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1. Sissejuhatus 

 
Teemaplaneering „Lapsesõbralik Viimsi“ on Eestis esimene katse analüüsida lastele pakutavaid 
õppimis-, vaba-aja veetmise- ja sportimise võimalusi kodupiirkonnas ning otsida konstruktiivseid 
lahendusi nende parandamiseks edaspidi. Laiem eesmärk on aidata lastel areneda nii füüsiliselt kui 
vaimselt  täisväärtuslikeks inimesteks. 
Planeeringu koostamise eesmärk on määrata valla ruumilised arengusuunad lastega seotud hoonete 
ja rajatiste osas ning määrata nende ligikaudsed võimalikud paiknemiskohad toetudes Viimsi valla nii 
kehtivale üldplaneeringule kui menetletavatele üldplaneeringutele ja teemaplaneeringutele. Samuti on 
planeeringu eesmärk kirjeldada põhimõtteid, millest võiks lähtuda detailplaneeringute koostamisel, 
uute elamiskeskkondade kavandamisel. 
Üldplaneeringu koostamise käigus on analüüsi ja kaalutlemise tulemusena leitud parimad lahendused 
lapsi ja noori mitmekülgselt arendavate tegevuste võimaldamiseks Viimsi valla territooriumil.  
Planeeringu koostamise käigus on tutvutud Viimsi valla olukorraga kohapeal, hinnatud erinevate 
külade, Viimsi keskuse ning ühendusteede olukorda laste seisukohalt. Külastatud on mitmeid lastega 
seotud asutusi, vesteldud huviringide juhtide, vastavate vallavalitsuses töötavate spetsialistidega, 
valla inimestega. 
Planeeringu koostamisel on tutvutud järgmiste dokumentidega:  

 Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava 

 Teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ 

 Teemaplaneering “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” (koostamisel) 

 Viimsi valla arengukava: strateegia aastani 2020, tegevuskava 2006-2009 

 Üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed" 
(koostamisel) 

 Teemaplaneering „Üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ 

 Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiis 

 Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneering (koostamisel) 
 

Läbi on viidud küsitlus Viimsi Keskkoolis 1-12 klassi ja Püünsi Põhikoolis  1-9 klassi õpilaste seas 
eesmärgiga välja selgitada lastepoolsed hinnangud oma kodukandile, võimalused veeta vaba aega 
oma kodukandis, laste hirmud ning soovid tulevikuks. Samuti selgusid küsitluse käigus piirkonnad, 
kus armastatakse koguneda ning huvialad, millega tegeldakse. 

 
Valla üldplaneeringu teemaplaneering koosneb planeeringu joonisest ja seletuskirjast. Seletuskiri on 
planeeringulahenduse tekstiline osa, mis täpsustab maakasutustingimusi planeeringus märgitud 
asukohtades.  
 
Planeeringu lisadena on vormistatud planeeringu lähteandmete ülevaade,  Viimsi kooli ja Püünsi kooli 
õpilaste seas läbi viidud küsitlus, küsitluse vastused ja kokkuvõtted vastustest. Graafiliste lisadena on 
planeeringu juures: 

1) LISA A: Koondkaart: olemasolevate  ja planeeritavate haridusasutuste võrk 
2) LISA B: Koondkaart: olemasolevad ja planeeritavad vabaaja veetmisega seotud rajatised  

 
Üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel osalesid vallavalitsuse ametnikud, vallavolikogu ja –
valitsuse liikmed, vallavolikogu komisjonid ning kohalik kogukond. 
Üldplaneeringu koostas Viimsi Vallavalitsus koostöös LP Arhitektuur OÜ-ga. Viimsi valla poolt 
koordineeris üldplaneeringu koostamist haridus- ja noorsooameti juhataja Kadi Bruus ning maa- ja 
planeerimisameti planeeringute koordinaator Anne Siitan. 
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I. VIIMSI VALLA RUUMILISE ARENGU SUUNDUMUSED LAPSESÕBRALIKU KESKKONNANA 
 
1. Viimsi valla väärtused lapsesõbraliku keskkonnana 
Viimsi valla koolilaste seas läbi viidud küsitluse tulemusel selgusid lastele kõige olulisemad valla 
väärtused, milleks on: 

 asustustiheduselt maa ja linna vahepealne keskkond 

 Viimsi vald kui valdavalt väikeelamupiirkond, mis tagab laste ja noorte poolt ihaldatud 
privaatsuse 

 „oma aia“ olemasolu, mis on seotud valdava eelistusega elada eramus 

 puhas ja tervislik looduskeskkond ja selle lähedus elamutele, võimalus veeta vaba aega 
metsas ja parkides. 

 mere lähedus; rannaalad kui eriti hinnatud vaba aja veetmise kohad 

 aktiivseks puhkuseks ja sportimiseks loodud eeldused jalgrattateede ja matkaradade näol. 
 
 
2. Üldisemad põhimõtted, millega arvestada detailplaneeringute koostamisel 

 

 Rannikualade korrastamine, juurdepääsude tagamine. Küsitlusest selgus, et üks peamisi 
põhjuseid, miks Viimsi lapsed oma kodukohta armastavad on loodus ja meri. Menetletavate 
detailplaneeringute käigus pöörata erilist tähelepanu juurdepääsude tagamisele ranna-
aladele, ranna-alade korrastamisele.  

 Mänguväljakud korruselamute juurde, luua lastele atraktiivset keskkonda elurajoonides 
(ronimisseinad, korvirõngad, kelgunõlvad, rularambid jne. Oluline on, et nii uute kui vanade 
korruselamute lähedusse tekiksid vaba-aja veetmise kohad igas vanuses lastele. Oluline on 
jälgida, et tegevust jätkuks igaks aasta-ajaks. Suviseks hooajaks on lastele lihtsam 
tegevuspaiku luua: kiiged, liivakastid, rattateed, ronimispuud ja liumäed; talviseid tegevusi 
kipub aga nappima. Siinkohal oleks ettepanek luua elamute vahele tehiskünkad, millelt on 
talvel võimalik väikestel lastel kelkude või suuskadega alla sõita. Küngas ei pea olema sugugi 
kõrge, väikestele piisab isegi kuni paari-meetri kõrgusest liumäest. Samuti võiks leida 
võimalused lihtsate liuväljade tekitamiseks, kus saaks uisutada. Oluline on harjutada lapsi 
maast-madalast õues käima iga ilmaga ning luua piisavalt atraktiivne keskkond selleks. 
Väikelaste mänguväljakute planeerimisel ei ole oluline kõikjale osta kalleid valmislinnakuid, 
pigem võiksid elanikud ise välja mõelda lihtsamaid atraktsioone, arvestades muidugi 
ohutusnõudeid, mis kehtestatud mänguväljakutele. 

 Kohad, kus noored saaks koos käia. Vanematele lastele tuleks uute projeketide 
arendamisel ette näha kohad, kus oleks võimalik mängida palli, paigaldada rularampe, pinke, 
varjualused, lauatenniselaudu vms. Soovitavalt peaks need paiknema võimalikult kesksel 
kohal, näiteks bussipeatuste, kaupluste läheduses, kus noored on harjunud käima ning kus 
nad liiguvad nagunii. Samuti võiks leida analoogsed kohad suuremate külade juurde. Oluline 
oleks suunata noorte tegevus positiivses suunas, et ei toimuks lihtsalt ´jõlkumine´. Samas ei 
ole kindlasti õige suunata lapsi ja noori kuskile ´jalust ära´, kus puudub ühiskonna kontroll 
nende üle, kus pole tagatud turvalisus. Nn ´kogunemiskohtade´ loomine ei pruugi olla kallis 
ettevõtmine, mõnel pool piisaks ehk paari pingi, kiige, lõkkeaseme, väikse mäekünka vms. 
tekitamisest, et  koht tööle hakkaks. Oluline oleks kontakteeruda eelnevalt ka piirkonna 
noortega ning kaasata neid üritusse. 

 Koduloomadega seotud kohtade loomine 
Oluline teema seoses lastega on loomad. Väga paljud lapsed leiavad suurt lohutust 
neljajalgsetes sõprades, kes pakuvad asendust alatasa eemalviibivatele vanematele. 
Puuduvad kohad, kus saaks koeri õpetada, sotsialiseerida ning koeraomanikud omavahel 
suhelda ning kogemusi vahetada. Võiks rohkem paigaldada vastavaid prügikaste, et omanikul 
oleks lihtne koera järel koristada ning teha laiemat selgitustööd, et tekiks harjumus avalikes 
kohtades puhtust hoida.   

 
Koerte jalutamisplatsid korterelamute läheduses 
Koerte õpetamisväljakud Haabneemes, Viimsis, Rohuneeme puhkealal 
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Väikeste lemmikloomade kohtumispaigad korterelamute juurde  
 

 Erinevad noortele ja lastele mõeldud kohvikud, väiksemad spordisaalid (biljard, 
bowling jne) uute ärikeskuste juures. On üsna tavaline, et noored kogunevad ja viidavad 
oma vaba aega ostukesksute või kaupluste juures, kus on palju rahvast. Nii otsivad nad 
võimalust suhelda kooliväliselt ilma liigse kontrollita, et sõlmida tutvusi, suhelda omavahel. 
Kuna enamiku aastast on pikemat aega väljas viibida ebamugav, valitakse kogunemiseks 
suuremate avalike ruumidega kohad. Viimasel ajal on noorte kogunemised hakanud muret 
tekitama ostukeskuste omanikele. Noori süüdistatakse kaaskodanike tülitamises, lärmakuses, 
ebasobivas käitumises jne. Üks idee sellise olukorra lahendamiseks oleks noorte tegevuse 
suunamine luues neile võimalused tegeleda millegi huvitavaga. Suuremad ostukeskused 
võiksid ette näha kohad, kus teismelised saaksid avalikus kohas n.ö esineda - harrastada 
seinal ronimist, mängida biljardit, lauatennist, hüpata batuudil vms. Ka ostukeskuste ja 
poodide ümbruses võiks olla tegevusvõimalusi – rula- või rattarambid, ronimisväljakud 
noorematele, talvised liuväljad vms. Noorte eesmärk on silma paista ning seetõttu otsitakse 
väljaelamiseks just rahvarohkeid paiku mitte nurgataguseid harrastusvõimalusi.   

 
 
II. LASTELE SUUNATUD EHITISED JA RAJATISED 
 
Teemaplaneeringus näidatud lastele suunatud ehitiste ja rajatiste asukohad põhinevad eelkõige 
Kehtivale Viimsi valla üldplaneeringule ja menetluses olevatele üld- ja teemaplaneeringutele, mida 
antud planeering järgib. Koolide ja lasteaedade asukohtade valikul on lähtutud ka Viimsi valla 
koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukavas (2006) välja toodud vajadustest. 
Samuti on lähtutud elanikkonna asustustihedusest ja silmas on peetud printsiipi, et kogu vald on 
võimalikult ühtlaselt kaetud lastele suunatud tegevusvõimalustega.   
  
1. Haridusasutused ja koolieelsed lasteasutused 
 
Viimsi valla vajadused haridusasutuste osas vastavalt prognoositavatele arengutele on välja toodud 
Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukavas (2006).   
Olemasolevad koolid ja koolieelsed lasteasutused, mis on ka pikemas perspektiivis plaanitud täitma 
sama funktsiooni, on järgmised: 
(planeeringu joonisel tähistatud järgmiste numbritega) 
 1 – Viimsi kool 
 40 – Püünsi kool 
 51 – Endine Viimsi keskkool, mis peaks ka tulevikus kooli funktsiooni täitma  
 71 – Prangli Põhikool 
 
 3 – Lasteaed “Päikeseratas” 

7 – Lasteaed “Piilupesa” 
 16 – Pargi lasteaed 
 27 – Randvere lasteaed - noortekeskus 
 35 – Leppneeme lasteaed 
 38 – Kelvingi lasteaed 
 41 – Püünsi lasteaed 
  
Planeeringujoonisel ei ole eraldi märgitud olemasolevaid väiksemaid lasteasutusi, mis töötavad 
eramute baasil, kuid tervikliku pildi saamiseks on need välja toodud planeeringu lisas A. Eramute 
baasil töötavad väikesed lasteasutused on pikemas perspektiivis planeeritud täitma eramute 
funktsiooni, kuna paiknevad väljakujunenud eramupiirkondades.  
  
Vastavalt arengukavale on lisaks olemasolevatele koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele 
detailplaneeringutega planeeritud järgmised asutused: 
(planeeringujoonisel tähistatud järgmiste numbritega) 
 
18 - Soosepa lasteaed - Pärnamäe küla 
24 - Randvere algkool staadioni ja spordiväljakutega – Randvere küla 
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39 - Lasteaed – Rohuneeme küla, Reinu tee 
49 - Lasteaed – Haabneeme alevik  
50 – Lasteaed - Haabneeme alevik, Sookalda III mü. 
58 – Lasteaed – Lubja küla 
67 – Lasteaed - Laiaküla, Loigu I maaüksus 
70 – Lasteaed – kool – huvikeskus - spordiväljakud – Laiaküla küla, Muuga- Pärnamäe tee: 
detailplaneeringus kehtestatud sotsiaalmaana, mis võimaldab planeerida kõiki eelpool mainitud 
vajalikke funktsioone täitvaid ehitisi ja rajatisi. Maa-ala on soovitav lahendada multifunktsionaalse 
ühtse kompleksina, mille mahulise lahenduse saamiseks on soovitav korraldada arhitektuurivõistlus. 
Seda tingib asukoht Muuga-Pärnamäe tee kui ühe peamise Viimsi valda viiva tee ääres ning keskne 
asukoht Laiaküla, Äigrumäe, Muuga ja Metsakasti külade suhtes. Kompleksi võib käsitleda kui 
peamist lastele ja noortele suunatud funktsioone täitvat keskust Viimsi valla lõunaosas. 
 
Lisaks detailplaneeringutega kehtestatud, kuid veel ehitamata koolidele ja lasteaedadele, on antud 
teemaplaneeringus ära näidatud perspektiivsed ja soovituslikud koolide ja lasteaedade asukohad. 
(planeeringujoonisel tähistatud järgmiste numbritega) 
 
20 – Lasteaed ja algkool staadioniga - Viimsi alevik  
Tegemist on reformimata riigimaaga, kuhu on juba aastaid planeeritud lasteaeda ja kooli, kuid siiani ei 
ole õnnestunud planeeringut kehtestada. 
Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava (2006) toob välja lisaks 
olemasolevatele asutustele vajaduse koolimaja järele Viimsi alevikus, mis võib olla koos lasteaiaga. 
Viimsi aleviku üldplaneerigu ruumilisest loogikast ning heast ligipääsetavusest lähtudes on antud 
asukoht sobilik lasteaiale ja koolile. 

 
46 – Planeeritav lasteaed Pringi külas, Reinu mü. 
Seoses ulatusliku uuselamu arenduspiirkonna planeerimisega antud alal, on menetluses oleva 
detailplaneeringuga ette nähtud planeerida lasteaed eelnimetatud maaüksusele. 
 
52 – Võimalik perspektiivne kooli asukoht Viimsi alevikus 
 
55 – Soovituslik asukoht lasteaiale Haabneeme rannaäärsel tööstusalal. 
Planeeringus välja toodud asukoht on tinglik näitamaks vajadust lasteaia järele antud lähipiirkonnas. 
Lasteaia vajaduse tingib Haabneeme rannaäärse tööstusala ümberplaneerimine elamualaks. 
 
