Kavandatavad investeeringud, tegevused ja ajakava aastateks 2019-2029

Tegevus

Side strateegiliste
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Vastutaja
Alategevus/mõõdik
eesmärkidega
Kommunaal ja taristu (teedevõrk, transport ja liikuvuskorraldus, vesi ja kanalisatsioon, soojamajandus ja energeetika, merendus ja sadamad, side.

Orienteeruv maksumus

Merendus ja sadamad

Naissaare sadama rekonstrueerimise
projekti II etapp
Naissaare lõunasadama taastamine

raudtee rajamine kaile
täiendav ujuvkai, kaikohtade arvu
suurendamine
Sadamaala väliruumi
maastikuarhitektuurse lahenduse
projekteerimine ning etapiline
väljaehitamine (ootealad gruppidele,
katendid ja puhkealad)
Haalamispoi ankrute
eksponeerimine (tervikliku
maastikuarhitektuurse lahenduse ühe
osana)
Sadama ehitusprojekt ja ehitusloa
taotlemine
Registreerimine väikesadamana
Sadama ehitustööd

Transport ja teedevõrk
Merekindluse raudtee
rekonstrueerimise jätkuetapid.
Raudtee taastamine Männikuküla
asumist saare põhjaosas asuvate
piirivalve kordonihooneteni

Kitsarööpmelise raudtee taastamine

Teede staatuse ja omandisuhete
korrastamine Naissaarel

Viimsi Valla ja RMK vaheline
asjaõigusleping

Teede remont

Põhja-lõunasuunalise tee ehitus 13
km

Vesi
Naissaare veemajanduse arengukava
väljatöötamine. Olemasolevate
kaevude kaardistamine.
Olemasolevate kaevude korrastamine Arengukava väljatöötamine ja
ja vajadusel uute kaevude rajamine. olemasolevate kaevude kaardistamine
Olemasolevate kaevude korrastamine
ja uute kaevude rajamine

S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond

orienteeruv hind 200 000€,
täpsustub peale riigihanget

x
x

S1:Õnnelikud inimesed;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond

S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond
S1:Õnnelikud inimesed;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond;
S5: Taastuvad
energiaallikad ning
energiatõhusus
S1:Õnnelikud inimesed;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond
S1:Õnnelikud inimesed;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond

S1:Õnnelikud inimesed;
S3: Tasakaalus
ökosüsteemid ning
bioloogiline mitmekesisus

orienteeruv hind 60000 €
orienteeruv projekteerimise
hind 10 000 €, täiendava
investeeringu maht
rajamiseks oleneb
lahendusest.

x

x

Saarte Liinid, Viimsi
Vallavalitsus

Orienteeruv hind 30 000 €

x

MTÜ Naissaare
Lõunasadam, Viimsi
Vallavalitsus

Summa selgub peale
ehitusprojekti koostamist,
minimaalselt 400 000 €

x

Rannarahva
Muuseum, Viimsi
Vallavalitsus

minimaalselt 300 000 €

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Viimsi Vallavalitsus

riigilõiv vähem kui 100€ ja
notaritasu
orienteeruv hind 400 000 €,
eeldusel, et saarel on avatud
kruusakarjäär

x

Viimsi Vallavalitus ja
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

summa suurus selgub peale
arengukava lähteülesande
väljatöötamist.

x

x

x

Viimsi Vallavalitsus

x

x
x

x

x

Energeetika
Tehnilise lahenduse väljatöötamine.
Tootmisjaamade ja võrgu
väljaehitamise
projekdokumentatsiooni koostamine
Rahvusvaheliste partnerite leidmine,
ühiste koostööprojektide (teadus,
innovatsioon) taotlemine
hajainnovatsiooni energialahenduse
teemadel.
Projekti tutvustamine erinevates
ministeriumides ja asutustes
S1:Õnnelikud inimesed;
S2: Tugev kogukond;
S5: Taastuvad
Riigihangete läbiviimine
energiaallikad ning
energiatõhusus
S6: Jätkusuutlikud ja
Smart grid lahenduse väljatöötamine
teadlikud tarbimis- ja
(hajainnovatsiooni näidisprojekt)
Ehitustegevusega alustamine
tootmismisvõimalused

x

orienteruv hind 20 000 €

x

orienteeruv hind 150 000 €

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Viimsi Vallavalitsus;
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
Viimsi Vallavalitsus,
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond,
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Siseministeerium

x

x

x

orienteeruv hind
5 000 000€

Sideteenused

Mandril asuvatele moobilimastidele
täiendavate Naissaare suunaliste
moodulite paigaldamine.

Telekommunikatsioonide
parandamine

Teises etapis kahe
mobiilimastimobiilmasti
paigaldamine saarele

Koostööparnerite leidmine
Põhjamaade regioonist, ühiste
koostööprojektide (teadus,
innovatsioon) taotlemine
militaarpärandi uurimise ja
kasutamise teemadel.

