Kergejõustikusse ootan 
muidugi kõiki lapsi, ka neid, kes 
Randveres ei ela või seal koolis ei 
käi. Hetkel on grupis 12 last, seega 
huvilistele veel ruumi jagub! Tree-
ningutesse ootan lapsi alates 8. elu-
aastast.

 
Kas kergejõustikusse võivad tul-
la ka noored, kes varem üheski 

lisel ajal. Samas trennides ikka jäl-
gin, et laste jook oleks vesi, mitte 
limonaad.

Millist nõu annate lapsevanema-
tele?
Kuulake, mida laps teha tahab, ja 
ärge suruge neile peale oma unis-
tusi – täita võiks ikka lapse omi. Sa-
muti ei ole mõtet last üle koormata. 

trennis käinud ei ole?
Muidugi! Paljud lapsed ei olegi 
võistkonnamängijad ja soovivad 
ise enda eest väljas olla. Minu ees-
märgiks on, et laps ise tahab trenni 
tulla ja tunneb treenimisest mõnu.

Kas kergejõustikutreeningutesse 
on oodatud ka need, kelle põhi-
alaks on midagi muud?
Kergejõustik aitab igale spordiala-
le kaasa, sest kõige suurem üldfüü-
siline koormus tulebki kergejõus-
tikust. Trennides teeme ka jooksu, 
sest nagu ütles üks mu treener, 
Katrin Klaup, on jooks kõige alus. 
Jooksma motiveerin noori kas läbi 
võistluste, näiteks teeme teatejook-
su, või mängu. Laste lemmikud on 
ikka rahvaste- ja pesapall, “jahi-
mees” ja erinevad hüppemängud.

Muidugi jälgin ma, et vanemad 
noored saaksid aeg-ajalt suuremat 
koormust kui väiksemad lapsed. 
Samas soovitan kuni 15. eluaasta-
ni teha kergejõustikus kõiki alasid 

TRENN Tõrvast pärit Kadi Kaart (25) on Viimsis 
elanud paar aastat. Noor naine on õpetajaks Järve-
küla koolis ning juhendab käesolevast sügisest 
Randveres noorte kergejõustikutreeninguid ning 
teeb samal ajal ka ise tipptasemel trenni.

Kergejõustikutrenn kutsub noori 
Randvere grupiga liituma

ning siis võib soovi korral mõelda, 
mis alaga süvitsi edasi minna.

Mitu korda nädalas peaks heade 
tulemuste saavutamiseks trennis 
käima?
1.–3. Klassi lapsed võiksid vähe-
malt kaks korda nädalas käia ja 
sealt edasi kolm-neli korda. Mi-
na ise hakkasin trennis käima alles 
5. klassist. Ju oli mul pisut ka an-
net, sest 4. klassis hüppasin kau-
gust 4,21. Usun, et minu kehalisele 
arengule aitas kaasa ka see, et mi-
nu lapsepõlv möödus õues. Pärast 
kooli läksin kohe sõpradega õue, 
kus mängisime ja jooksime, ning 
õhtul siis alles õppisime.

Kas ja kui palju tuleb noortel tren-
nis käies toitumist jälgida?
Eks kõik saab alguse kodust. Mä-
letan, et kui olin teismeline ja mu 
ema ütles, et pean hakkama jälgi-
ma, mida ja kui palju söön, siis ik-
kagi kuulasin teda. Teismelistega 
võib see olla veidi keeruline, sest 
nad võtavad kõike väga isiklikult. 
Väikestega ei ole see nii karm, ku-
na nad liiguvad palju ka trennivä-

Kõike nagunii ei jõua ja mingi hetk 
tuleb teha valik.

Olete ise kergejõustikuga tegele-
nud 15 aastat ja treenite tänase-
ni tipptasemel.

Leian, et ka treener peaks ise 
kõik alad läbi tegema. Ma olen ise 
seitsmevõistleja taustaga ja saa-
nud ka Eesti meistriks. Kuid het-
kel tegelen ainult odaviskega. En-
da võistlustest ja kogemustest olen 
rääkinud ka lastele, olles nii neile 
eeskujuks, aga samas ka näen, et 
minu lood motiveerivad neid roh-
kem pingutama.

Miks otsustasite vaid odaviskele 
keskenduda?
Kui lõpetasin 9. klassi, oli tulemas
noorte olümpia. Oda tundus põnev 
ala ning otsustasin seda proovida. 
Viskasin võistlustel 500-grammist 
oda 47,91 m.