61 – Planeeritav lasteaed ja algkool Haabneeme alevikus 
65 – Võimalik perspektiivne eralasteaed Äigrumäe külas 
66 - Võimalik perspektiivne eralasteaed Äigrumäe külas 
68 – Võimalik perspektiivne eralasteaed Laiaküla külas 
72 – Võimalik perspektiivne väikese kooli või lasteaia asukoht Pärnamäe külas 
Antud asukoht Viimsi 750. aastapäeva mälestuskivi vahetus läheduses on sobilik avaliku 
funktsiooniga hoone jaoks. 
73 – Võimalik perspektiivne lasteaed ja algkool Haabneeme alevikus.   
Antud asukoht on välja pakutud Haabneeme lähiala üldplaneeringu eskiisi põhjal. 
 
75 – Planeeritav lasteaed Tammneeme külla. 
Antud asukoha valikul on lähtutud Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu 
arengukavast (2006) ning menetluses olevast detailplaneeringust. 
 
76 – Planeeritav lasteaed Lubja külla, Antenniväljaku kinnistule. 
Antud alale planeeritakse väikeelamu rajooni koos vajaliku infrastruktuuri ja sotsiaalobjektidega, 
millest üks on planeeritav lasteaed. 
 
77 – Võimalik perspektiivne lasteaia asukoht Haabneeme alevikus. 
Tegemist on reformimata riigimaaga, kuhu on juba aastaid planeeritud kooli või lasteaeda, kuid siiani 
ei ole õnnestunud planeeringut kehtestada. 
Laialdane uute korterelamute ehitamine Haabneeme aleviku keskmesse on tinginud vajaduse 
täiendavate lasteasutuste järele. Antud asukoht tiheda kortermajade kontsentratsiooniga ala    
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vahetus läheduses on põhjendatud mugava ligipääsuga kortermajade elanikele, kelle vajadus antud 
asutuse järele on kõige suurem. 
 
78 – Võimalik perspektiivne lasteaia asukoht Pringi külas, endise piirivalve kordoni ruumides.  
 
Planeeringus näidatud koolide ja lasteaedade asukohad ja arv vastavad Viimsi valla koolivõrgu ja 
koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukavas välja toodud tulevikuvajadustele. Teemaplaneeringus 
on arvestatud ka võimalike vajaduste suurenemisega. 
 
Menetluses oleva Haabneeme lähiala osaüldplaneeringuga kavandatavate suuremate elamualadega 
Miiduranna sadamaalal ja praegusel Milstrandi territooriumil kaasnev vajadus lasteaedade ja koolide 
järele tuleb välja selgitada ning nende paiknemine tuleb lahendada kompleksselt koos elamute ja neid 
teenindava infrastruktuuriga.   
 
   
2. Laste ja noorte vaba aja veetmiseks vajalikud hooned, rajatised, looduslikud paigad 
 
Tervikliku pildi Viimsi vallas olevatest ja planeeritavatest laste ja noorte vaba aja veetmisele suunatud 
võimalustest annab planeeringu lisa B, kuhu on märgitud ka huviringide asukohad, mis paiknevad 
mõne teise juhtfunktsiooniga hoonetes või toimivad märgitud kohtades lühiajaliselt, seega 
põhjendamatud kajastuma planeeringu joonisel.      
 
2.1 Spordihooned ja -rajatised 
 
Olemasolevad laste vaba aja veetmiseks vajalikke funktsioone täitvad spordihooned ja  
-rajatised, mis on ka pikemas perspektiivis plaanitud täitma sama funktsiooni, on järgmised: 
(planeeringu joonisel tähistatud järgmiste numbritega) 

 
4 – Viimsi staadion ja planeeritav spordihoone 
Viimsi staadion on planeeritud rekonstrueerida ja ümberprofileerida tervisespordi harrastamiseks, 
millele lisaks on planeeritud ka väiksemamahuline spordihoone.  
5 – Haabneeme spordihall 
Haabneeme spordihallist põhja poole jäävale alale on sobilik planeerida vabaõhu tenniseväljakud. 
15 – Viimsi aleviku spordiväljakud 
23 – Andrese ratsatalu 
Erainitsiatiivil tegutsev ratsatalu on positiivne näide laste ja noorte vaba aja veetmise võimaluste 
rikastamisest. Planeeringus on näidatud ka taluga ühendatud planeeritavad ratsarajad Viimsi 
poolsaare keskosa katval metsaalal. Ratsaradade täpseks mahamärkimiseks, nende ohutuse 
tagamiseks, vajalike liiklusmärkide paigaldamiseks 
tuleb koostada eraldi projekt koostöös maaomanikega. Ratsarajad on mõeldud kasutamiseks ka 
iseseisvalt, Andrese ratsatalust sõltumatult.  
Täiendavad ratsaspordiga tegelemise võimalused on sobilik kavandada Mäealuse maastikukaitse 
alale vastavalt maastikukaitse ala hoonestustingimustele.  
37 – Kelvingi spordiväljakud/rannaala 
43 – Spordiväljak Püünsi külas: 
Kuna spordiväljaku varustus on lagunenud, planeerida koostöös maaomanikuga spordiplatsi 
korrastamine.  
80 – Spordiväljak Rohuneeme külas 
81 – Kelvingi laste mänguväljak 
86 – Soosepa spordi- ja mänguväljak 
91 – Leppneeme mänguväljak 
98 – Sookalda mänguväljak 
 
Kehtestatud detailplaneeringutega kavandatavad spordihooned ja –rajatised on järgmised (vt. 
planeeringu joonis):  
2 – planeeritud Viimsi kooli staadion 
Kehtestatud detailplaneeringuga kavandataud Viimsi kooli staadion koos sinna juurde kuuluvate 
abihoonetega on mõeldud ülevallalise tähtsusega spordirajatiseks. 
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22 - Planeeritud tenniseväljakud Niine mü. 
Kehtestatud detailplaneeringuga on Niine maaüksusele kavandatud väikeelamu rajoon sinna juurde 
kuuluvate vabaõhu tenniseväljakutega, mis liituvad loogiliselt ümber Soosepa raba kulgeva 
matkarajaga. 
24 - Planeeritud Randvere kooli staadion 
Detailplaneeringuga kehtestatud, kuid veel väljaehitamata Randvere algkooli staadion on kavandatud 
tähtsaima spordirajatisena Viimsi poolsaare idaküljel. 
53 - Planeeritud spordiväljakud Haabneeme rannaalal 
57 - Planeeritud spordiväljak Lubja tee ääres 
79 - Planeeritud park/mänguväljak Käärti tee ääres 
Antud alale on kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud mänguväljakud ja pargiala, mis on veel 
välja ehitamata.   
 
Lisaks kehtestatud detailplaneeringutega kavandatud spordihoonetele ja –rajatistele on pikemas 
perspektiivis planeeritud järgmised objektid: 
 
10 – soovituslik veekeskus/spordihoone 
Lähtuvalt Haabneeme ja lähiümbruse osaüldplaneeringu üldisest ruumilisest kontseptsioonist on 
veekeskus planeeritud koos töötama Haabneeme rannaalaga. 
31 - Võimalik perspektiivne spordihoone asukoht 
Kui Viimsi poolsaare lääne servas on olemas spordihoone Haabneeme alevikus, siis poolsaare 
idaküljel see hetkel puudub. Tammneeme tööstusala, mida omanik soovib ümber planeerida, pakub 
võimalusi ka uue spordihoone rajamiseks. 
60 - Soovituslik Lubja külakeskuse asukoht koos suusakeskusega: 
Kavandatud Viimsi (Lubja klindiastangu) puhke- ja virgestusala osana (vt. positsioon 93). 
82 - Võimalik perspektiivne Leppneeme mänguväljak 
Tegemist on reformimata riigimaaga, kus varem on asunud laste mänguplats. Alale on soovitav teha 
detailplaneering, kus ära määrata sobivad laste mänguväljaku atraktsioonid.  
83 - Võimalik perspektiivne spordiväljakute asukoht 
Tegemist on reformimata riigimaaga, kuhu on juba aastaid planeeritud kooli või lasteaeda koos juurde 
kuuluvate spordiväljakutega, kuid siiani ei ole õnnestunud planeeringut kehtestada. 
100 - Planeeritav mänguväljak 
Detailplaneeringuga kavandatav mänguväljak Tammneeme külla. 
 
Purjespordiga tegelemiseks kavandatavad võimalused: 
13 - Planeeritav Miiduranna purjespordikool 
34 - Planeeritav Leppneeme purjespordikool 
42 – Püünsi surfiklubi 
44 - Planeeritav Rohuneeme purjespordikool 
 
 
2.2  Raamatukogud, huvikoolid, huvikeskused, vaba aja keskused 
 
8 – Viimsi raamatukogu  
14 – Viimsi huvi- ja noortekeskus 
Praegune huvi- ja noortekeskus on keskse asukohaga Viimsi alevikus ja pikaajalise tegutsemisega 
harjumuspäraseks ja noorte poolt soositud paigaks saanud, mistõttu on põhjendatud selle hoone 
funktsiooni säilitamine antud asukohas. Keskus vajab aga ulatuslikku renoveerimist ja kaasajastamist. 
27 – Randvere noortekeskus 
Randvere lasteaiahoones paikneb ka noortekeskus, mis teenindab Viimsi poolsaare idaranniku ala. 
99 – Prangli rahvamaja/raamatukogu 
 
Lisaks olemasolevatele asutustele on pikemas perspektiivis kavandatud järgmised objektid: 
 
11 - Planeeritav kontserdimaja/konverentsikeskus 
Pikemas perspektiivis planeeritud kontserdimajja/konverentsikeskusesse on kavandatud ka 
muusikakooli funktsioonid. 
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19 - Soovituslik huvikeskuse asukoht 
Viimsi alevikus, Aiandi tee ääres paiknev olemasolev hoone on sobilik ümber ehitada noorte 
huvikeskuseks.  
25 - Soovituslik Randvere külakeskuse asukoht, kuhu ette näha mõni noorte vabaaja veetmise 
funktsioon. 
Üldplaneeringujärgne ärimaa on sobilik mõne Randvere elanikkonda teenindava funktsiooni jaoks 
(näiteks kauplus/kohviku jaoks) moodustades seega keskse koha, kus külaelanikud kokku saavad. 
Seega ei ole mõeldud antud kohale traditsioonilist külakeskust, mis funktsioneeriks puhtalt 
kogunemishoonena. Nagu selgub Viimsi õpilaste seas läbi viidud küsitlusest, toimivad kaupluste 
ümbrused üldjuhul ka noorte kokkusaamiskohana. Perspektiivses detailplaneeringus näha ette mõni 
noortele suunatud funktsioon, näiteks korvirõngas, ronimissein või väiksem rularamp.   
36 - Soovituslik asukoht mõnele noorte vabaaja veetmise funktsioonile. 
Leppneeme tee ja Leppneeme sadama tee nurgal paiknev ärimaa krunt on sobilik mõne Viimsi 
elanikkonda teenindava funktsiooni jaoks (näiteks kauplus/kohviku jaoks). Planeeritavale 
ärifunktsioonile lisada mõni noortele suunatud funktsioon, näiteks korvirõngas, ronimissein või 
väiksem rularamp.   
56 - Soovituslik huvikeskuse asukoht 
Lähtuvalt Haabneeme ja lähiümbruse osaüldplaneeringu üldisest ruumilisest kontseptsioonist ja 
olemasoleva (endise Kirovi kolhoosi lihakombinaadi) hoone konstruktiivsest lahendusest on see 
pikemas perspektiivis sobilik kasutusele võtta noorte huvikeskusena. 
59 - Planeeritav noorte ralliklubi 
63 - Soovituslik Muuga külakeskuse asukoht, kuhu ette näha mõni noorte vabaaja veetmise 
funktsioon. 
Üldplaneeringujärgne ärimaa reserv asub Muuga, Äigrumäe, Metsaksti külade kokkusaamiskohas, 
olles sobilik koht nende kolme küla keskusealaks, kus paikneksid sotsiaal-, äri-, ning 
teenindusfunktsioonid. Tulevikus planeerida antud ala tervikliku keskusealana, kuhu ärikeskusesse 
ette näha erinevad noortele ja lastele mõeldud kohvikud, väiksemad spordisaalid (biljard, bowling, 
lauatennis jne) ning selle ümbrusse rula- või rattarambid, ronimisväljakud noorematele, talvine liuväli 
vms.   
84 - Soovituslik huvikeskuse asukoht 
Endine Kirovi kolhoosi-aegne plekitsehhi hoone paikneb hea ligipääsetavusega alal, Rohuneeme tee 
ääres. Kuna ümbruskonnas puudub igasugune külaelanikele suunatud funktsiooni täitev hoone, siis 
hoone rekonstrueerimise käigus näha vähemalt mingis osas ette ruumid laste ja noorte 
huvikeskusele, mis teenindaksid peamiselt Rohuneeme, Püünsi ja Pringi küla lapsi. 
85 - Soovituslik vabaajakeskuse asukoht 
Krundile, mis on ümbritsetud kortermaju tihedalt täis ehitatud alaga, ette näha vähemalt ühes osas 
noorte vabaajakeskuse ruumid. 
87 - Planeeritav Haabneeme keskus koos raamatukogu, huvikeskuse ja kaunite kunstide 
kooliga. 
Tänased muusika- ja kunstikool töötavad kitsastes oludes. Kindlasti on nii muusika- kui kunstikoolile 
vajalik luua kaasaegsed uued hooned, mis meelitaks rohkem lapsi tegelema kaunite kunstide ning 
muusikaga. Uue kaunite kunstide kooli asukohaks on kavandatud koht uues Haabneeme keskuses.  
Pikemas perspektiivis on muusikakool plaanitud viia uue kontserdimaja-konverentsikeskuse 
ruumidsse Haabneeme ranna-alal. 
Olemasoleva Viimsi huvikeskse ruumid on amortiseerunud ja moraalselt vananenud ning ei mahuta 
kõiki soovijaid, seega on pikemas perspektiivis ka Haabneeme keskuses vajadus uue huvikeskuse 
järele. Uued huviringide ruumid meelitavad kindlasti Viimsisse uusi professionaalseid huviringide 
juhte.  
  
 
92 - Soovituslik kino asukoht 
Viimsi õpilaste seas läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et lapsed ja noored tunnevad kõige 
rohkem puudust kinost nende kodu lähedal. Kino jaoks on kõige sobilikum asukoht Viimsi valla 
keskuseks kujunenud Haabneeme alevikus. Välja pakutud asukoht on soovituslik, mis ei välista kino 
paiknemist mingis teises kohas Haabneeme keskuses. 
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2.3  Vaba aja veetmise võimalused looduses 
 
Kehtestatud Rohuneeme tervisekeskuse maa-ala detailplaneeringuga (aastast 2000) on kavandatud 
matka- ja tervisespordirajad Rohuneeme puhkealale, mis asub Viimsi poolsaare põhjatipus. 
 
Väljakujunenud rannaalad on laste ja ja noorte poolt armastatud vaba aja veetmise kohad eriti suvel. 
Sagedamini kasutatavad alad on järgmised:  
26 - Randvere rannaala 
29 - Tammneeme rannaala 
33 - Leppneeme rannaala 
45 - Rohuneeme rannaala 
54 – Haabneeme rannaala 
Mere lähedus oli üks enim mainitud Viimsi valla väärtusi laste poolt. Seega on tuleviku 
planeermistegevusega vaja tagada võimalikult hõlbus juurdepääs eelnimetatud aladele ja korraldada 
nende korrashoid ning arendamine. 
 
21 - Võimalik perspektiivne puhkeala Vehema veehoidla ääres 
Juba pikka aega on Vehema veehoidla äärde kavandatud avaliku kasutusega puhkeala, millele 
lisanduks ümber veehoidla kulgev jalgrada tervisespordi ja liikumise tarvis. 
 
