
Tallinn           29.04.2019 

Vastused Viimsi Vallavalitsuse küsimusele 

Haabneeme rannas on surfiklubiks  rajataval asukoht kivine ning surfareid ei ole kodanike 
sõnul seal kunagi näha olnud. Mistõttu on alust arvata, et asukoht ei ole surfamiseks sobiv 
ning surfiõpilastele ohtlik. Lisaks on lähedal supelrand. Kuidas antud asukoht on sobivaks 
valitud, millega surfiklubi tegelema hakkab, kuidas tagatakse kohalike öörahu? 

Küsimus - Haabneeme rannas on surfiklubiks  rajatav asukoht kivine ning surfareid ei ole 
kodanike sõnul seal kunagi näha olnud. Mistõttu on alust arvata, et asukoht ei ole surfamiseks 
sobib ning surfiõpilastele ohtlik.  

Vastus - Haabneeme ranna esine on tõesti pisut kivine ja seab teatavad piirangud mõnele 
surfitegevustele. Sellest tingituna oleme oma tegevusi planeerides arvestanud ka teiste lähiümbruse 
randadega, kus saab läbi viia veekoolitusi. Surfitegevused on eelkõige seotud ilmastiku 
tingimustega, näiteks tuule tugevus ja suund, seega ei olegi võimalik surfitegevusi alati ühes ja 
samas kohas teha. Surf on liikuv eluviis.  

Haabneeme surfikooli tegevused toimuvad nii vees kui ka ranna alal, samuti osaliselt teistes Viimsi 
randades.  

Surfikooli üks peamine tegevus on aerusurfi koolitused ja matkad. Koolituste teoreetiline osa 
toimub rannas ja praktiline osa vees. Haabneeme rand sobib aerusurfi harrastamiseks väga hästi. 
Kivine maastik muudab matkad põnevamaks, samuti on lähiümbruses teisi huvitava rannajoonega 
kohti. 

Purjelaua koolitus- Suur osa purjelaua koolitusest koosneb teoreetilisest ja praktilisest ranna 
koolitusest. Kividest taga pool sobib Haabneeme rand purjelaua praktiseerimiseks. 

Lohesurfi koolitus - Suur osa lohesurfi koolitusest koosneb teoreetilisest ja praktilisest ranna 
koolitusest. Lohesurfi praktiline osa vees toimub Püünsi, Pirita jne. rannas vastavalt ilmastiku 
tingimustele.  

Laste, noorte, täiskasvanute laagrites ja trennides on suur osa õppest rannas ja purjelaua ning 
aerusurfi tegevused Haabneeme rannas vees.  

Lisaks on surfikooli tegevuste hulgas laste sünnipäevad, ranna jooga, ranna kohvik jne, mis kõik 
kuuluvad surfielu juurde ja need tegevused toimuvad surfikooli esisel alal.  

Surfikooli tegevuste hulka kuuluvad ka purjetamise koolitused ja meresõidud purjejahtidega. 

Küsimus - Lisaks on lähedal supelrand. Kuidas antud osukoht on sobivaks valitud, 

Vastus - Väga paljudes avalikes randades Pirital, Kakumäel, Stroomis, Pärnus jne. on 
surfitegevused ja suplerand kõrvuti. Tänapäeval ei sega nad teineteist. Nagu eelpool mainitud ei 
plaani surfikool Haabneeme rannas vees tegeleda lohesurfi koolitustega, mis võiks olla suplejate ja 



surfarite kokkupuute kohaks. Aerusurf ja purjelaua harrastamine ei kujuta ujujatele mingit ohtu 
vees. 

Küsimus - kuidas tagatakse kohalike öörahu 

Vastus - Väljavõte maa kasutuse lepingust  

Kasutajal on keelatud Maa-alal: 

tegeleda kinnistul heade kommete ja avaliku korra vastaste tegevustega; 

häirida oma tegevusega kolmandaid isikuid ja Kasutusse andjat, sh viia läbi tegevusi, mis 
põhjustavad mürahäiringuid ranna külastajatele ning ümbruskonna elanikele; 

välikõlarite jms müratekitavate seadmete kasutamine  ajavahemikus kl 20.00 õhtul – 12.00 
hommikul (v.a. avaliku ürituse loa alusel läbi viidavad sündmused); 

müüa ja/või pakkuda alkohoolseid jooke ja tubakatooteid;müüa ja/või pakkuda klaastaara 
pakendiga tooteid. 

Lisaks lepingule kehtib avaliku korra seadus ja surfikool teeb omalt poolt kõik, et oleks tagatud 
rõõmus ja rahulik keskkond. Meie eesmärk on kaasata oma tegevustesse Viimsi valla elanike 
kogukond nii nagu see toimub meie teises Surfikoolis Kakumäe rannas. 

Väljavõte Surfikooli tegevustest - Viimsi Vallale saadetud taotlusest 01.05.2018 

Haabneeme Surfikooli tegevused on suunatud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanud 
surfihuvilistele. Surfikool on avatud kevadest sügiseni ja tegevused toimuvad nii merel kui rannas. 
Haabneeme ranna iseärasusi arvestades saab seal tegeleda aerusurfi ja purjelaua surfiga. Lisaks 
veespordile toimuvad rannas spordi ja vabaaja tegevused.  

Fansurf Haabneeme Surfikooli tegevuste loetelu:  
1.Aerusurfi koolitused  
2. Purjelaua koolitused  
3. Laste surfitrennid 
4. Noorte surfitrennid  
5. Täiskasvanute surfitrennid  
6. Laste surfilaagrid  
7. Noorte surfilaagrid  
8. Täiskasvanute surfilaagrid  
9. Laste sünnipäevad ja muud üritused  
10. Purjelaua varustuse rent  
11. Aerusurfi Varustuse rent  
12. Väike rannakohvik  
13. Tasuta garderoobid ja isiklike asjade hoiustamise võimalus rannas  
14. Aerusurfi matkad  
15. Aerusurfi jooga 
16. Aerusurfi fitness  



17. Jooga ja fitness rannas  
18. Ettevõtetele suunatud tervisespordi ja koolituspäevad 

Surfikool palub tasuta rannaala kasutust ja omalt poolt võtab surfikool kohustuse tagada kasutatava 
rannaala hooldus ja korrashoid. Surfikool on avatud kaasa lööma Viimsi Valla üritustel, samuti 
korraldab Surfikool omalt poolt erinevaid mere- ja loodusalaseid noorte- ja täiskasvanute üritusi ja 
workshope.