Pärast Tartu ülikooli lõpetamist 
tulin Viimsisse ja hakkasin treeni-
ma klubis Tallinna Kalev treener 
Sulev Lepiku juures ning kesken-
dusin üksnes odale – minu rekor-
diks on hetkel 47,88 m. Unistus on 
ikka EM, MM ja olümpiamängud. 
Kuid järgmisel hooaja eesmärgiks 
on üle 50 meetri visata.

Mis Teid motiveerib?
Ma ei ole selline inimene, kes al-
la annab. Ma tean, et minus on po-
tentsiaal olemas, kuid tehnika ei 
ole veel nii paigas. Mul on rütm 
sees ja alla anda ma veel ei soovi. 
Vahel võib olla paha tuju ja mõtlen, 
et ei taha trenni minna, kuid ikka-
gi lähen, sest ma tean, et pean. See 
kõik motiveeribki.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Tule trenni!
 Randveres toimuvate tree-

ningute kohta saab lisainfot 
lindon.ee kodulehelt.

Lapsed Rand-
veres trenni 
tegemas. Foto: 
Kadi Kaart

Kadi Kaart. 
Foto: erakogu

Kergejõustikutrenn sobib igale 
lapsele. Foto: Canva
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K
ui 2007. aasta oktoobris 
koos isa Olevi ning tree-
nerist sõbra Ivo Leht-
metsaga esimesed kaks 

noortegruppi 30 mängijaga Viim-
sisse loodud sai, ei olnud meil ai-
mugi, et 2022. aasta lõpus jookseb 
väljakutel 500 noort jalkahuvilist 30 
treeninggrupis. Jalgpallikoolis on 
esindusmeeskond koos duubel-
võistkonnaga, esindusnaiskond, 
poiste ja tüdrukute grupid ning pi-
sikesed pallivõlurid lasteaedades.   

Kui ajas tagasi minna, siis koo-
li algusaeg ühtib mõisapargi jalg-
palliväljaku valmimisega. Enne 
seda treenimiseks mõeldud välja-
kut Viimsis ei olnudki. Alles aastal 
2015 valmis Viimsi staadion, mis 
on nüüd meie jalgpallipere kodu ja 
süda. Alles aastal 2018, kui valmis 
praeguse nimega Forus Spordikes-
kus, sai jalgpallikool võimaluse ren-
tida endale ka klubiruumid – konto-
ri, massaaži, varustuse hoiustamise 
ja garderoobi tarbeks. Aastast 2020 
on meil ka jõusaal, mis on andnud 
juurde väga palju treeningvõima-

JK-s ka jalgpallihariduse ja -osku-
sed on saanud. Viimastel aastatel, 
kui klubi on veel suuremaks kasva-
nud ja nõudlus heade treenerite jä-
rele on suur, oleme oma ridadesse 
taas hakanud integreerima ka väl-
jastpoolt Viimsit, kuid tugeva jalg-
pallitaustaga treenereid, nagu Kris-
ten Viikmäe, Alo Dupikov, Aleks 
Leben, Giacomo Piron. Nende kõi-
gi tähtsus noorte kasvatamises on 
oluliselt suurem, kui panustavad 
hetkel klubi (ehk lapsevanemad lä-
bi liikmemaksu), omavalitsus (pea-
raha) või riik (treenerite tööjõuku-
lude toetus). Loodan, et meie juhid 
vallas ja ka riigis aduvad, et ka tree-
ner on väärt õpetajatega sarnast ta-
su ja kui me seda kohe ei tee, kao-
vad treenerid koos klubidega ning 

JALGPALL Martin Reimi Jalgpallikooli (MRJK) 
15 aastat edukat tegutsemist Viimsis on andnud 
kindlust, et ala on siinsete noorte seas populaarne 
ja olulisel kohal. 

Viisteist aastat järjepidevat jalgpallikooli

ner. Aga mitte ainult lapsevanemad, 
vaid ka meie kooli kasvandikud on 
tänaseks ametis treeneritena. Mark 
Piliste, Jan Erik Silm, Hans Robert 
Herman, Elisabeth Polstjanova on 
momendil need noored, kes MR-

laste tervis koos sellega. Hetkel on 
palga vahe õpetajatega väga suur 
ning kasvab järgmisel aastal veelgi, 
rääkimata Eesti keskmisest palgast.