32 - Planeeritav Tammneeme külakeskus/looduskeskus koos õpperadadega 
Koostöös RMK-ga on kavandamisel uus looduskesus koos loodusringide- ja looduslike 
õpperadadega. Ühtlasi funktsioneeriks see ka Tammneeme külakeskusena.  
 
93 - Planeeritav Viimsi (Lubja klindiastangu) puhke- ja virgestusala  
Virgestusala kavandamisel võtta aluseks Viimsi Vallavalitsuse tellimusel Innopolis Insenerid OÜ poolt 
koostatud visioon, mis näeb ette rajada: 
1) Valgustatud suusa-, jooksu- ja rattarajad (põhiring eeldatava pikkusega 4 kuni 4,5 
km; väike ring pikkusega vähemalt 1 km. Rada on kogupikkuses valgustatud ning 
kaetav kunstlumega) koos rajatistega (valgustus, sillad, peale- ja mahasõidud, 
ohutuspiirded); 
2) Laskumis- ja snowtube’i nõlvad koos rajatistega (tõstukid, teenindusrajatised, 
vajadusel sillad); 
3) Seiklusrada (koos vajalike rajatistega), mida on võimalusel võimalik siduda endiste 
kütusemahutitega; 
4) Endised sõjaväe kütusemahutid uutes funktsioonides (maamärgid, turismi valdkonna 
teenindusasutused, kultuurilise teenindamise asutused, haridusvaldkonna asutused 
vms) või nende likvideerimisega arvestamine; 
5) Klindi astangul paiknev valgustatud kergliiklustee koos vaateplatvormidega; 
6) Alale iseloomulikke ja väärtuslikke loodus- või endisi militaarobjekte presenteerivad 
rajatised (vahitorni ja osaline okastraataia konserveerimine, valguslahendused, 
piirded); 
7) Juurdepääsuteed ja –ühendused (sh klindiastangul paiknev trepp), suunavad ja 
informeerivad viidad, parklad külastajatele; 
8) Ala tervikliku väljaarendamise seisukohast olulised muud hooned (nt restoranid/kohvikud) 
ning rajatised (Tuletorn, ala põhjaosas asuv klindinõlva alune ala); 
9) Loodukaitse all olev Hundikoobas (Kuradikoobas, Röövlikoobas), kui atraktiivne 
vaatamisväärsus on külastajatele avatud - lahendatud on juurdepääsud ja tagatud 
turvalisus. Võimalusel on koobas välja valgustatud ja efektselt nähtav distantsilt. 
10) Haabneeme klindiastangu maastikukaitseala kui unikaalne looduslik vaatamisväärsus 
on integreeritud rajatavate virgestusala objektidega loodust säästavalt ning 
virgestusalal viibijatel on võimalus igal aasta-ajal nautida klindiastangu ürgset 
looduskeskkonda ilma seda kahjustamata. 
 
Viimsi poolsaare keskosa katvatesse kaitsemetsadesse on antud teemapalneeringuga kavandatud 
täiendavad suusarajad. Suusaradade täpsed trajektoorid määrata kindlaks koostöös RMK-ga. 
 
Lähtuvalt Prangli saare eripärast ja väärtuslikust, säilitamist vajavast keskkonnast ning ulatuslikust 
Natura-2000 ala olemasolust on Prangli saarele soovitav planeerida kõik võimalikke Prangli 
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looduslikke iseärasusi tutvustavaid matka-, loodus- ja terviseradu. Konkreetsete radade planeerimine 
peab toimuma koostöös Harjumaa Keskkonnateenistusega.  
 
 
2.4 Viimsi valla kergliiklusteed 
 
Käesolevas teemaplaneeringus on käsitletud viimsi valla teede ja kergliiklusteede võrku osaliselt. 
Üldplaneeringu teemaplaneeringust "Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed" lähtuvalt on 
planeeringu joonisele kantud prioriteetsed teed ja kergliiklusteed eelkõige silmas pidades laste ja 
noorte vajadusi kooli ja huviringidesse pääsemiseks ning harrastustega tegelemiseks (näiteks rula-, 
rulluisu- ja jalgrattasõit). Prioriteetide seadmisel on silmas peetud eesmärki luua Viimsi valla 
mandriosa kõiki külasid ja keskusealasid ühendav kergliiklusteede võrgustik. Teede võrgustiku välja 
ehitamisel pöörata erilist tähelepanu valgustusele, kuna valgustamata teid pidasid Viimsi lapsed 
üheks suuremaks ohuallikaks nende turvalisusele. 
Viimsi valla teedevõrgustiku arendamisel on oluline lähtuda üldisest põhimõttest, et lastele turvalise ja 
kvaliteetse keskkonna tagamiseks on oluline võimaluse korral kogu olemasolev ja planeeritav 
teedevõrgustik varustada kergliiklus- ja/või jalgteedega. 
 
Käesoleva planeeringuga ei määrata konkreetseid teede katastriüksusi ega täpseid asukohti ning 
laiusi, vaid näidatakse lastele oluliste teede-liikumisradade kulgemise üldine põhimõte. Milliseks 
täpselt mingis lõigus kavandatav liikumisrada kujuneb (kas jalgteeks, jalgrattaga sõidetavaks teeks, 
kergliiklusteeks või jääb looduslikuks liikumisrajaks) selgitatakse koostöös maaomanikega hilisema 
projekteerimise või detailsema planeerimise käigus, lähtudes looduslikest tingimustest, 
maaomanikega sõlmitavatest kokkulepetest ja muudest võimalustest. 
 
  
2.5 Haabneeme lähiala osaüldplaneeringu eskiisi põhjal tekkinud mõtted lastesõbraliku 
keskkonna arendamiseks Haabneemes.  
 
Haabneeme on Viimsi valla keskpunkt ning see, mis toimub siin, mõjutab kogu valla aregut. Siin 
käiakse koolis, huviringides, vaba aega veetmas jne.  Kuna valminud on just Haabneeme 
üldplaneeringu eskiis, siis on selle põhjal alljärgnevalt laste ja noorte vaatekohast lähtuvalt välja 
pakutud konkreetsemad ideed: 
 

 Rohering ümber Haabeneeme aleviku. Tammepõllu teest põhja jäävast rohealast, klindist, 
Mõisapargist, Sõpruse tee ja Milstrandi- Miiduranna keskusalade vahelisest rohealast ning 
ranna-ala sanglepikust moodustb nn roheline ring. Valdav osa sellest on kasutusel roheliste 
puhkealadena. Selle nn ringi võiks planeerida tegelikuks roheringiks, mis tähendab erinevate 
rohealade sidumist ratta-rulateede, puiesteede ning suusaradadega. Sel ringil võiks olla 
aktiivsemad punktid, kus toimuvad erinevad tegevused erinevatele vanuserühmadele- 
mänguväljakud väikestele, ekstreem-matkarajad, ´suusa- ja kelgukünkad, terviserada, 
uisuväljakuvõimalus, koerteväljak, miniloomade plats, puhke- ja piknikuplatsid jne. Roheringi 
ääres võiks toimida ka pisikaubandus- hästi kujundatud pargipaviljonide näol. 

 

 Eksponeeritud klint Haabneeme idaküljel – maastikuvormi kasutamine üdkasutatava 
rohelise puhkealana. See paik on nii oma asukohalt kui looduslikelt võimalustelt suurepärane 
koht noortepargi välja arendamiseks. Eelkõige sobiksid siia looduslikke võimalusi kasutavad 
ekstreem-matkarajad, mis võiks olla erinevate raskusastmetega alates eelkooliealistest 
lõpetades päris sportlastega. See oleks roheringi üks põnevamaid atraktsioone. 

 

 Rannaala rekreatsioonikeskus Muuli ja Kaluri tee vahelisel alal. Rannapiirkonna avamine ja 
väljaarendamine, kergliiklusteede ja promenaadi rajamine  loovad alast aktiivse kasutusala, 
mis kindlasti saab noorte lemmikpaigaks. Rannaala mainiti korduvalt juba praegu ühe noorte 
lemmikkohana, kus armastatakse viibida. Rannapiirkonna lõunaossa on üldplaneeringu 
eskiisi kohaselt planeeritud meelelahutusasutused- rannahoone (ööklubi), kohvik, ektreem-
spordivõimalused, promenaad, kontsertmaja. Kontsertmaja juurde võiks ette näha ka noorte 
muusikakeskuse, noortele mõeldud harjutamis- esinemiskohad (rock- kohvik, bändiruumid, 
salvestusruumid jne.) Kindlasti võiks kompleksi kuuluda vabaõhulava suvisteks üritusteks 
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(jaanipäev, kontserdid jne). Muuli teega paralleelne promenaad ühendab ala keskusega, selle 
äärde on üldplaneeringu eskiisiga ette nähtud meelelahutus- ja teenindusettevõtted, bürood, 
korterid. Lisaks tasulistele meelelahutusasutustele võiks siia plaanida ka atraktiivse 
väliskeskkonna põnevate maastikuvormidega (künkad, lohud rattasõitjatele). Põhjaossa on 
planeeritud spordiväljakud. Piki ranna piiri kulgeb rannapromenaad. Rannapromenaadi ja 
planeeritud keskuse ühenduspromenaadi ristumiskohta võiks kavandada võimsa rularambi 
ekstreemspordi harrastajatele.  

 

 Miiduranna ja AS Milstrandi territooriumile planeeritud äri- ja uusasumite piirkond – siin 
võiks mõelda ärifunktsioonide sidumisele noortega - sportmänud (keeglisaal, lauatennis, 
koroona), raamatupood-kohvik (väga hea näide- Viru keskuse Rahva Raamatu pood), 
videolaenutus, internetipunkt jt. noortega seotud teenused. Uusasumitesse planeerida ka 
sotsiaalmaad laste mänguväljakute, palliplatside jms tarvis arvestades erinevate 
vanuserühmde vajadustega. Uute elamukvaralite kujundamisel (aga ka olemasolevate alade 
rekonstrueerimisel) tuleks nn noorte- ja lasteruum siduda sõltumata maa omandist terviklikult, 
nii, et majadevahelised ratta-ja uisuteed, rohevööd ja jalutusrajad läbiksid tervet kvartalit või 
ka mitut kvartalit tekitades sellega põnevat mänguruumi erinevate seotud aktiivsete 
punktidena. Ühes kohas oleks kiiged, teises künkad, kolmandas rularamp, neljandas 
palliplats jne. Lapsesõbrlik elukeskkond on määratud ka hoonete kõrgusega. Laste vastustest 
küsimustikule selgub, et pea iga lapse soov on elada oma majas või vähemalt ridaelamus, 
oluliseks peetakse rahulikku keskkonda, looduslähedust ning oma aia olemasolu. Nendele 
vastustele tasuks mõelda ka uusi korterelamuid planeerides, Viimsi linnalähedase valla imago 
eeldaks siin ka teiselaadset korterelamu tüüpi kui seda on näiteks Tallinna kesklinnas. Siin 
oleks koht avaratele terrassidele, katusehaljastusele, ridamajadele, vaiphoonestusele, 
madalatele galeriimajadele jms. Ka elamute ümber tuleks planeerida rohkem ruumi säilitades 
Haabneeme väikeasula omapära. Üha tihenev asustus Viimsis oli üks sagedamini esinenud 
negatiivseid märkusi laste poolt. 

 

 Miiduranna sadam. Sadama alale näeb detailplaneeringu eskiis ette äri- , elamis- ja 
meelelahutustegevust ning võimalikku reisisadamat. Miiduranna – Milstrandi keskusala 
kõrvale jääv kultuuriväärtusega bastion eksponeeritakse, sellel kulgevad jalgteed 
moodustavad ühenduslüli tulevase kontserthoone, rannaala aktiivtsooni ja tekkiva uusasumi 
vahel. Miiduranna sadamasse näha ette ka purjespordiga tegelemise võimalus. Purjesport on 
üks ala, mida samuti mainiti küsitluse käigus, praegu käivad Viimsi lapsed purjetamas Pirital.  

 

 Liikluskorraldus – erinevad transpordiliigid ja uued teed. Üldplaneeringu eskiis näeb ette, et 
ruumilises arengus keskendutakse liiklusprobleemide lahendamisel alternatiivsete 
transpordiliikide kasutuse soodustamisele - arendatakse kergliiklusteede võrgustikku, 
reserveeritakse trammikoridor.  Nagu selgus küsitlusest, liiklevad üsna paljud õpilased 
rolleritega. Küsimus on, millisel teel võib rolleriga liikuda - ratta- ja uisuradadel oluliselt 
kiiremini liiklev roller on ohtlik, samas autoteel liikuval rolleril võib ise ohtu sattuda. Võimalik 
oleks teha valla poolt täpselt reguleeritud määrused, kuidas ja kui kiirelt võib ühel või teisel 
teel rolleriga liikuda.  

 

 Elujõuliste keskuste ahel. Haabneeme aleviku, lähiala ja laiema piirkonna keskust võib 
vaadelda kolme eraldi funktsionaalse keskusalana. Praeguse keskusala piirkonda jääb pigem 
haabneemelasi ja valla elanikke teenindav keskuse osa, Miiduranna ja AS Milstrandi 
territooriumile regionaalne (ka Tallinnat hõlmav ärikeskus ja uusasum ) osa ning Muuli ja 
Kaluri tee vahelisele alale mõneti enam puhkajatele suunatud keskuskoht. Sisuliselt võiks 
jagada keskused vaimseks, äri – ja puhkekeskuseks. Vaimse keskuse kese on aga liikumas 
uue keskväljaku äärde , kuhu peaks tulevikus koonduma vallavalitsus, raamatukogu, noorte 
huvikeskus,muusikakool (kaugemas perspektiivis võiks muusikakooli ühendada 
kontsertmajaga, kus mitmekesisemad võimalused), kaunite kunstide kool. Neid toetavad 
sarnaste niššidega äriettevõtted- raamatupoed, kohvikud, väiksemad kauplused ja 
teenindusettevõtted jne. Siin oleks ka sobiv koht kinole, mille puudumist lapsed põhiliselt 
küsitluse käigus mainisid. Samuti võiks siin olla kunstigaleriid. Siia lähedusse jääb 
olemasolev Viimsi SPA. Keskväljak ise võiks olla atraktiivne nii lastele, noortele kui ka 
täiskasvanutele (ilus näide -Rakvere keskväljak). Sobiva lahenduse jaoks võiks korraldada 
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arhitektuurivõistluse. Keskväljaku lähedusse võiks ette näha ka koha uuele lasteaiale ning 
koolile, mis võiks olla seotud rohealaga.  

 

 Tugev spordikeskus on juba kujunenud Viimsi kooli juurde, väljaehitamist ootab veel 
staadion. Siin toimivad mitmed spordiringid, mis teenindavad kogu Viimsi piirkonda. Edaspidi 
peaks kooli funktsioon spordikeskusena veelgi suurenema. Samas ei suuda see kompleks 
kindlasti katta kogu Viimsi laste ja noorte sporditegemise vajadusi. Rannaalale kavandatavad 
palliplatsid on kasutatavad suveperioodil, korraliku sisehalli ehitamine siia ei ole sobiv. 
Seetõttu vajab kindlasti uuendamist Viimsi Spordihalli juures olev staadion; sisehall ja 
staadion toimivad ühtse spordikompleksina, mis loob suuremad võimalused kehakultuuriga 
tegelemisel mitte ainult lastele ja noortele vaid ka sportlastele. Staadion on paraku väga 
kehvas seisukorras ning vajaks rekonstrueerimist.  

