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Seletuskiri 

 

Viimsi Vallavolikogu määruse “Viimsi valla 

heakorra ja haljastuse arengukava 2018 – 

2028 vastuvõtmine“ eelnõu juurde 

 

 

 

1. Sissejuhatus 

 

Käesolev Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava 2018-2028, edaspidi ka lühendina 

HHAK, on Viimsi valla heakorra ja haljastuse ja seotud valdkondade (rannad, kalmistud, 

mänguväljakud, lemmikloomad) arengu alusdokumendiks, andes meetmed valdkonna 

jätkusuutlikuks arenguks. 

 

Käesoleva eelnõuga tehakse ettepanek võtta vastu Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava 

aastateks 2018-2028. Käesoleva arengukavaga antakse ülevaade Viimsi valla heakorra ja 

haljastuse ja seotud valdkondade hetkeseisust, senisest valdkondliku töö korraldamisest ja arengu 

eeldustest ning võimalustest, tagamaks kogu vallas terviklik ja tasakaalustatud elukeskkonna 

areng. 

 

Antud arengukava on koostatud OÜ Maastikuarhitektuuri Büroo töögrupi poolt koostöös Viimsi 

Vallavalitsuse kommunaalteenistuse spetsialistidega.  

     

2. Eesmärk 

 

HHAK on Viimsi valla haljastuse ja heakorra ning seotud valdkondade (kalmistud, 

mänguväljakud, rannad, lemmikloomandus, avaliku ruumi inventar ja avalik haljastus) arengu 

alusdokument, mis kirjeldab meetmed avaliku ruumi ja elukeskkonna tasakaalustatud arenguks, 

arvestades erinevaid aspekte – olemasoleva valdkonna taristu ja olemi edasiarendamist ning 

korrastamist, arvestades elanikkonna vajadusi. Samuti tuuakse välja perspektiivsed lisanduvad 

pargi- ja haljasalad, antakse suunad randade arendamiseks, tuuakse välja erinevaid tegevusi senise 

elukeskkonna rikastamiseks. Arengukava annab suunised valdkonna kompleksseks arenguks, 

näitab ära olemasolevad puudused ja pakub välja võimalikud lahendused.  

  

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

  

Arengukavas kirjeldatakse põhjalikult olemasolevat olukorda nii heakorra valdkonnas, haljastuse 

osas, avaliku ruumi prügikäitlust, lemmikloomandusega seonduvat, randade valdkonda, 

kalmistuid, olulisel kohal on mänguväljakute temaatika. HHAK-is esitatakse perspektiivsed 

lahendused ja maksumused ning koostatakse perspektiivsete lahenduste investeerimisprogramm, 

soovitatud valdkonna edasise arendamise suunad ja tegevuskava nende elluviimiseks.    

  

4. Määruse mõjud 

 

Arengukava mõjutab kogu heakorra ja sellega seotud valdkondade arengut Viimsi vallas ning 

mõjutab siinset keskkonda. Arengukava realiseerimisega paraneb valla elukeskkond ja avalik 

ruum. HHAK eesmärk on pakkuda parimat võimalikku avaliku ruumi teenust valla elanikele. 

 

5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud 

 



Määruse rakendamine eeldab heakorra, haljastuse, mänguväljakute ja kalmistute rahastust 

vähemalt käesoleva eelarveaasta tasemel, kavandatud on sisse stabiilne suurenemine ning on ette 

nähtud erinevate investeeringuobjektide elluviimised valdkonnas. Näiteks on koerte jalutusväljak 

kavandatud juba Tammede pargi eelarvesse, paljud pingid jm avaliku ruumi inventar on tee 

rekonstrueerimistööde koosseisus. Arengukava eelarves toodud tegevused on ülevaade 

valdkonnapõhistest kuludest, mis võivad jaotuda omakorda juba erinevate tegevussuundade 

eelarvetesse. Võimalik on saada lisarahastust fondide ja projektide abiga ja ajatada teatud tegevusi. 

Arengukava eeldab heakorra ja seotud valdkondade korraldamisel edaspidi senisest süsteemsema 

tegevuse sisseseadmist. 

 

6. Eelnõu kooskõlastamine 

 

Arengukava eelnõu on esitatud kooskõlastamiseks Viimsi Vallavolikogu komisjonidele ning 

kooskõlastatud Viimsi Vallavalitsuse 30.10.2018 istungil. Arengukava eelnõu on kavas panna 

avalikule väljapanekule peale I lugemist novembrikuu volikogu istungil ning seejärel  suunata II 

lugemisele nii vallavalitsusse (koos esitatud ettepanekute läbivaatamisega) kui ka volikokku. 

 

 

 

 