Vaatamata keerulistele aegade-
le oleme suutnud ka muid vaja-
likke ameteid klubipüramiidis täi-
ta. Füüsilise ettevalmistuse treener 
Raul, massöör Tõnu, varustaja Mar-
ju ja juhiabi Erbe on selle head näi-
ted. Samuti noortetöö juhi ametiko-
hal tegutsev Kristen ja kõigile juba 
tuttav kogukonnajuht Erle.

Kogu meeskonda rõõmustavad 
ja panevad uhkust tundma klubi 
sportlikud tulemused, sest oleme 
igas vanuses Eesti paremike hul-
gas ehk kõrgeimas liigas. 

Ka meie tegemisi kogukonna 
liitjana on märgatud. Traditsioo-
nilised heategevuslikud perepäe-
vad, kus toetame Viimsi erinevaid 
toetust vajavaid huvigruppe, eaka-
te kõnnijalgpall ja lapsevanemate 
treeningud on meie tavapärane li-
saväärtus ning loomulikult esin-
dusvõistkonna kodumängud, mis 
ulatuvad vaatajate arvult juba 300 
kaasaelajani.

Aitäh kõigile, kes meie tegemi-
si jälgivad või toetust jagavad! Ilma 
teieta poleks ka meid.

lusi. Unistus jalgpallihallist (koos 
kergejõustikuradadega) on saanud 
käega katsutavaks, sest talvised 
treeningtingimused on meil siiani 
suurimaks murekohaks. Loodan sii-
ralt, et see lähima aasta-paariga ka 
teoks saab ning Viimsi suurimat ko-
halike noorte spordikogukonda sel-
lega ka valla poolt hinnatakse.

Võimekad treenerid
Aga ükski kollektiiv ei saa olla edu-
kas ilma heade töötajateta ehk 
meie puhul treeneriteta. Kuid mit-
te ainult treenerid, vaid ka toetav 
personal on ühe hea klubi vun-
damendiks. Kui alustatud sai kol-
me treeneriga ja aasta hiljem liitus 
meiega Martin Kaalma, siis edaspi-
di ühinesid meie treeneriteperega 
paljud jalgpallihuvilised lapsevane-
mad. Ka Paul Siht, Arli Salm, Dmit-
ri Polstjanov, Samuele De Pizzol, 
Alar Kaljuvere, Erle Meresmaa, Da-
nel Rämmal, Martin Normann on 
kõik sarnaselt tee meie juurde leid-
nud. Neid inimesi on olnud märk-
sa rohkem, kes selle 15 aasta jooksul 
on jalgpallliklubisse panustanud. 
Motivatsioon, head koolitused, hu-
vi ala vastu, jalgpalliharrastaja ta-
semel taust ning Viimsis elavatena 
kogukonnatunne annavad hea po-
tentsiaali olla kohaliku klubi tree-

Martin Reim 
Viimsi MRJK/JK 
tegevjuht

Liitu MRJK 
perega!

 Täpsemat infot klubi kohta 
saab kodulehelt mrjk.ee.

Aastal 2008 ...

... ja aastal 
2022. Fotod: 
MRJK

Rull-iluuisutajad kohtusid 
prints Hans-Adam II-ga

VÄ L I S R E I S

Viimsi rull-iluuisutajad rühmast Precision 
Team Phoenix olid kutsutud esinema 
Liechtensteinis toimuvale iga-aastasele 
muusikafestivalile The Princely Liechte-
nstein Tattoo. Üritus on kuulus oma ainu-
laadse atmosfääri poolest ning osalejate 
poolt mängitava muljetavaldava muusika 
ning vaatemänguliste lavaliste liikumiste 
poolest.   

Sel aastal olid üritusele kutsutud esinejad 
Liechtensteinist, Šveitsist, Hollandist, Šotimaalt 
ja Eestist. Kokku anti kolm etendust kolmel jär-
jestikusel päeval.

Etenduse esilinastuse tegi veelgi erilisemaks 
Liechtensteini valitseva printsi Hans-Adam II 
kohalolu, kes oli Eesti rull-iluuisutajate etteas-
test vaimustuses. Etenduse lõppedes avanes 
Phoenixi tiimi rull-iluuisutajatel erakordne au 
kohtuda ning vestelda printsiga isiklikult, mida 
jääb meenutama kohtumisel tehtud foto.