 
III. ÜLDPLANEERINGU TEEMAPLANEERINGU RAKENDAMINE 
 
Üldplaneeringu teemaplaneeringus määratletu elluviimiseks on vajalikud järgmised tegevused: 

 Lastele ja noortele suunatud funktsioonidega olemasolevate amortiseerunud hoonete ja 
rajatiste korrastamine  

 Kehtestatud detailplaneeringutega kavandatud hoonete ja rajatiste väljaehitamine koostöös 
maaomanike ja ettevõtjatega 

 Pikemas perspektiivis kavandatud laste ja noorte tegevustele suunatud maakasutuse 
täpsustamiseks detailplaneeringute koostamine ja elluviimine 

  
Käesoleva üldplaneeringu teemaplaneeringu elluviimise majanduslikud võimalused sõltuvad valla 
poolt kavandatavate tegevuste osas erinevate valdkondade kinnitatud arengukavadest ja valla 
eelarves kavandatud võimalustest. 
 
Viimsi vallal puuduvad majanduslikud võimalused ehitada lähiaastatel koolihooneid, lasteaedasid, 
spordikeskuseid ning noortekeskuseid, küll aga on võimalused rajada kergliiklusteid ja terviseradasid.  
Haridus-, kultuuri-, spordi- ja noortetegevuse arendamiseks on alustatud ja jätkatakse koostööd 
erasektoriga. 
  
Valla jaoks on prioriteetne uute koolikohtade loomine. Koostöös erasektoriga on alustatud 
Haabneeme alevikus lasteaed-algkooli rajamist, mis peab valmima 2009.a. Lastead-algkool 
ehitatakse eramaale ning vald hakkab üürilepingu alusel maksma esialgu üüri, kuid vallal on võimalus 
hoone välja osta. Hiljemalt 2013.a. on vajadus avada järgmine algkool, mille ehitamiseks vallal 
rahalised võimalused puuduvad ning esialgu kavandatakse kooliruume erasektorilt üürida. 
 
Lasteaiakohtade loomiseks kavandab vallavalitsus välja kuulutada konkursi 
munitsipaallasteaiakohtade leidmiseks. Vallavalitsus eeldab, et erasektor ehitab lasteaiad ning vald 
hakkab lasteaiakohti üürima. Vald jätkab koostööd erasektoriga eralasteaedade loomiseks, mille 
puhul vald ostab erasektorilt teenust. 
 
Laste- ja noorte vaba aja veetmiseks vajalikud hooned, spordirajatised on plaanis rajada koostöös 
erasektoriga. Prioriteetne on Haabneeme alevikku staadioni rajamine, mida vald hakkab üürima. 
Paralleelselt rajatakse mänguväljakuid ja vastavalt valla eelarvelistele võimalustele koostöös 
erasektoriga rajatakse matka- ja tervisespordirajad ning kergliiklusteed. 
Huvi- ja noortekeskuste rajamiseks kavandab vald taotleda lisafinantseeringut ESF-i vahenditest. 
 
Kogu arendustegevus lapsesõbraliku keskkonna arendamiseks Haabneemes toimub eramaadel ja 
seega reeglina eraisikute finantseerimisel. 
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IV. LISAD 
 
LISA 1. VIIMSI VALLA RAHVASTIK, VANUSELINE JA GEOGRAAFILINE JAGUNEMINE. 
 
Tänane Viimsi on jõudsalt arenev piirkond, kus elanike arv paari viimase aasta jooksul on kasvanud 
poole võrra ja mis on Harjumaa 19 valla hulgas üks rahvarohkemaid. 29.03.2007 seisuga oli oma 
elukoha Viimsi vallas registreerinud 13911 inimest. Suuremad keskused on Haabneeme ja Viimsi 
alevikud, kus elab ligi pool valla rahvastikust. 
 
Viimsi valla laste arv 29.03.2007 seisuga : 
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 0 -   7     aastased    1670 tk                                            
 8 - 13     aastased      974 tk                                             
14 – 18     aastased    921 tk 
 
Viimsi rahvastiku jagunemine seisuga 29.03.2007: 

 
Viimsi alevik 2348 

Haabneeme alevik 3955 

Kelvingi küla 417 

Laiaküla 271 

Leppneeme küla 366 

Lubja küla 298 

Metsakasti küla 383 

Miiduranna küla 440 

Muuga küla 339 

Naissaar 10 

Prangli saar 133 

Pringi küla 888 

Pärnamäe küla 783 

Püünsi küla 1103 

Randvere küla 1082 

Rohuneeme küla 468 

Tammneeme küla 377 

Äigrumäe küla 138 

Omavalitsus täpsusega 112 

Kokku 13911 

 
 
Tuginedes Viimsi valla arengukavas toodud andmetele on aastatel 1989-2006 toimunud valla rahva-
arvu kiire juurdekasv eelkõige sisserände tulemusena. Rahvastiku kasv vallas on olnud osa 
valglinnastumise protsessist Tallinna linnastus, kus linlased – eelkõige just jõukamad – on 
elukeskkonna kvaliteedi tõstmise nimel asunud elama linnalähedastesse pool-maalistesse asulatesse 
või uuselamupiirkondadesse. 
Võrreldes Viimsi valla rahvastikupüramiidi Harjumaa valdade ja linnade rahvastiku üldist soolis-
vanuselist jaotust kirjeldavate joonistega (ESA andmed) ilmneb ka kõige nooremate 
vanuserühmade suhteline arvukus Viimsi vallas (vt. Viimsi valla arengukava, lk 16). Sõltuvalt 
sisserände suurusest ennustatakse 2010. aastaks valla elanike arvuks kuni 23 000 ja 2020. aastaks 
kuni 30 000. Jätkuvalt suurt rahvastikukasvu ennustavate sisserändel põhinevate stsenaariumite 
alusel kasvaks alguses kiiremini tööealine elanikkond ning laste ja noorte arv. Suurimat 
rahvastikukasvu prognoosiva stsenaariumi korral toimuks kiire kasv just lähima 6-7 aasta jooksul, 
mille järel vald ennast uusehituste seisukohast elamupiirkonnana territoriaalselt ammendaks. 
 
 
 
 
 
 
LISA 2. VIIMSI VALLA HARIDUSASUTUSED 
 
2.1 Koolid 
 
Viimsi vallas asub 3 kooli: 

 
1) Püünsi kool– 178 õpilast,  
    kooli juures töötab ka eelkool.  
2) Prangli põhikool  –  11 õpilast 
3) Viimsi keskkool   –  1330 õpilast 
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                                Viimsi keskkool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Lasteaiad 

 
2.2.1 Munitsipaallasteaiad 
 
Munitsipaallasteasutus Viimsi lasteaiad koosneb viiest asutusest:  
 
1) Piilupesa Lasteaed - 10 rühma (sobitus-, vanuse- ja pererühmad); lapsi 210; Kaluri tee    
    10, Haabneeme 

http://www.piilupesa.edu.ee/
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2) Pargi Lasteaed - 4 rühma (pererühmad); lapsi 80; Pargi tee 3, Viimsi  
3) Leppneeme Lasteaed - 2 rühma (sõime- ja pererühm); Leppniidu tee 1,  
    Leppneeme. 
4) Randvere Lasteaed - 6 rühma (2 pererühma ja 2 sõimerühma); Kibuvitsa tee 1, Randvere 
 

 
Piilupesa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2 Eralasteaiad 

 
1) "Päikeseratas" – 6 rühma; Veere tee 3, Haabneeme alevik 
2) "Pääsupoeg-1" – 2 rühma; Paakspuu tee 10, Pringi küla 
3) “Pääsupoeg-2” – 2 rühma; Suur Kaare tee 66, Pärnamäe küla 
4) Lasteaed "Tibu" - Vehemaa tee 6, Viimsi alevik 
5) Kelvingi Lasteaed – 2 rühma; Meresihi tee 4, Kelvingi küla 
6) Lasteaed “Lillelapsed” – Sõstra tee 1, Viimsi alevik 
 

 
“Piilupesa” Lasteaed 
 

 
 Pargi Lasteaed                                                                        

http://www.pargi.edu.ee/
http://www.leppneeme.edu.ee/
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LISA 3.  VABA AEG JA SPORT- VIIMSI TÄNASED VÕIMALUSED 

 
3.1 Õppeasutuste juures paiknevad huviringid 

 
Püünsi põhikooli juures töötavad huviala ja spordiringid põhikooli õpilastele: 

 Kunstiring 

 Raamatusõprade ring 

 Vene keele ring 

 Inglise keele ring 

 Mudilaskoor 

 Tütarlaste ansambel 

 Laulustuudio 

 Tantsuring  

 Võimlemis- ja tantsuklubi "Keeris"  

Klubis treenib ca 50 tüdrukut vanuses 7-19a. Osaletakse nii võimlemis - kui ka tantsufestivalidel. Klubi 
on pälvinud laureaaditiitleid võimlemisfestivalidel : EKSL ; Gymnafest ; KRE ; Pärnu päevad. Esinetud 
on EXPO maailmanäitusel Saksamaal , Kotka päevadel Soomes, tantsufestivalidel Lätis, Poolas ja 
Rootsis. Alates 1998.aastast, erinevate rühmadega - festivali "Koolitants" finalist. 2006.a. saadi 
rahvusvaheline kogemus  Euroopa Meistrivõistluste etapilt Soomes, Espoos. 

 Loodusring 

 Kodutütred 

 Noorkotkad 

 Videoring 

 Arvutiring 

 Spordiring  

 Dzuudo 

 Jalgpall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viimsi keskkooli juures töötavad huviala ja spordiringid 

           
“Tibu”                                             “Päikeseratas”                              Kelvingi lasteaed 
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Ring  Vanusegrupp 

Laul 

1. klasside koor  1. klassid 

Mudilaskoor  2.-4. klasside tüdrukud 

Poistekoor  

 

2.-6. klasside poisid 

Tütarlastekoor  5.-7. klasside tüdrukud 

Laulustuudio   5.-9. klassid 

Noortekoor  8.-12. klassid 

Pillimäng 

Laulu- ja mänguselts Uduviled  1.-4. klassid 

Sõnakunst   

Algklasside näitering  1.-4. klassid 

Põhikooli näitering  7.-9. klassid 

Kooliteater (projektid)  9.-12. klassid 

Väitlusring  10.-12. klassid 

Tants 

Aeroobika  6.-12. klasside tüdrukud 

Tantsu- ja võimlemisring  1. klasside tüdrukud 

1. klasside rahvatants  1.klassid 

3. klasside rahvatants  3. klassid 

4. klasside rahvatants  4. klassid 

6. klasside rahvatants  6. klassid 

9.-12. klasside rahvatants  9.-12. klassid 

Käsitöö 

Käsitööring  5.-9. klasside tüdrukud 

Modelleerimis- ja õmblusring  tüdrukud 

Klaasi- ja keraamikaring  7.-12. klassid 

Suhtlemine 

Suhtlemistreening  1.-2. klassid 

3.-4. klassid 
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Viimsi keskkooli uus spordikompleks:  

 korvpalliklubi Viimsi - Viimsi koolimajas;  
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 aeroobika-, jõu- ja gümnastikasaal;  

 nelja rajaga 25-meetrine ujula;  

 suur pallimängusaal, mis mahutab kaks täismõõdus korvpalliväljakut. 

 kergejõustikuklubi "Eha" (nimeka kergejõustiklase Eha Rünne hoole all harjutab  
mitukümmend Viimsi last);  

 “Rullest” rulluisuklubi , mis alustas tegevust 1995 aastal. Klubi kuulub Eesti Rulluisutamise 
Föderatsiooni, Euroopa Rulluisutamise Konföderatsiooni ja Eesti Olümpiakomiteesse. 
Spordiklubist Rullest on välja kasvanud ka kaks pisemat rulliluuisutamise klubi Step by Step 
ja Little Step. 

 
 
 
3.2 Huvialakoolid ja keskused 

 
Viimsi Muusikakool 
Soovijail on võimalik jätkata õpinguid stuudiokursusel; osavõtjate vanus pole sealjuures oluline, sest 
õpetaja koostab igale osalejale individuaalprogrammi. 
 

 Viimsi muusikakool 
 
 
Viimsi kunstikool  
(ajutiselt Madise tee 2; Miiduranna küla) 
 
Õpetus toimub üleriigilise kunstikoolide õppekavade kohaselt, kool pakub traditsioonilist 
kunstiharidust, mis sisaldab algtõdesid joonistamisest, maalimisest, kompositsioonist, voolimisest 
ning kunstiajaloost. Ettevalmistuskursustele võivad tulla lapsed vanuses 7 kuni 11 aastat, sellele 
järgneb viis aastat põhikursust.  
 
 
Viimsi huvikeskus 
Huvikeskuses tegutseb pidevalt 21 huviringi: 
 

 Muusikaringid:  ´´Tipsu´´ 1-3 aastastele 
                  Laulu- ja mänguring 3-5 aastastele 
               Lauluring 6-8 aastastele 
     Laulustuudio solistide individuaalõpe 
 

 Tantsuklubi “Siirius”: 
Rühmad           6 – 10 aastased  

   11 – 13 aastased               
                  14 – 18 aastased  
 

 Tantsuklubi “Viira”:  
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Rühmad 4 – 7 aastastele    
             7 – 10 aastastele  
 

 Tarbekunstiring lastele alates 8. eluaastast 

 Loovring väikelastele:  
2,5 - 3,5 aastased 
4 – 7 aastased 

 Rahvatantsurürm ja kapell „VALLA-ALUNE“ 

 Peebiklubi Loora 

 Noorteansamblid 

 Noortekeskus: 
Korraldab erinevaid noorteüritusi, õpilasmalevat, laste laagreid 
(SUUR PÄEV 2007 , Viimsi Õpilasmalev, Laste linnalaager Viimsis 
Laste puhkelaager “Sisukas suvi”). 

 

Randvere noortekeskus  

Vastvalminud noorte vaba-aja veetmise koht Viimsi poolsaare idakaldal. 

 

Prangli rahvamaja 

Lasteringid: mudilaste laulu- ja mänguring, orkestriklass, kandle- ja mandoliiniõppijate ring, 
klaveriõppurite ring, aeroobikaring. Rekordarvuline saare oludes on olnud mudilasringi osavõtt, ca 12-
13 last hooajal, praegu aga pole ka mudilasringi - pole enam lapsi! Talvel on kogu kultuuritöö 
(kontserdid, tähtpäevade tähistamine) õpilaste õlul, sest liiklusolude tõttu (paat 3-4 korda nädalas, 
tormid, jää) pole saarele võimalik väljast esinejaid kutsuda. Viimastel aastatel on rahvamajas 
esinemas käinud lisaks mandri taidluskollektiividele Tallinna Linnateater, Von Krahli teater, VAT 
Teater, Rapla Teatritegemise Selts, Noorte Kanutimaja rahvakunstiansambel “Meero” (viimased neli 
korduvalt), Eesti Raadio laululapsed, trupp “TanzWaal”, Joel Steinfeldt, Raivo Trass, Peeter 
Volkonski, Tõnu Oja, jmt.  

Viimsi Raadioklubi  

On oma tegevusaja jooksul (aastast 1979) olnud mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas ja maailmas 
oma alal tipus. Osaletakse Eesti karikavõistlustel ultralühilainealal, samuti Eesti Välipäeva orgtöös. 
Klubis on 16 liiget, s.h. 2 noorliiget. Tegutsemiskoht – Pringi küla, Vanapere 12. 

 
3.3 Raamatukogud 

 
Viimsi Raamatukogu - Kesk tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi avalik Internetipunkt. Valida ja koju 
laenutada on võimalik umbes 30 000 trükise hulgast ilukirjandust, lastekirjandust ja teabekirjandust. 
Kohapeal lugemiseks on 59 nimetust ajalehti ja ajakirju; lisaks CDd,  

helikassetid ning paremik Eesti mängufilmidest. Samuti on olemas koopiate tegemise võimalus. 

http://www.huvikeskus.ee/?id=1516
http://www.huvikeskus.ee/?id=1508
http://www.huvikeskus.ee/?id=1507
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 Viimsi raamatukogu 

Viimsi Raamatukogu filiaal Prangli saarel - teavikute kojulaenutus, teavikute kohalkasutus, 
printimine ja paljundamine, interneti kasutamine. 

 

3.4 Muuseumid 
 
Eesti Riiklik Sõjamuuseum, Laidoneri muuseum Viimsi mõisa peahoones 
Viimsi mõisa rajas Pirita klooster 1471.aastal. Aegade jooksul vahetas mõis mitu korda omanikku. 
1882. aastal ostis Felix Schottländer Viimsi mõisa ühes Aegna saarega parun Maydellilt. 16. 
septembril 1919 anti Eesti Vabariigi poolt Vabadussõja Ülemjuhatajale kindral Johan Laidonerile. 
Septembris 1944 asus mõisa Nõukogude Liidu sõjaväeosa.  
Oktoobris 1992 anti mõis üle Viimsi valla haldusse. 1993. aastal, 15. septembril loodi Viimsi Valla 
Volikogu otsusega kindral Laidoneri muuseum, mis avati 12. veebruaril 1994. aastal, Johan Laidoneri 
110. sünniaastapäeval Viimsi mõisa peahoones. 
2001. a kirjutasid Kaitseministeerium ja Viimsi vald alla lepingule, mille alusel anti ministeeriumile üle 
Viimsi mõisa peahoone. 
1996. aasta seisuga oli muuseumis 650 säilikut, mis on laekunud Eesti Riigiarhiivist, Viljandi 
Muuseumist, Laidoneri sugulastelt, eravaldajatelt jne.  
Kindral Laidoneri Muuseum kogub, uurib, säilitab ja eksponeerib Eesti ajaloo ühe silmapaistvama 
isiksuse, Eesti Vabadussõja (1918- 1920) vägede ülemjuhataja, riigitegelase, diplomaadi kindral 
Johan Laidoneri elu ja tegevuse kohta käivaid materjale.   
Lisaks kindral Laidoneriga otseselt seotud arhiivimaterjalidele on muuseumi fond täienenud Eesti 
sõjaajalugu käsitleva pärandiga 20. sajandi algusest kuni tänapäevani.  

 

SA Viimsi Muuseumid: 

VIIMSI KODULOOMUUSEUM - Nurme tee 3, Pringi küla; 

 

NAISSAARE MUUSEUM - Männiku tee 10b, Männiku küla, Naissaar;  

Naissaart tundsid juba viikingid ja keskajal pesitsesid seal hansakaupmehi hirmul  

hoidnud mereröövlid. Saare omanäolisele eesti-rootsi asustusele tegi lõpu 2. maailmasõda. Kaunis, 

puutumatu loodus, taastatav kirik ja surnuaed ning teisalt nõukogude piirivalve militaarpärand teevad 

saare ainulaadseks ja huvitavaks.  

 

VIIMSI VABAÕHUMUUSEUM - Rohuneeme tee 51/Muuseumi tee 1, Pringi küla. Rannarahva 

minevikupärandit uuriva ja säilitava muuseumi keskus on põlises Pringi rannakülas, renoveeritavas 

kenas vanas koolimajas. Sellesse hoonesse on plaanis asutada Rannarahva Residents, 

kultuurijärjepidevust toetav keskus, näituse- ja kontserdipaik. Praegu on renoveeritud ruumides 

avatud Viimsi vanemat ajalugu tutvustav väljapanek "Muinasajas piki rannajoont". Mererand ja 
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ajalooline miljöö pakuvad meeldivaid puhkehetki. Muuseumis on võimalik tellida ekskursioone, pidada 

piknikke ning osaleda meeleolukatel rahvapidustustel.  

 Viimsi vabaõhumuuseum 

3.5 Sportimisvõimalused 

Viimsi spordihall, staadion:   

 käsipalli klubi Viimsi HC 

 Viimsi Noorte Jalgpalliklubis “Viimsi Mehepojad”, 

 Spordiselts “Marathon” ühendab kergejõustikuga tegelejaid. 

 Viimsi Sulgpalliklubi. Klubis harjutavad erineva vanusega ja tasemega mängijad. Olles Eesti 
Sulgpalliliidu liikmed, võtavad mängijad osa võistlussarjadest.  

Prangli saar: 

 Moto-ja kardispordi harrastajad tegutsevad klubis Kahro Racing, mille koduaadressiks on 
Prangli saar. 

Andrese ratsatalu:  
 
Viimsi ainus ratsutamise paik asub Randvere tee ääres Riiasöödil. Talus on 7 hobust ning siin 
tegeletakse laste ning harrastusratsutajate treeningutega. Võimalik on teha väiksemaid metsamatku 
hobusel. Treeningud toimuvad vabas õhus, maneezi pole. Ratsutavate laste hulk sõltub eelkõige 
aastaajast jäädes kuskil 10- 20 lapse piiridesse.  
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Viimsi SPA: 

 Ujula - uus 25-meetrine 6 rajaga bassein, lastebassein ja jacuzzi - noortetreeningud, 
ujumiskursused erinevatele vanuserühmadele, imikute ja väikelaste ujumine, vesiaeroobika, 
süvavee aeroobika , vesijooks 

 Jõusaal, erinevad aeroobsed rühmatreeningud  

 

  
Viimsi staadion, spordihall ja SPA 
 
 
Rannaala 
 

 Viimsi võrkpalliklubi (suvel) 
 
 
3.6  Avaliku kasutusega vaba-aja veetmise kohad: 
 
Viimsi mõisapark  
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Viimsi mõisaparki on ehitatud lastemänguväljakud eelkõige väikelastele ja nooremale koolieale. 
Mõisapargi nõlval käiakse talvel kelgutamas.  
 

  
Metsarajad, kus on võimalik joosta, suusatada,ratsutada, koeraga jalutada vms. 

 
 
 
 
Soosepa matkarada ümber Soosepa raba 
 
Tädu loodusõpperada 
 
Mäealuse matkarada 
 
Ratta- ja rulateed 
Rattateed on välja ehitatud Rohuneeme tee ääres, Kelvingi küla ja Leppneeme küla vahel ja 
Randvere tee ääres, osaliselt ka Leppneeme tee ääres. 
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Mänguväljakud elamute juures 
Vanade  elamurajoonide juurde rajatud mänguväljakuid on suhteliselt vähe ning need, mis on tehtud, 
on valdavalt suunatud vaid väikelastele. Uute elamute juurde on valdavalt rajatud kasvõi väikeses 
mahus mänguväljakuid. 
 

 
 
Kelvingu küla mänguväljakud rannas, mõeldud  Kelvingi küla lastele. 
 

  
 
   
 
Uued pallimänguväljakud Viimsi mõisa vahetus läheduses 
 
 

      
Kelvingi küla juures            Rohuneeme tee 
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LISA 4. KÜSITLUS VIIMSI KOOLIÕPILASTE SEAS 
 
4.1 Küsimustik 
 
VASTAJA ANDMED 
VANUSERÜHM: 7-12  13- 18 
SUGU:  a) poiss  b) tüdruk 
ELUKOHT 
Küla, piirkond 
KOOL:     ……………………………….. 
 
KOOLITEE 
KUIDAS JÕUAD KOOLI/ KOOLIST KOJU? 

a) jala 
b) bussiga 
c) vanemad toovad 
d) ……………….. 

KAS SUL ON VÕIMALIK JÕUDA KOOLI ILMA VANEMATE ABITA? 
 
SPORTIMISVÕIMALUSED, HUVIALARINGID 
MILLISE SPORDI- VÕI HUVIALAGA TEGELED PEALE KOOLI? 

a) spordialaga ………………. 
b) huvialaga ………………… 

KAS SINU SPORDI- VÕI HUVIRING ON: a) tasuline b) tasuta  
KAS SEE PAIKNEB: a) Viimsis b) mujal 
KAS SA LÄHED SPORDI- VÕI HUVIRINGI: a) iseseisvalt b) vanemad viivad 
MILLISE SPORDI- VÕI HUVIRINGI TÖÖST TAHAKSID OSA VÕTTA? 
 
MIKS SA EI SAA SELLES OSALEDA? 

a) sinu kodukandis ei ole selleks võimalusi 
b) see on liiga kallis 
c) ………………………………………………..  

 
VABA AEG 
MILLEGA ON SUL VÕIMALIK TEGELEDA KODUÜMBRUSES VABAL AJAL 

a) suvel 
b) sügisel 
c) talvel 
d) kevadel 

 
(siin on mõeldud erinevaid tegevusvõimalusi, millega sa saad tegeleda kodu lähedal peale kooli, 
vaheaegadel - ujuda, joosta, suusatada, rulatada, kinos käia, koeraga metsas jalutada  jne). 
KAS SUL ON LEMMIKLOOMI? MILLISEID? 
  
KAS SINU KODUKANDIS ON HEAD VÕIMALUSED LEMMIKLOOMA PIDAMISEKS? 
 
MILLEST TUNNED SA OMA KODUÜMBRUSES PUUDUST? 
(sportimisvõimalustest, huvialaringidest, kultuuriasutusest vms). 
 
TURVALISUS 
KAS SINU KODUKANT ON TURVALINE? 
KUI EI, SIIS MIS ON NEED OHUD, MIDA SA KARDAD? 
 
HINNANG KODUKANDILE 
KAS SULLE MEELDIB OMA KODUKANT? 
 
MIKS? 
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EELISTUSED KODULE JA HOONETELE 
KAS SULLE MEELDIKS ELADA 

a) kesklinnas 
b) äärelinnas 
c) külas, alevis 
d) maapiirkonnas 
e) …………………………. 

 
MILLISES MAJAS SULLE MEELDIKS ELADA? 
a) oma majas    b) ridaelamus   c) paarismajas   d) väikeses kortermajas   e) suures korrusmajas    f) 
kõrghoones 
 
MIKS? 
 
KIRJELDA MÕNDA KOHTA (parki, väljakut, küla, kooliümbrust vms) OMA KODUKANDIS, KUS 
SULLE MEELDIB OLLA 
 
KIRJELDA MÕNDA KODUKANDI MAJA, MIS SULLE MEELDIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Vastused küsimustele 
 
VANUSERÜHM 
7 - 12 
 
SUGU 
Poiss   82 
-------------------------------------- 
Tüdruk  81 
 
ELUKOHT 
Viimsi   37 
Haabneeme  8 
Püünsi  7 
Rohuneeme  7 
Randvere  6 
Kelvingi  5 
Tammneeme  3 
Leppneeme  3 
Pringi   3 
Lubja   1 
Metsakasti  1 
Pärnamäe  1 

Viimsi   32 
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Haabneeme  17 
Püünsi  6 
Kelvingi  5 
Randvere 4 
Tammneeme  3 
Pärnamäe 3 
Pringi  3 
Metsakasti  2 
Lubja  1 
Heldri  1 
Miiduranna 1 
Laiaküla 1 
Rohuneeme 1 
Muuga   1 
 
 
KUIDAS JÕUAD KOOLI / KOOLIST KOJU? 
 
jala    32 
bussiga   32 
vanemad toovad  49 
sõbraga   1 
jalgrattaga   11 

jala   33 
bussiga   30 
vanemad toovad 44 
jalgrattaga  5 
sõbraga  2 
autoga   1 
rulluiskudega  1 
 
KAS SUL ON VÕIMALIK JÕUDA KOOLI ILMA VANEMATE ABITA? 
 
ja  74 
 

ei  8 

ja 73 
 
ei 7 
 
MILLISE SPORDI- JA HUVIALAGA TEGELED PEALE KOOLI? 
 
ujumine  24 
jalgpall   15 
male   8 
judo   8 
purjetamine  7 
kunst   5 
muusika  5 
koor   5 
tennis   4 
tants   4 
jalgratas  4 
käsipall  3 
sport  3 
korvpall  2 
kergejõustik  2 
laulmine  2 
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kart   2 
sulgpall  1 
käsipall  1 
kergejõustik  1 
karate   1 
jooks   1 
joonistamine  1 
surf   1 
motokross 1 
arvutiring 1 
kitarr  1 

tantsimine 28 
ujumine  21 
laulmine 16 
koor  12 
kunst  12 
muusikakool 8 
tennis  7 
malering 4 
filmistuudio 4 
korvpall  3 
ilurulluisut. 3 
loodusring 3 
näitering 3 
rulluisutamine 2 
sport  2 
kitarr  2 
klaver  2 
kergfejõustik 3 
ratsutamine 2 
ballett  2 
sulgpall  2 
võistlustants 1 
judo  1 
trenn  1 
hip-hop  1 
iluvõimlemine 1 
keraamika 1 
aeroobika 1 
purjetamine 1 
arvutiring 1 
 
 
KAS SINU SPORDI- JA HUVIALARING ON: 
 
tasuline  60 
 
tasuta   19 

tasuline  73 
 
tasuta  29 
 
 
 
KAS SEE PAIKNEB: 
 
Viimsis   62 
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mujal   20 

Viimsis  71 
 
mujal  25 
 
KAS SA LÄHED SPORDI- VÕI HUVIRINGI: 
 
ise    46 
 
vanemad viivad  27 

ise    59 
 
vanemad viivad  28 
 
MILLISE SPORDI- VÕI HUVIRINGI  TÖÖST TAHAKSID OSA VÕTTA? 
 
tennis    4 
ujumine   6 
jalgpall    3 
kunstiring   2 
karate    2 
jäähoki    2 
pesapall   1 
lauatennis   1 
purjetamine   1 
judo    1 
kergejõustik   1 
kitarr    1 
karditrenn   1 
püssi laskmine   1 
viiul    1 
võitlustrenn   1 
korvpall   1 
ralli    1 
tehnika    1 
iseseisev Viimsi noor  1 
väitlemine  1 

kunstikool  11 
ratsutamine  7 
tantsimine  6 
tennis   5 
näitering  5 
peotants  4 
kergejõustik  3 
muusika  2 
laulmine  2 
ujumine   2 
akrobaatika  2 
korvpall, võrkpall, sulgpall, joonistamine, jooksmine, malering, filmiring, iluuisutamine, pesapall, 
purjetamine, jalgpall, veeaeroobika, olen kaalunud esmaabikursuseid  
1 
 
MIKS EI SAA? 
 
kodukandis pole võimalusi    12 
see on liiga kallis     7 
ei jõua      4 
ei leia sellist kohta     1 
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kodulood      1 
see on liiga jõhker     1 
varsti hakkan käima     1 
seal on liiga külm vesi ja ma ei harju ära  1 
pole aega      1 
liiga kaugel      1 
olen liiga väike      1 
ema ei pane      1 

kodukandis pole võimalusi   13 
see on liiga kallis    6 
aega vähe     13 
varsti hakkan     2 
pole uurinud     2 
ema ei saa viia; ma ei tea kus asub; kodutöid liiga palju; liiga kaua transpordis; liiga noor; ei jõua; jalg 
haige; ema veel ei luba; lähen kevadel; juba palju huvisid; isa unustab kogu aeg küsida kas kohta on
 1 
 
 
 
MILLEGA ON SUL VÕIMALIK TEGELEDA KODUÜMBRUSES VABAL AJAL? 
 