Esinemisel osalesid Viimsist pärit rulluisuta-
jad Melissa Lisel Aasav, Hanna-Stiina Kivinurm, 
Kaia Mia Kalda, Natalie Li Lind, Kristina Jelõko-
va ja Elis Lemberg. Eesti tüdrukuid saatis laval 
elava muusika saatel The Princely Castle Band.

Anne-Mari Tamm 
Foxartistic treener/mänedžer

Fotol koos printsiga – Melissa Lisel Aasav (vasakult kolmas), Hanna-Stiina Kivinurm (paremalt 
esimene). Foto: erakogu
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R E A K U U LU T U S E D

Aiatööd

Ohtlike puude raie, võsalõikus 

ja kruntide puhastamine võsast. 

Helista julgelt ja leiame lahenduse! 

Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, 

langetame puid ning vastavalt teie 

soovile teostame ka teisi haljastus- 

ja koristustöid. Helistage julgelt 

tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-

lehelt www.ifhaljastus.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa tee-

nused. Ohtlike puude/okste lange-

tamine, viljapuude lõikamine, lume 

koristamine, heki lõikus ja püga-

mine. E-post igor@inkteenused.ee, 

tel 5348 7318.

HEKKIDE JA VILJAPUUDE LÕIKUS. 

Oman pikaajalist kogemust ning 

palju õnnelikke kliente. Helista või 

kirjuta, teen hea hinnapakkumise! 

E-post rpappel@gmail.com, tel 

5396 2258, Raido.

Ehitus

Tänavakivide paigaldus ja paran-

dustööd. Teede ja platside ehitus. 

Kivide müük. Haljastustööd. Tel 

5667 6629, info@viimsikivi.ee, 

www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaa-

toriga, lammutus- ja koristustööd, 

vee- ja kanalisatsioonitrasside 

ehitus. Teenustööd kaubikuga. 

Tel 507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 

viimistlustööd. Kortermajade reno-

veerimine MTR EEH011474. Pakume 

erinevaid lahendusi hoonete ja 

majade ehitusel. Tel 5352 9476 või 

mehitus@gmail.com.

Katuste, fassaadide ja aedade pesu, 

värvimistööd, remonttööd. Veeren-

nide puhastus ja akende pesu. Tel 

5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.

Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-

sindelkatuste pesu ning värvimine. 

Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 

ning akende õrnpesu. Tänavakivi 

pesu ning liivatamine. www.sunlu-

na.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.

Tänavakivide paigaldus. Parklate 

ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 

info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 

tel 525 5851.

Bituumenkatuste remont SBS-rull-

materjaliga. Plekitööd. Tel 5819 

7445.

Teostan maalritöid, santehnilisi töid 

(ka avariikorras),  pisiehitustöid, 

krohvimist, katuse ehitust ja elektri-

töid. Vastav pädevus olemas! Tel 

552 7217.

Muud teenused

Kutsetunnistusega korstnapühkija, 

4. tase. Töötan kiirustamata, töö 

puhas ja korralik. Tehtud töö regist-

reerin Päästeametis. Tel 5689 0125, 

e-post kuldnoop@gmail.com.

Kogemustega õmbleja Haab-

neemes teeb õmblus- ja parandus-

töid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 

524 2109, Heljo.

Kogemustega õmbleja teostab 

Viimsis Aiandi teel parandus- ja 

õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Pakume kolimis- ja transporditee-

nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 

esemete utiliseerimine. E-post 

indrek@asjadliiguvad.ee, tel 529 

9579, AsjadLiiguvad.ee.

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.

Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 

kolijad. Vana mööbli demonteeri-

mine ja äravedu, sh rämpsu ära-

vedu. Metallijäätmeid (sh koduma-

sinad) viime ära tasuta. Töötame 

ka nädalavahetustel. Tel 502 8148.

Vahetan boilereid, WC-potte, 

segisteid, valamuid, pesumasinate 

ühendamine ja vanade äravedu, 

väiksemad elektritööd. Tel 5904 

8011, e-mail looduse.3@hot.ee.

Mahla pressimise teenus ja õunte 

kokkuost Harjumaal Kose vallas. 

Lisainfo tel 5621 9762.

Ost, müük, rent

Ostame absoluutselt igas seisus 

autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 

alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 

5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu postkaar-

te ja fotosid, trükiseid ja doku-

mente, vanaraha ning muid Eesti 

ajalooga seotud kollektsioneerimi-

se esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 

0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 

kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-

mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 

maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-

vaid. Kohapeal kiire vormistamine 

ja tehing. Pakkumisi ootan 

seisevauto@gmail.com või tel 5618 

8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 

sularahas. Vormistan ja arvelt 

maha võtan ise. Vaata lisaks 

www.seisevauto.ee.

Uuemate ja vanemate raamatute 

ja vanavara (fotod, postkaardid, 

margid, rahad, mänguasjad, heli-

plaadid, suveniirid, tarbeesemed 

jm) ost. Tel 514 0618, Andres.

Müüa lõhutud kuivad ja toored 

küttepuud kohale toomisega. Kui-

vad küttepuud 50 l võrkkotis 30 cm 

(lepp, sanglepp, kask, saar). Info ja 

tellimine tel 509 9598 või kodu-

lehelt www.pakhalupuu.ee. 

Kuiv küttepuu, lepp ja kask, 30 cm 

40 l võrkkotis. Kohale veoga. Tel 

527 0884.

KÜTTEPUUD. MÜÜA SAETUD JA 

LÕHUTUD KÜTTEPUUD PIKKU-

SEGA 30-60 CM. KOJUVEDU. 

TEL 522 7345, e-post marek406@

gmail.com. Pakkuda ka kuivad küt-

tepuude tootmisjäägid võrkkotis 

(pikkusega 10–28 cm). Tellimusi 

võtame vastu iga päev.

Võtan vastu kogumise eesmärgil 

vanu vinüülplaate, CD-plaate ja 

helikassette. andero.sesmin@

gmail.com, tel 528 8259.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

VIIMSIS OOTAB SIND
Rehvivahetus, -müük
ja -hoiustamine

ALAJAAMA TEE 10, VIIMSI
REMAUTO.EU

MUGAV 
TEHNOÜLEVAATUS

Meie ooteruumis saad

juua
kohvi

sirvida
ajakirju

kasutada
meie WiFi’t

jälgida 
ülevaatust

AUTOTEENINDUS

Hooldus ja luksepatööd

Sildade reguleerimine

Kliimahooldus

TEHNOÜLEVAATUS: 5848 0707
AUTOTEENINDUS: 5556 2216
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Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Instru Viimsi Market  Randvere tee 7a, Haabneeme
tel 666 0017, viimsi@instru.ee

KÕIK 
PRILLID

AVAMISE  PUHUL

-40%
Tingimused kauplusest.

instru.ee

NÜÜD AVATUD!

VIIMSI

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

 
          

 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 
 

P E R E  O P T I K A

RAAMID KLAASID

49€
vaid

Feel Good
Prillipakett, mis teeb rõõmsaks!

Ly Johanson
 +372 506 8605

ly.johanson@uusmaa.ee

EI  OLE KUNAGI ROHKEM
VÄÄRT OLNUD KUI TÄNA!

SINU KODU

 
 
 

 
 

Kui  oled mõelnud oma
kodu müügist  ning
soovid teada sel le
väärtust ,  s i is  võta
meiega ühendust!

Eleri Kerde
 +372 513 1009
eleri.kerde@uusmaa.ee

 MEIE  MÜÜME SINU
JAOKS  PARIMATEL

TINGIMUSTEL!

Viimsikatena  tunneme
Meie ühist  kodukanti

kõige paremini!
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kadaka

Drive In

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kadakas: Pilvetee 8/2

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont
Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

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

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      
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Viimsi Happy Jazz festivali 
raames toimuvad

tasuta pop-up kontserdid
Viimsi Kaubanduskeskuses!

02.11 kl 18.00
Duo Nikita

Korzoun & Ara
Yaraljan

 

Täpsem info ja festivali kava:
www.happyjazz.ee

 
03.11 kl 18.00

Duo Nikita
Korzoun & Kalev

Karlson

Pakume tööd mõnusas tiimis ja inspireerivas 
töökeskkonnas, paindlikku töögraafikut, põhi-
palka ja igakuist boonust. Väljaõpe kohapeal 
ja arenguvõimalused optika erialal garantee-
ritud! 

Saad tutvustada klientidele prillimoe viima-
seid trende ning aidata lahendada nende 
nägemisprobleeme. Boonuseks firmasisesed 
soodustused, nt tasuta prillid ja päikeseprillid 
ning palju muud.

Sinult ootame keskhariduse olemasolu, head 
suhtlust eesti, vene ja inglise keeles ning 
arvuti kasutamise oskust. 