A)SUVEL 
ujuda    40 
jalgrattaga sõita  36 
õues    6 
rulatada   7 
joosta    7 
mängida   5 
jalgpalli mängida  4 
rannas käia   5  
kinos    4 
metsas käia   2 
rulluisutada   2 
arvutis    2 
surfata    1 
tennist mängida  1 
päevitada   2 
korvpall   1 
judo    1 
purjetada   1 
batuut    1 
pargis    1 
mere ääres   1 
ehitan onni   1 
õues jalutada  1 

ujun   50 
sõidan jalgrattaga  28 
jooksen   11 
mängin   8 
päevitan  8 
jalutan koeraga  7 
rannas    11 
rulluisutan  7 
sõpradega   4 
jalutan    4 
spordin    3 
kinos   2 
istun õues   2 
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rulatan   2 
õues; staadionil; spordihallis; aitan ema; ratsutan; batuudil; pritsin teisi; pean sünnipäeva; möllan; 
kõigil aastaaegadel saab teha kõike mida tahad; söödan hobuseid; mängin tennist; palli mängida  
 1 
 
 
B)SÜGISEL 
 
jalgrattaga sõita  13 
kinos    6 
õues    6 
pargis    4 
toas    4 
rulat.   3 
mängida  2 
huviringis; reisil; koolis; telekat vaatamas; riisun; surfan; purjetan; sõbra juures; pesapall; ujun; korjan 
lehti; hüppan lehtedes; metsas; ronin puude otsas; seenel käia; niisama kodus olla; jalgpalli mängida 
 1 

sõidan jalgrattaga 17 
korjan lehti  7 
jooksen   7 
jalutan   5 
mängin   5 
rulluisutan  4 
riisun   4 
õues    9 
kinos   3 
jalutan koeraga  3 
käin ringides   3 
metsas    2 
ujun    2 
seenel; linnas; spordin; ratsutan; istun toas; mängin lehtedega; pallimänguga; tennist mängida  1 
 
 
 
C)TALVEL 
 
suusatmas   24 
kelgutamas   20 
lumega mängimas  11 
toas mängida  4 
kinos    3 
lumememme ehitamas  3 
uisutamas   4 
arvutis    2 
ujun    2 
õues    3 
lumesõda teha  2 
sõpradega mängida 2 
ratsutamas   1 
reisil    1 
judos    1 
toas    1 
niisama kodus olla 1 
lumelauaga sõita 1 

suusatan  29 
kelgutan   26 
teen lumememme 10 
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uisutan    7 
lumesõda  3 
õues   7 
ujun   3 
mängin    2 
lumelauaga; jalutan koeraga; tantsin  1 
 
 
D)KEVADEL 
 
rulatamas   9 
jalgrattaga sõitmas  14 
õues    8 
kinos    4 
koeraga metsas  3 
metsas    3 
ujun    4 
mängin    3 
jooksen   2 
jalutan; purjetan; ootan suve; rulluisutan; ehitan; mängin palli; ehitan onni; istutan lilli; surfan; mängin 
aias; niisama kodus olla; jalgpalli mängida 1 

sõidan rattaga   19 
rulluisutan  10 
korjan lilli  5 
kinos   7 
jalutan    4 
õues   8 
jalutan koeraga  3 
spordin   2 
mängin   2 
korjan lumikellukesi 2 
ratsutan  2 
rulatan   2 
metsas   3 
olen sõpradega; jooksen; sõidan tõukerattaga; ujun; käin ringides; pean sünnipäeva; pallimänguga 1 
 
KAS SUL ON LEMMIKLOOMI? MILLISEID? 
ei  3 
 
koer   36 
kass   23 
kalad   5 
merisiga  2 
jänes   2 
kakaduu  2 
rotid  2 
merisiga 2 
papakoi  2 
hamsater; ahvipärdik; teegud; krabi; küülik 1 

ei  11 
 
kass  37 
koer  38 
jänes  7 
kalad  6 
lind  3 
merisiga 3 
papakoi  3 
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hobune  2 
rott  2 
hamster; kalad tiigis; villakhiir; miniküülik; liivahiired; kilpkonn 1 
 
KAS SINU KODUKANDIS ON HEAD VÕIMALUSED LEMMIKLOOMA PIDAMISEKS? 
 
ja     58 
ei     3 
muidugi    1 
ja / ei     1 
üpris     1 

ei    10 
ja    58 
peaaegu   3 
puudub koht kassidele   1 
mitte eriti   1 
enam-vähem   1 
 
MILLEST TUNNED OMA KODUÜMBRUSES PUUDUST? 
 
kino    18 
sportimisvõimalustest  9 
kultuuriasutustest  9 
pood    9 
mänguplats  4 
rulapark  3 
teater    2 
huvialaring   3 
sõpradest   2 
krossirada  2 
lõbustuspark  2 
loomaaed; kaubamaja; suur mänguasjade pood; raamatukogu; kohvik; skatepark; park; hamburgeri 
putka; trenn; jalgpalliplats; rattateed; dirtbike rada; kardi trenn; omavanused sõbrad 1 

kino    21 
mänguväljak   8 
huvialaring   10 
kultuuriastustest  8 
loomaaed   5 
sportimisvõimalustest  5 
loodusest   3 
headest teedest   2 
ratsabaasist   2 
suur pood   3 
tihedamast bussiliiklusest 2 
tenniseväljakust; lõbustuspargist; pargist; noortekeskusest; suurematest metsadest; kohvikutest; 
raamatukogust; teatrist; pesapalliringist; kaubanduskeskusest; Tammneeme poest; tüdrukute jalgpalli 
trennist; privaatsusest; bussist Viimsi ja Muuga vahel; vaikusest (käib pidev ehitustöö); 
kultuuriasutustest, siin pole ühtegi sellist kohta, nüüd hakkavad tekkima, Elava tule baar (siin parim) 
ja hotell, mis oli kunagi riigisaun, aga muidu pole midagi 1 
 
KAS SINU KODUKANT ON TURVALINE? 
 
ja   54 
ei   4 
nii ja naa  1 

ja   57 
ei  6 
väga turvaline 1 
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üsna  1 
 
KUI EI, SIIS MIS ON NEED OHUD, MIDA SA KARDAD? 
 
Lahtised koerad   8 
Autod    2 
Vargad; kummitused; pätid käivad ringi; Pärnamäe teel pole kõnniteid; rullnoxid 1 

mõned autod kihutavad  4 
kardan hulkuvaid koeri  8 
pätid, vargad   4 
jalgratast ei julge jätta; kurvid teel; Pärnamäe teel pole jalakäijate teed; vargad ja klassi poisid; suured 
poisid Hundi teel; kardan auto alla jääda; ATV-d; tulekahju; lagi kukub alla; pätid, kes meie aias ringi 
kolavad; joodikud ja narkarid; võõrad suvalised inimesed; loomad metsas 1 
 
 
KAS SULLE MEELDIB OMA KODUKANT? 
 
ja   76 
ei   2 
natuke   1 
väga   1 

ja  63 
ei  5 
peaaegu 1 
väga  4 
niivõrd-kuivõrd  2 
mitte eriti 1 
 
MIKS? 
 
palju sõpru  13 
rahulik  7 
mere ääres  9 
ilus loodus  4 
vaikne  3 
ilus   3 
mets   3 
jalgrattateed  3 
minu kodu; lahe; siin on kool; linna lähedal 2 
staadion lähedal; saab kõikke teha; palju maju; parasjagu inimesi; minu kodu; SPA; park; huvitav; 
ehitusmüra; mets võetakse maha ja asemele ehitatakse majad; turvaline; puhas õhk; saab õues 
puust midagi ehitada; saab ujuda; palju ruumi; saab metsas olla; maa ja linna vahepealne; hoolitakse 
sellest ja on ilus 1 

ilus    12 
loodus    8 
siin on vaikne   6 
rahulik    8 
palju sõpru   8 
mere ääres   6 
metsa lähedal   4 
turvaline   2 
vaikne    2 
palju võimalusi tegevusteks 2 
sünnist saati elanud  2 
liiga palju ehitatakse  3 
suur; saan vanaemaga seenel käia; sõbralikud naabrid; siin on lahedad inimesed; igal asjal on head 
ja halvad pooled; ilus kodu ja kool; saab lilli kasvatada; saab suvel ujuda; pole palju autosid; saab 
metsas jalgrattaga sõita; sest linnas on autode müra ja sul pole enda aeda ja eraklisust; sest siin on 
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ilus ja seal on lõbus; sest maja on suur ja keegi ei varasta; sest seal saab palju seigelda; sellepärast 
et see on väike; sest siin on mu koht ja mu pere; kodune tunne; siin on põlt; sest ta pole linnas, sest 
linnas pole rahulik; sest siin on park ja olen siin sünnist saati elanud, ma tean parki nagu oma viit 
sõrme; kõige looduslikum ja turvalisem Tallinnas 1 
asustamata kant; seal ei ole ruumi; rohkem metsa; ma ei jõua trennist koju; liiga palju inimesi; maju 
ehitatakse alatasa juurde ja bussid jäävad tihti vahele; mulle ei meeldi teie ehitus, mõni saab varsti 
aknast teise majja peikale külla minna, kas see on normaalne?! 1 
 
 
KAS SULLE MEELDIKS ELADA 
 

a) kesklinnas   4 
 

b) äärelinnas   7 
 

c) külas, alevis   38 
 

d) maapiirkonnas  27 
 

Viimsis    5 
mere ääres   3 
Kakumäel    1 
enda kodus   1  

kesklinnas   5 
äärelinnas   11 
külas, alevis  36 
maapiirkonnas  23 
heas looduses  1 
just siin   1 
vallas   1 
maal   2 
Viimsis   2 
Linna lähedal külas  1 

 
MILLISES MAJAS SULLE MEELDIKS ELADA? 
 

a) oma majas    64 
b) ridaelamus    5 
c) paarismajas    8 
d) väikeses kortermajas   4 
e) suures kortermajas   3 
f) kõrghoones    5 

 

a) oma majas   79 
b) ridaelamus   4 
c) paarismajas   5 
d) väikeses kortermajas  3 
e) suures kortermajas  4 
f) kõrghoones   2 

 
MIKS? 
 
oma aed   6 
privaatne  5 
rahulik   3 
palju ruumi   3 
minu kodu   2 
saab ringi joosta  2 
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park    2 
saab koera võtta  2 
turvaline   2 
keegi ei sega   2 
ilus    2 
vaikne   2 
saab palju õues olla; naabrid on sõbrad; ei sega teisi müdistamisega; nii on kõigil parem; vaikne; sest 
seal elab minu issi; sest siis ei karju naaberkorteris tita; meri; lahe; see on kõrge; hea olla; saab olla 
koos perega; väljak; mugav; saab sõbraga mängida; saab üksi elada; Viimsis on head korterid; ei ole 
liiga suur ega palju koristada; saab lärmata ilma et keegi tuleb segama; kõige rohkem võimalusi; ei 
pea naabritega arvestama 
1 

oma aed  13 
privaatsus  5 
palju ruumi  4 
see on oma maja 3 
mõnus    5 
minu kodu  2 
paraja suurusega 2 
ei sega kui kõrval lärmatakse; tunnen seda; võib möllata, karjuda, joosta; suur hoov, vaikne, ilus 
linnulaul; saan muusikat kuulata; don’t know; saab palju õues olla; oma majas keegi ei kamanda; 
vaikne ja turvaline; keegi ei sega; suur; heas kohas 1 
 
KIRJELDA MÕNDA KOHTA OMA KODUKANDIS, KUS SULLE MEELDIB OLLA 
 
metsas     9 
pargis    4 
külapeal   5 
kooli ümbruses    4 
kooli taga    3 
Laidoneri pargis   3  
kodus     4 
mereääres   3 
jalgratta rajal; oma aias;   2 
spordiväljakul   2 
Vabaõhumuuseumis; rannas; mänguplatsil; koolis; naabri hoovis; Kelvingis; Kelvingi küla rulapargis; 
kodu juures õues; oma tänaval; hobuste talus; staadionil; väljakul; Viimsi vallamaja juures, staadionil; 
Edu Pluss  1 

kodu aed   11 
mere ümbruses   9 
pargis    6 
maja lähedal metsas  3 
koolis    3 
kooli ümbruses   7 
külapeal   3 
SPA    2 
laste mänguväljakul  2 
kodu juures    2 
Kelvingi külas   2 
mänguväljakul   4 
Rohuneeme puhkealal  2 
Rohuneeme kivi juures; looduses; Viimsi market; pole sellist kohta; kodus teleka ja arvuti taga; 
rannas; põldudel; õues; vanaema juures; talvel Laidoneri pargis; hobuste talu lähedal; sõbra juures; 
rabas; kodukülas; vallamaja juures, sest seal on noortekeskus; pargis on üle 20 pardi, keda ma toidan 
  1 
 
KIRJELDA MÕNDA KODUKANDI MAJA, MIS SULLE MEELDIB 
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oma maja    30 
vana kool    4 
kool     3 
Viimsi market    3 
Naabrite maja    2 
SPA     3 
kandiline maja ja asub mere ääres; elutuba, kuna seal on kõige suurem telekas;  oma maja us ja ilus; 
suur kahekordne maja; sõbra maja; Rohuneeme pood; kunstikool; Sassi viiekordne maja; üks 
tumepunane maja; kandiline katus; Rohuneeme villa; kollane suur maja 1 

oma maja   37 
koolimaja   14 
SPA    5 
Viimsi market   3 
Püünsi kool   3 
Naaber maja   2 
Valge ridaelamu; bussipeatus; sõbra maja; keskmine, rohekaskollane, verandaga; minu tuba; neid on 
palju; nagu seal, kus elan; spordihall; vana kool; Viimsi rahvamaja; mereäärne villa; poed; mulle 
meeldib onu Tommi maja, sest tal on peaaegu minu maja moodi (siukene kandiline) ja sellepärast ka, 
et see näeb ka hea välja; pinginaabri maja; enda maja meeldib, mida ma sul siin kirjeldan; sellel on 
valged seinad, hästi palju aknaid ja see on üüratult suur; suur ja pruuni värvi, palju maad    1 
 
 
 
 
VANUSERÜHM 
13 - 18 
 
SUGU 
poiss  107      

tüdruk  116 
 
 
ELUKOHT  
Viimsi   27 
Haabneeme  23   
Püünsi   12   
Kelvingi  6 
Rohuneeme  5  
Pärnamäe  5 
Leppneeme  5 
Lubja   5 
Pringi   2  
Tammneeme  2 
Randvere  2 
Miiduranna  1 

Haabneeme  31 
Viimsi   26 
Püünsi   9 
Lubja   8 
Pringi   7 
Randvere  7 
Kelvingi  6    
Rohuneeme  5  
Pärnamäe  5 
Leppneeme  3 
Äigrumäe  1 
Muuga   1 
Tammneeme  1 
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KUIDAS JÕUAD KOOLI / KOOLIST KOJU? 
 
bussiga   56   
jala    51 
vanemad toovad  40 
rattaga    13 
rolleriga   11 

bussiga   63   
jala    61 
vanemad toovad  48 
rattaga    5  
 
 
 
KAS SUL ON VÕIMALIK JÕUDA KOOLI ILMA VANEMATE ABITA? 
 
jah    105 
ei    2 

jah    116 
 
 
MILLISE SPORDI- JA HUVIALAGA TEGELED PEALE KOOLI? 
 
jalgpall    17 
korvpall   16 
käsipall   11 
ujumine   10 
ratas    10 
jõusaal    6 
rula    6  
tennis    5 
spordiga   4 
airsoft, freerunning  4 
lauatennis   3 
kergejõustik   3   
motokross   2 
surf    2  
judo    2 
hoki    2 
roller    2 
auto-motosport   2 
piljard    2 
kunstikool   2 
lohesurf   1 
purjetamine   1  
sulgpall   1 
poks    1 
saalihoki   1 
parkuur   1 
delta    1 
laskmine   1 
jõusaal    1 
in line    1 
bänd    1 
laulmine   1  
loodusring   1 
muusikakool   1 
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kitarr    1 
trummid   1 
tants    1 

tantsimine   40  
kunst    27 
tennis    16 
muusika   15 
laulmine   10 
jooksmine   8 
ujumine   7 
kergejõustik   5 
aeroobika   5 
sulgpall   3 
sport    3 
võrkpall   3 
jalgratas   3 
rulluisutrenn   2 
surf    2 
ratsutamine   2 
jõusaal    2 
shaping   2 
tsirkus    2 
hispaania keel   2 
saalihoki   2 
iluuisutamine   1 
kart    1 
sukeldumine   1 
kodutütred   1 
käsipall   1 
bowling   1 
laskmine   1 
akrobaatika   1 
autosport   1 
korvpall   1 
näitlemine   1 
trumm    1 
kitarr    1  
meedia    1 
kirjandus   1 
fotograafia   1 
õmblemine   1 
 
KAS SINU SPORDI- JA HUVIALARING ON: 
tasuline   80 
tasuta    25 

tasuline   96  
tasuta    15 
 
KAS SEE PAIKNEB: 
 
Viimsis    72 
mujal    44 

Viimsis    68 
mujal    60 
 
 
KAS SA LÄHED SPORDI- VÕI HUVIRINGI: 
iseseisvalt   94  
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vanemad viivad  21 

iseseisvalt   98   
vanemad viivad  16 
 
 
MILLISE SPORDI- VÕI HUVIRINGI  TÖÖST TAHAKSID OSA VÕTTA? 
jalgpall    4 
korvpall   2         
parkuur   2 
maahoki   2 
puutöörühm   2 
kart    1  
ujumine   1          
poks    1          
Tai poks   1          
pesapall   1          
sukeldumine   1          
rulaga rulapargis  1          
mõõk    1          
võitluskunst   1           
larp    1          
trikiratas   1          
surf    1          
rula    1           
trumm    1           
teater    1 
meedia    1 
piljard    1 
lasketiir   1 
süstatrenn   1 
jõusaal    1 
kunstikool   1 
näitering   1 
ehitustööd   1 
mudelism   1           
tants    1           
triel    1           
robotite ehitamine  1           

tantsimine   21   
näitlemine   5 
keeleõpe   4 
kunstiring   3 
sulgpall   3 
aeroobika   2 
jalgpall    2 
kergejõustik   1 
kõhutants   1 
fotograafia   1 
korvpall   1 
surf    1 
kitarr    1 
suusatamine   1 
purjetamine   1 
pillimäng   1 
võrkpall   1 
hoki    1 
step    1 
pesapall   1 
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saalihoki   1 
ratsutamine   1 
 
 
MIKS EI SAA? 
 
kodukandis pole võimalusi  20   
see on liiga kallis   4 
pole aega    4 
liiga kaugel    1 

pole aega    22  
ei ole võimalusi    22 
liiga kallis    7 
pole infot    1 
 
MILLEGA ON SUL VÕIMALIK TEGELEDA KODUÜMBRUSES VABAL AJAL? 
 
A)SUVEL 
ujumine   43 
rattasõit   22             
jalgpall    19 
korvpall   13 
jooksmine   9 
rula, rulluisutamine  7   
freerunning, airsoft  4 
rannas käia   4 
õues olla   3 
õues jalutada   2 
lohesurf   1 
pesapall   1   
roller    1 
ATV    1 
kart    1  
maahoki   1 
purjetamine   1 
jõusaal    1 
piljard    1 
parkuur   1 

ujumine   61 
rattasõit   38 
jooksmine   30 
rula, rulluisutamine  28   
rannas    22 
õues jalutamine  17 
päevitamine  11   
õues olemine  10 
tennis    4 
sport    3  
korvpall   3 
jalgpall    3 
võrkpall   3 
palli mängida   1  
kepikõnd   1 
kross    1 
 
B)SÜGISEL 
 
rattasõit   17  
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jalgpall    11               
korvpall   10 
õues olla   6    
rula, rulluisutamine  5 
freerunning, airsoft  3 
ujumine   3 
jalutamine   2 
jooksmine   2 
jõusaal    2 
lohesurf   1 
tennis    1              
kart    1 

rattasõit   31  
rulluisutada, rula  19 
jooksmine   18   
jalutamine   17 
ujumine   11 
õues    7 
tennis    4 
jalgpall    2 
korvpall   2 
sport    2 
metsas    2 
rannas    1 
pallimäng   1  
 
 
C)TALVEL 
 
suusatamine     33 
kelgutamine (Laidoneri pargis)   8                
sõpradega väljas    3 
lumelaud     2  
hoki      2              
õues käimine     2   
lumesõda     2 
uisutamine     2 
freerunning, airsoft    2             
korvpall     2 
õues      1 
mängida lumega    1             
kino      1                 
lohelumelaud     1             
rula      1               
jõusaal      1             
rattasõit     1             
jalutamine     1 

suusatamine     51   
kelgutamine (Laidoneri pargis)   23   
jalutamine     10 
ujumine     9 
uisutamine     7   
õues käimine     3  
sõpradega väljas    3  
jooksmine     3 
sport      1 
lumelaud     1     
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D)KEVADEL 
             
rattasõit    16 
korvpall    10                 
jalgpall     10 
rulluisutamine, rula   6 
õues     5 
jooksmine    5                
ujumine    4 
jalutamine    4 
freerunning, airsoft   2      
sport    1 
kino    1 
lohe surf    1 
roller     1 
jõusaal     1 

rattasõit    26 
jooksmine    25 
rulluisutamine, rula   24 
jalutamine    21 
ujumine    9 
tennis     5 
õues     3 
sõpradega väljas   3  
pallimäng    1 
sport     1  
korvpall    1 
 
 
KAS SUL ON LEMMIKLOOMI? MILLISEID? 
 
ei   27 
 
jah:   80 
koer   46 
kass   37  
papakoi  3 
kalad   3        
rotid   3 
jänes   2  
kilpkonn  1 
hobused  1 
hamstrid  1 
sintsilla   1 
merisiga  1 

ei   24 
 
jah:   90  
koer   55  
kass   43  
jänes   7  
kalad   5 
papakoi  4 
merisiga  3  
rotid   2  
hobune  2 
hamster  2 
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kilpkonn  1 
 
        
KAS SINU KODUKANDIS ON HEAD VÕIMALUSED LEMMIKLOOMA PIDAMISEKS? 
 
jah:    84 
 
ei:    16 
loomaparke ei ole  1 

jah:    100 
 
ei:    11 
 
 
MILLEST TUNNED OMA KODUÜMBRUSES PUUDUST? 
 
sportimisvõimalused  15  
kino    13 
(suur) pood   8 
kultuuriasutused  7 
rulapark   4 
hamburger, Pizza  4 
huvialaringid   3 
noorte vabaajakeskus  3 
liivarand   1 
ATV rajad   1 
ujula    1  
skatepark   1 
jalgpalliplats   1 
lõbustuspark   1 
parkla    1 
hokiväljak   1 
kohvik    1 
tenniseväljak   1 
tihedam bussiliiklus  1 
korralikud teed   1 
rohelus    1 
korvpalli väljakust  1 
kunstikooli uus maja  1 
teater    1 
triali ja rula sisehall  1 
vaikus    1 
spordiväljak   1 
kõnniteed   1 
maa, kus ei ole maju  1  

pood     16  
kino     14   
spordivõimalused   13 
kultuuriasutustest   12   
huviringidest    10 
kaubanduskeskus   6 
söögikoht    5 
et ei ehitataks nii palju   4 
valgustus ja korralik tee   4 
vabaajakeskus    4 
mets     4 
park     3 
tihedam bussiliiklus   3 
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teater     2 
noorte istumiskoht   2 
kõnniteed    2 
liivarand    1 
huvialaringidest   1 
mänguplats    1 
korvpalliplats    1 
kohvik     1 
pubi     1 
ööklubi     1 
välikohvik    1 
üritused    1 
rannas jäätiseputkast   1 
staadion    1 
suusarajad    1 
vaikus     1 
maalähedus    1 
lasketiir    1 
riietepood    1 
tantsutrenn    1 
jäähall     1 
võimlemiskohad   1 
ratsutamine    1 
bussipeatus    1 
 
 
KAS SINU KODUKANT ON TURVALINE? 
 
jah   95 

jah   96  
ei   18 
 
 
KUI EI, SIIS MIS ON NEED OHUD, MIDA SA KARDAD? 
 
vargad     6 
autod sõidavad liiga kiiresti  3 
lahtised koerad    3 
narkomaanid    2  
ei ole kõnniteed   2   
kallurid sõidavad   1 
pätid     1 
venelased    1 

pimedus    11 
pätid, vargad    9 
joodikud    7 
liiklus     6 
lahtised koerad    5  
perverdid    3 
asotsiaalid    2 
rebased    2 
loomad metsas    1 
noortekambad    1  
narkarid    1 
 
 
KAS SULLE MEELDIB OMA KODUKANT? 
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jah:    105 
ei:    6    

jah:    110 
ei:    12   
 
MIKS? 
 
rahulik     16 
vaikne     14   
palju sõpru    8 
mere ääres    7  
loodussõbralik    7 
kaua elanud    5 
turvaline    5 
lahe     5 
mõnus olla    4 
tore keskkond    2   
hoolitakse sellest ja on ilus  2   
ilus     2  
meeldiv rahvas    2 
rohkem eestlasi   2 
kodune     1    
võõraid pole    1 
puhas     1 
vinge koht    1 
hea infrastruktuur   1 
palju ruumi    1 
 
liiga palju ehitatakse   3 
kool kaugel    1 
teed pole korras   1   

ilus     27 
rahulik     20 
mere ääres    16 
värske õhk, palju loodust  13 
turvaline    10 
vaikne     9   
mõnus     5 
sõbralikud inimesed   4 
palju sõpru    4 
aed     2 
maa ja linna vahepealne  1  
hoolitakse sellest ja on ilus  1  
kodune     1 
 
liiga palju maju    9 
liiga igav    1 
närvihaiged naabrid   1 
reostatud    1 
ahistajad    1 
vähe kohti, kus olla   1 
 
KAS SULLE MEELDIKS ELADA 
 

e) kesklinnas   22 
 

f) äärelinnas   35 
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g) külas, alevis   56 
 

h) maapiirkonnas  21 

 
a) kesklinnas   26 

 
b) äärelinnas   56 

 
c) külas, alevis   59 

 
d) maapiirkonnas  12 

 
 
MILLISES MAJAS SULLE MEELDIKS ELADA? 
 

b) oma majas    105 
 

c) ridaelamus    9 
 

d) paarismajas    5 
 

e) väikeses kortermajas   3 
 

f) suures kortermajas   1 
 

g) kõrghoones    12 

 
a) oma majas    105 

 
b) ridaelamus    10 

 
c) paarismajas    6 

 
d) väikeses kortermajas   6 

 
e) suures kortermajas   6 

 
f) kõrghoones    13 

 
 
MIKS? 
 
privaatsus     36 
oma aed     8 
palju ruumi     4 
vabadus     4   
rahulik      4 
vaikne      4 
mugav      3 
oma majas, sest elab korteris   2 
oma majas, sest suur elamine   2 
mõnus olla     2 
hea vaade     1  
äge oleks     1 

privaatsus     36   
oma aed     16  
rohkem ruumi     6 
mugav      6 
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maja kuulub perele    5 
turvaline     4 
on vabadus     2 
rahulik      2 
loomadel hea olla    2 
hea vaade (kõrghoone puhu)   2 
vaikne      1 
vaja peatuspaika (väike kortermaja)  1 
 
 
KIRJELDA MÕNDA KOHTA OMA KODUKANDIS, KUS SULLE MEELDIB OLLA 
 
spordiväljakul, jalgpalliväljakul   9 
kooliümbruses     8  
mereääres (Haabneeme rannas)  8 
kodus      7 
Concordia parklas    6 
pargis      6 
Haabneemes     4 
Laidoneri park     3 
Grossi poe juures    3 
metsas      3 
Viimsi marketi lähedal    2 
korvpalliplatsil     2  
Kelvingis     2 
looduses     2 
Rohuneemes     1  
mänguväljakul     1 
Rohuneeme rannas    1 
nõuka sõjaväe pataljonis   1 
Viimsi tiigi juures    1 
Athena      1 
Spa      1 
rambi all     1 
tenniseväljakul     1  
vallamajas     1 
Merivälja pargis    1  

mereääres (Haabneeme rannas)  14 
rannas      12  
kooliümbruses     6 
metsas      5 
Laidoneri park     5 
Vabaõhumuuseum    4 
Merivälja pargis    4 
pargis      4 
Rohuneeme puhkeala    3 
kodus      2 
poes      2 
tänavatel     2 
bussipeatuses     2 
külapeal     1  
tiikidel      1  
mänguväljakul     1 
Haabneemes     1 
Kelvingis     1 
Atenas      1 
tennise platsil     1 
vana kooli staadionil    1 
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linnas      1 
Lubja külas     1 
 
 
KIRJELDA MÕNDA KODUKANDI MAJA, MIS SULLE MEELDIB 
 
oma maja     27 
Viimsi kool     3 
suur valge palju aknaid    2 
palkmajad     1 
Viimsi Spa     1 
pood      1 
lagunenud maja Esmari juures   1 
Viimsi market     1 
TTP hoone     1 
Teearu villa     1 
Grossi pood     1 

oma maja     40 
suur valge     3 
uus kool     3 
üks valge funk maja    1 
vanaaegses stiilis    1 
2-korruseline paarismaja suure aiaga  1 
enne Haabneeme kirikut hall   1 
tumedast kivist     1 
loodussõbralik     1 
uued Pringi majad mere ääres   1 
Päikese lasteaed    1 
suured majad     1 
suur modernne, suure aiaga   1 
2-korruseline punasest kivist   1 

 
 
4.3 Kokkuvõtted küsimustikule laekunud vastustest 
 
 
7 – 12-aastased poisid 
 
Elukohaks oli põhiliselt märgitud Viimsi (ei ole täpsustatud, kas Viimsi vald tervikuna või Viimsi 
alevik). 
 
KOOLITEE 
Antud vanusegrupis toovad ja viivad lapsi kooli ja koolist koju vanemad. Arvestades laste vanust on 
see igati põhjendatud. Arvestatav hulk vastajaid käivad koolis ka jalgsi ja bussiga. 11 vastajat antud 
vanusegrupist käib koolis ka jalgrattaga.  
Valdavalt saavad lapsed kooli ja koolist koju ilma vanemate abita. 
 
SPORTIMISVÕIMALUSED, HUVIALARINGID 
Üldiselt on vastajad aktiivselt tegevuses huvialadega, milleks on põhiliselt ujumine, jalgpall, male, 
judo, purjetamine; kunst, muusika, koorilaul. 
Huvialaringid on valdavalt tasulised, kuid on ka võimalus tegelda huvialadega tasuta. 
Huvitegevus paikneb suuremalt jaolt Viimsis, kuid osa ka Viimsi vallast väljaspool. Põhiliselt käiakse 
huviringides iseseisvalt, väikest osa viiakse ka vanemate poolt. 
Ringide nimistu, mille tööst tahetakse osa võtta on pikk. Enim kordi nimetatakse ujumist, tennist ja 
jalgpalli. Põhjus, miks neist ei saa osa võtta on vastavate võimaluste puudumine, liiga kallis või vaba 
aja puudus.  
 