Hei, otsime oma tiimi uusi liikmeid!
Tule 

KLIENDI-
TEENINDAJAKS 

Tartu Kvartali keskuse 
Instru kauplusesse

Hei, otsime oma tiimi uusi liikmeid!

KLIENDI-
TEENINDAJAKS

Tule

Tartu Kvartali keskuse
Instru kauplusesse

Pakume tööd mõnusas tiimis ja inspireerivas 
töökeskkonnas, paindlikku töögraafikut, põhi-
palka ja igakuist boonust. Väljaõpe kohapeal 
ja arenguvõimalused optika erialal garanteeri-
tud!

Saad tutvustada klientidele prillimoe viimaseid 
trende ning aidata lahendada nende nägemis-
probleeme. Boonuseks firmasisesed soodus-
tused, nt tasuta prillid ja päikeseprillid ning  
palju muud.

Sinult ootame rõõmsat töötahet,  
head suhtlust eesti, vene ja inglise keeles 
ning arvuti kasutamise oskust.

Hei, otsime oma tiimi uusi liikmeid!

KLIENDI-
TEENINDAJAKS

Tule

VIIMSI
Instru kauplusesse

Pakume tööd mõnusas tiimis ja inspireerivas 
töökeskkonnas, paindlikku töögraafikut, põhi-
palka ja igakuist boonust. Väljaõpe kohapeal 
ja arenguvõimalused optika erialal garantee-
ritud!

Saad tutvustada klientidele prillimoe viimaseid 
trende ning aidata lahendada nende nägemis-
probleeme. Boonuseks firmasisesed soodus-
tused, nt tasuta prillid ja päikeseprillid ning  
palju muud.

Sinult ootame rõõmsat töötahet,  
head suhtlust eesti, vene ja inglise keeles 
ning arvuti kasutamise oskust.

Meie kontakt:
Katrin Peets
tel +372 508 8699 
katrin.peets@instru.ee

TRENNIBING

PROOVI UUSI TREENINGUID JA VÕIDA
TASUTA SPA18+ SAUNAKESKUSE

PÄÄSMED!

BRAZIL BUTT LIFT - BODYART - BODYATTACK - BOSU FIT - TRX
STRENGTH - LES MILLS CORE - RINGTREENING

LÄBI 5 TRENNI JA KINGIME SULLE ÜHE SPA18+ PÄÄSME
LÄBI 7 TRENNI JA KINGIME SULLE KAKS SPA18+ PÄÄSET

LOE LÄHEMALT

SPATALLINN.EE

VIIMSI SPA SPORDIKLUBI
RANDVERE TEE 11, VIIMSI
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Filotaigen, 
külmutatud  
KanakiKanaki

260 g260 g

Ekstra 
väärisoliiviõli
Oleum Crete

1 L

-16%
Kreeka mahedad 
pepperonid
Royal

325 g/ neto 180 g

-17%

Mini lehttaigna-
juustupirukad, 
40 tk, külmutatud  
Kanaki

920 g

Mahedad Kreeka 
pähklid
Kommi Asemel Öko

100 g

Pakkumised kehtivad 11.10-24.10.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Tutvustame Kreeka maitseid!

11.10-24.10.2022

-21%-16%

Tahiini Tahiini 
seesamipastaseesamipasta
MakedooniaMakedoonia

300 g300 g

9,999,99
tavahind 11,99tavahind 11,99

-23%

1,991,99
tavahind 2,59 / 11,06/kgtavahind 2,59 / 11,06/kg

3,293,29
tavahind 3,99 / 10,97/kgtavahind 3,99 / 10,97/kg

2,49
tavahind 2,99 / 9,58/kgtavahind 2,99 / 9,58/kg

-21%

1,791,79
tavahind 2,29 / 17,90/kgtavahind 2,29 / 17,90/kg

6,696,69
tavahind 8,49 / 7,27/kgtavahind 8,49 / 7,27/kg

Oliivide kokteil 
või rohelised 
teravad oliivid
Grelia

250 g

-23%

2,592,59
tavahind 3,39 / 10,36/kgtavahind 3,39 / 10,36/kg

2,492,49

Esietendus 16.10.2022
Piletid ― piletitasku.ee

Viimsi Artium │ Randvere tee 20, Viimsi

Lennart.
Pöördtooliaastad

Etendus Lennart Meri vimkadest ja
sihikindlusest Eesti presidendina.