VABA AEG 
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Koduümbruses võimalikud tegevused: 
Enimmainitud suvetegevus on ujumine ja jalgrattasõit. Samuti sõidetakse rulaga ja joostakse, 
mängitakse, ollakse õues ning käiakse rannas, mängitakse jalgpalli.  
Sügisel sõidetakse jalgrattaga, käiakse õues, pargis.  
Talvel suusatatakse, kelgutatakse, uisutatakse, mängitakse lumega ning ehitatakse lumememme.  
Kevadel sõidetakse jalgratta ja rulaga ning ollakse õues. 
 
Enamusel vastanuist on lemmikloomad, kelleks on peamiselt koerad ja kassid. 
Üldiselt leitakse, et kodukandis on head lemmikloomapidamise võimalused. 
 
Ülekaalukalt tuntakse kodukandis enim puudust kinost. Samuti tuntakse puudust 
sportimisvõimalustest, kultuuriasutustest ja poest. 
 
TURVALISUS 
Üldiselt peavad vastajad oma kodukanti turvaliseks. Ohtudeks peetakse lahtisi koeri ja autosid. 
 
HINNANG KODUKANDILE 
Peaaegu kõigile vastanuile meeldib nende kodukant. Peamisteks põhjusteks peetakse paljude 
sõprade olemasolu, ilusat rahulikku keskkonda, mere lähedust, looduslikku keskkonda ning 
jalgrattateede olemasolu. 
 
Kahele vastajale ei meeldi nende kodukant, kuna ehitatakse liiga palju. 
 
EELISTUSED KODULE JA HOONETELE 
Ülekaalukalt meeldib vastanuile elada külas/alevis või maapiirkonnas. Vähestele meeldiks elada 
äärelinnas või kesklinnas.  
 
Ülekaalukalt eelistatakse elada oma majas, kus esmajoones hinnatakse oma aia olemasolu, 
privaatsust, rahulikku keskkonda ja piisava ruumi olemasolu. 
 
Kõige rohkem meeldib vastanuile olla metsas, kooliümbruses, külapeal, pargis ja mere ääres.  
 
Küsimusele, milline konkreetne maja meeldib, vastati kõige enam oma maja. Konkreetsetest 
hoonetest nimetati vana kooli, kooli, Viimsi marketit, Viimsi Spa-d, Rohuneeme poodi, kunstikooli. 
 
 
7 – 12-aastased tüdrukud 
 
Elukohaks oli põhiliselt märgitud Viimsi (ei ole täpsustatud, kas Viimsi vald tervikuna või Viimsi alevik) 
ja Haabneeme.  
 
KOOLITEE 
Antud vanusegrupis toovad ja viivad lapsi kooli ja koolist koju vanemad. Arvestades laste vanust on 
see igati põhjendatud. Arvestatav hulk vastajaid käivad koolis ka jalgsi ja bussiga. Viis vastajat käib 
koolis ka jalgrattaga.  
Valdavalt saavad lapsed kooli ja koolist koju ilma vanemate abita. 
 
SPORTIMISVÕIMALUSED, HUVIALARINGID 
Üldiselt on vastajad aktiivselt tegevuses huvialadega, milleks on põhiliselt tantsimine, ujumine, 
laulmine ja koorilaul; kunst ja muusikakool; tennis, malering ja filmistuudio. 
Huvialaringid on valdavalt tasulised, kuid on ka võimalus tegelda huvialadega tasuta. 
Huvitegevus paikneb suuremalt jaolt Viimsis, kuid osa ka Viimsi vallast väljaspool. Põhiliselt käiakse 
huviringides iseseisvalt, väikest osa viiakse ka vanemate poolt. 
Ringide nimistu, mille tööst tahetakse osa võtta on pikk. Enim kordi nimetatakse kunstikooli, 
ratsutamist, tantsimist, tennist, näiteringi ja peotantsu. Peamiseks põhjuseks, miks neist ei saa osa 
võtta on vastavate võimaluste puudumine või vaba aja puudus.  
 
VABA AEG 
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Koduümbruses võimalikud tegevused: 
Enimmainitud suvetegevus on ujumine ja jalgrattasõit. Samuti joostakse, käiakse rannas, 
päevitatakse, mängitakse, jalutatakse koeraga ja sõidetakse rulluiskudega.  
Sügisel sõidetakse jalgrattaga ja ollakse õues.  
Talvel suusatatakse, kelgutatakse, uisutatakse, mängitakse lumega ning ehitatakse lumememme.  
Kevadel sõidetakse jalgratta ja rulluiskudega ning ollakse õues. 
 
Enamusel vastanuist on lemmikloomad, kelleks on peamiselt koerad ja kassid. 
Üldiselt leitakse, et kodukandis on head lemmikloomapidamise võimalused. 
 
Ülekaalukalt tuntakse kodukandis enim puudust kinost. Samuti tuntakse puudust huvialaringidest, 
mänguväljakutest ja kultuuriasutustest. 
 
TURVALISUS 
Üldiselt peavad vastajad oma kodukanti turvaliseks. Ohtudeks peetakse lahtisi koeri, kihutavaid 
autosid, pätte ja vargaid. 
 
HINNANG KODUKANDILE 
Peaaegu kõigile vastanuile meeldib nende kodukant. Peamisteks põhjusteks peetakse paljude 
sõprade olemasolu, ilusat rahulikku keskkonda, mere lähedust, looduslikku keskkonda. 
 
Viiele vastajale ei meeldi nende kodukant, kuna ehitatakse liiga palju. 
 
EELISTUSED KODULE JA HOONETELE 
Ülekaalukalt meeldib vastanuile elada külas/alevis või maapiirkonnas. Vähestele meeldiks elada 
äärelinnas või kesklinnas.  
 
Ülekaalukalt eelistatakse elada oma majas, kus esmajoones hinnatakse oma aia olemasolu, 
privaatsust ja piisava ruumi olemasolu. 
 
Kõige rohkem meeldib vastanuile olla koduaias, mere lähedal, kooliümbruses ja pargis.  
 
Küsimusele, milline konkreetne maja meeldib, vastati kõige enam oma maja. Konkreetsetest 
hoonetest nimetati koolimaja, Viimsi Spa-d, Viimsi marketit, Püünsi kooli. 
 
 
 
13 – 18-aastased poisid 
 
Küsitluslehed, mis täideti õpilaste poolt, kelle elukoht on väljaspool Viimsi valda, vaadati läbi üldise 
pildi saamiseks, kuid statistikasse ei lisatud. 
Elukohaks oli põhiliselt märgitud Viimsi (ei ole täpsustatud, kas Viimsi vald tervikuna või Viimsi alevik) 
või Haabneeme. 
 
KOOLITEE 
Koolis käiakse põhiliselt bussiga või jala. On ka hulk vastajaid, keda toovad ja viivad vanemad. See 
on eeldatavasti tingitud asjaolust, et vanemad lähevad tööle samal ajal kui lapsed kooli ning tööle 
minnes viiakse ühtlasi ka lapsed kooli. Osa vastanuist käib koolis jalgratta või rolleriga.  
Valdav enamus vastanuist saavad kooli ja koolist koju ilma vanemate abita.  
 
SPORTIMISVÕIMALUSED, HUVIALARINGID 
Üldiselt on vastajad aktiivselt tegevuses huvialadega, milleks on põhiliselt jalgpall, korvpall, käsipall, 
ujumine, käiakse jõusaalis; sõidetakse rula ja rattaga. 
Huvialaringid on põhiliselt tasulised. 
Huvitegevus paikneb suuremalt jaolt Viimsis, kuid arvestatav osa ka Viimsi vallast väljaspool. 
Põhiliselt käiakse huviringides iseseisvalt, väikest osa viiakse ka vanemate poolt. 
Ringide nimistu, mille tööst tahetakse osa võtta on pikk, kuid igat ringi nimetatakse korra või kaks, mis 
annab alust järeldada, et ei ole prevaleerivaid huvialaringe, millest soovitakse osa võtta. Põhjus, miks 
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neist ei saa osa võtta on vastavate võimaluste puudumine või vaba aja puudus. Samuti vastatakse 
tihti, et juba tegeldakse paljude asjadega ega leita põhjust veel millegi järele igatseda.  
 
VABA AEG 
Koduümbruses võimalikud tegevused: 
Suvel käiakse põhiliselt ujumas ning sõidetakse jalgrattaga, rulluiskude või rulaga; mängitakse 
jalgpalli, korvpalli või joostakse; veedetakse õues olles aega sõpradega. 
Sügisel sõidetakse jalgrattaga, mängitakse jalgpalli ja korvpalli. 
Talvel suusatatakse, kelgutatakse (Laidoneri pargis) 
Kevadel sõidetakse jalgrattaga, rula- või rulluiskudega; mängitakse jalgpalli ja korvpalli ning ollakse 
lihtsalt sõpradega õues. 
 
Enamusel vastanuist on lemmikloomad, kelleks on peamiselt koerad ja kassid. 
Üldiselt leitakse, et kodukandis on head lemmikloomapidamise võimalused. Üks vastaja tunneb 
konkreetselt puudust loomaparkidest. 
 
Peamiselt tuntakse kodukandis puudust sportimisvõimalustest, kinost, suurest poest, 
kultuuriasutustest, rulapargist ning noorte vabaajakeskusest. 
 
TURVALISUS 
Üldiselt peavad vastajad oma kodukanti turvaliseks. Ohtude seas nähakse vargaid, liiklusest 
tulenevaid ohte (k.a. kõnniteede puudumist tiheda liiklusega teede ääres) ning lahtiseid koeri. 
 
 
HINNANG KODUKANDILE 
Peaaegu kõigile vastanuile meeldib nende kodukant. Peamisteks põhjusteks peetakse rahulikku, 
vaikset keskkonda, mere lähedust, ulatuslikku looduslikku keskkonda ning paljude sõprade 
olemasolu. 
 
Kuuele vastajale ei meeldi nende kodukant, sest kool on kaugel, ehitatakse liiga palju ja teed on 
korrast ära. 
 
EELISTUSED KODULE JA HOONETELE 
Ülekaalukalt meeldib vastanuile elada külas, äärelinnas või maapiirkonnas. Vähestele meeldiks elada 
kesklinnas.  
 
Ülekaalukalt eelistatakse elada oma majas, kus esmajoones hinnatakse privaatsust ja piisava ruumi 
olemasolu. Hinnatakse ka oma aeda. 
 
Konkreetsetest kohtadest, kus meeldib olla, nimetati kõige enam spordiväljakut, kooliümbrust ning 
mereäärt.  
 
Küsimusele, milline konkreetne maja meeldib, vastati kõige enam oma maja. Konkreetsetest 
hoonetest nimetati Viimsi kooli, Viimsi Spa-d, Viimsi marketit, TTP kontorihoonet, Teearu villat ja 
Grossi poodi. 
 
 
13 – 18-aastased tüdrukud  
 
Elukohaks oli põhiliselt märgitud Viimsi (ei ole täpsustatud, kas Viimsi vald tervikuna või Viimsi alevik) 
või Haabneeme. 
 
KOOLITEE 
Koolis käiakse põhiliselt bussiga või jala. On ka hulk vastajaid, keda toovad ja viivad vanemad. See 
on eeldatavasti tingitud asjaolust, et vanemad lähevad tööle samal ajal kui lapsed kooli ning tööle 
minnes viiakse ühtlasi ka lapsed kooli. Viis vastajat antud vanusegrupist käib koolis ka jalgrattaga.  
Kõik antud grupi vastanuist saavad kooli ja koolist koju ilma vanemate abita.  
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SPORTIMISVÕIMALUSED, HUVIALARINGID 
Üldiselt on vastajad aktiivselt tegevuses huvialadega. Märgatav osa vastanuist tegeleb tantsuga, 
kunstiga ning muusikaga (sealhulgas laulmisega). Põhiliseks spordialaks antud vastajate grupis on 
tennis.  
Huvialaringid on valdavalt tasulised. 
Huvitegevus paikneb enamvähem võrdselt nii Viimsis kui Viimsi vallast väljaspool. Põhiliselt käiakse 
huviringides iseseisvalt, väga väikest osa viiakse ka vanemate poolt. 
Ringide nimistu, mille tööst tahetakse osa võtta on pikk, kuid huvialasid nimetatakse korra või kaks. 
Üks prevaleeriv huvialaring, millest soovitakse osa võtta, on tantsimine. Põhjus, miks neist ei saa osa 
võtta on vastavate võimaluste puudumine või vaba aja puudus. Samuti vastatakse tihti, et juba 
tegeldakse paljude asjadega ega leita põhjust veel millegi järele igatseda.  
 
 
VABA AEG 
Koduümbruses võimalikud tegevused: 
Enimmainitud suvetegevus on ujumine. Samuti sõidetakse jalgrattaga, rulluiskude või rulaga; käiakse 
jooksmas ja jalutamas.  
Sügisel sõidetakse jalgrattaga, rulluiskude või rulaga; käiakse jooksmas ja jalutamas.  
Talvel suusatatakse, kelgutatakse (Laidoneri pargis), käiakse jalutamas ja uisutamas. 
Kevadel sõidetakse jalgrattaga, rula- või rulluiskudega; käiakse jooksmas ja jalutamas. 
 
Enamusel vastanuist on lemmikloomad, kelleks on peamiselt koerad ja kassid. 
Üldiselt leitakse, et kodukandis on head lemmikloomapidamise võimalused. 
 
Peamiselt tuntakse kodukandis puudust sportimisvõimalustest, kinost, suurest poest, 
kultuuriasutustest ning huviringidest. 
 
TURVALISUS 
Üldiselt peavad vastajad oma kodukanti turvaliseks. Ohtude seas nähakse tänavavalgustuse 
puudumist, pätte ja vargaid, joodikuid, liiklusest tulenevaid ohte ning lahtiseid koeri. 
 
HINNANG KODUKANDILE 
Peaaegu kõigile vastanuile meeldib nende kodukant. Peamisteks põhjusteks peetakse ilusat 
rahulikku keskkonda, mere lähedust, ulatuslikku looduslikku keskkonda ning turvalisust. 
 
12 vastajale ei meeldi nende kodukant, sest maju on liiga palju, liiga igav on ning vähe kohti, kus olla.  
 
EELISTUSED KODULE JA HOONETELE 
Ülekaalukalt meeldib vastanuile elada külas, äärelinnas või maapiirkonnas. Vähestele meeldiks elada 
kesklinnas.  
 
Ülekaalukalt eelistatakse elada oma majas, kus esmajoones hinnatakse privaatsust ja oma aia 
olemasolu. 
 
Konkreetsetest kohtadest, kus meeldib olla, nimetati kõige enam randa või mereäärt, kooliümbrust 
ning parki või metsa.  
 
Küsimusele, milline konkreetne maja meeldib, vastati kõige enam oma maja. Konkreetsetest 
hoonetest nimetati Viimsi kooli, Päikese lasteaeda, uusi maju Pringi külas mere ääres. 
 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et enamik Viimsi lapsi on oma elukeskkonnaga rahul. Heaks 
hinnatakse võimalusi veeta kodukandis vaba aega, pääseda kooli. Lastel puuduvad suuremad 
hirmud. Viimsi lapsed armastavad oma kodukanti ning paljud tunnevad muret selle muutumise 
pärast liiga linlikuks. Eelistatakse elada oma majas. 
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