Peeter Suure merekindluse
tutvustamisega seotud rahvusvahelise
projekti organiseerimine. Koostöö
Soome saartega, kus leidub
militaarpärandit ja Kroonlinnaga
2021

Looduskeskuse rajamine ja koostöö
erinevate haridusasutuste ja
teadlastega

Saare loodus-õppeprogrammi
väljatöötmine
ja rakendamine

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
Viimsi Vallavalitsus
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

S1:Õnnelikud inimesed;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond

Orienteeruv mooduli hind
20 000x 2 =40 000 €

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
Viimsi Vallavalitsus

Teine etapp peale saart
hõlmava elektrisüsteemi
rajamist, orienteeruv hind
100 000 €

x

x

MTÜ Naissarlaste
Kogukond, Viimsi
vallavalitsus,
Muinsuskaitseamet,
ülikoolid

selgub peale seda kui
projekti mahud on
piiritletud

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond, RMK

selgub peale seda kui
projekti mahud on
piiritletud

Kultuur ja haridus
S2: Tugev kogukond;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond
elanike, külastajate ja
teenusepakkujate jaoks
S3: Tasakaalus
ökosüsteemid ning
bioloogiline mitmekesisus;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond S6:
Jätkusuutlikud ja teadlikud
tarbimis- ja
tootmismisvõimalused
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kultuuriüritused

Nargenfestivali jätkuv toetamine
Naissaare kogukonna
kaaskorraldatud saare festival (nn
Ruhnu Rahu jne eeskuju, fookus
militaarpärandil, filmil, jazzil jms)

x

Muinastulede öö; Hülkari märgutuli
Uute militaarobjektide avamine:
miliataarajaloo ja merekultuuri
tutvustamine patareides
Uute militaarobjektide avamine:
tuletorni kinnistul Generaatorluurehoone avamine külastajatele
Residentuuriprogramm
loovinimestele

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rootsi Mihkli Kabeli renoveerimine

Kultuuriürituste toetamine saarel

x

x

S2: Tugev kogukond; S4:
Rootsi Naissaare seltsiga ühisürituste Elamist ja turismi
korraldamine
tasakaalustav keskkond

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kultuuriministeerium
,SA Lootsi Koda;
Viimsi Vallavalitsus
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond; Viimsi
Vallavalitsus,
Kultuuriministeerium
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
Naissaare KOhvik
OÜ, Viimsi
Vallavalitsus
MTÜ Naissaarlaste
kogukond, Viimsi
Vallavalitsus,
Veeteede Amet
SA Lootsi Koda
Viimsi Vallavalitsus,
Kogudus
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
Viimsi Vallavalitsus

x

20 000 € aastatoetus

10 000 € aastatoetus
2000€ aastatoetus

5 000€

10,000 €
2000€ aastatoetus
5,000 €

5,000 €

Ettevõtlus (ettevõtluse arendamine, turism)
Domeeni Naissaar.ee kasutuse
saamine; Veebilehe tellimine

Naissaare veebileht, mis koondab
erinevaid teenusepakkujaid ja infot
(võib koondada kogukonna lehega).
Eeskuju vormsi.ee

Looduspargi radade liigendamine
(lühemad rajad, rajad ligipääsuga
piiratud liikumisega kasutajatele)

S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond ;
S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja
Veebilehe haldamine ja uuendamine tootmismisvõimalused
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond
RMK ja teenusepakkujatega radade S6: Jätkusuutlikud ja
alternatiivvariantide lisamine
teadlikud tarbimis- ja
informaterjalidesse
tootmismisvõimalused

Leppida kokku viidasüsteemi
korrrastamine ja osapoolte panus
selle elluviimisel
Viidasüsteemi korrastamine

RMK uued viidad saarel

S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

x

RMK
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
RMK
Saarte Liinid,
Keskkonnaamet,
teenusepakkujad
jt.

x

sõltub domeeni haldaja
pakkumisest; vastavalt
veebilehe projektile
vastavalt veebilehe
projektile ja
teenusepakkujate
hinnakirjale
investeeringud on ette
nähtud
RMK viidastuse
uuendamise eelarves.

investeeringu suurus selgub
peale kokkuleppe
saavutamist.

Vastavalt RMK tegevuskavale
Hülkari puhkekoha juurde uue
tellkimisala lisamine

Telkimisalade lisamine
Metsa hooldusega tegeleva äriühingu
asutamine
Asutada osaühing
Lepingu sõlmimine RMK-ga
metsasihtide hooldamiseks ja
hooldusraieteks
Vastutustundliku jahiturismi
arendamine

Tuletorni kinnistu arendamine
külastus-sihtkohaks

Metsa hoolduslepingu sõlmimine ja
uuendamine
Esitada taotlus jahipiirkonna
moodustamiseks
Generaator-luurehoone avamine
külalistele. Saare ajalugu ja tuletorni
tuvustavate materjalide
eksponeerimine

Igaaastane Naissaare koristustalgute
korraldamine

kokkulepe laevafirmaga
talgu korraldamine saarel
(transport jne)
toitlustamine (iga aastane üritus)

S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond

x

x
S2: Tugev kogukond;
S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja
tootmismisvõimalused
S2:
Tugev kogukond; S3:
Tasakaalus ökosüsteemid
x
ning bioloogiline
mitmekesisus;
S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja
tootmismisvõimalused
x
S3: Tasakaalus
ökosüsteemid ning
bioloogiline mitmekesisus;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond; S6:
Jätkusuutlikud ja teadlikud
tarbimis- ja
tootmismisvõimalused
x

x

x

x

x

x

x

x

x

RMK
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

asutamiskulud 200€
metsatehnika ost.
Investeeringu suurus selgub
peale tööde mahu
kindlakstegemist.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

10 000€

x

x

x

x

x

x

x

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

2000€ aastas

x

x

x

x

x

Kogukond, koostöö, julgeolek
Tihe koostöö Viimsi Valla ja MTÜ
Naissaarlaste kogukond vahel
arengukava eesmärkide saavutamisel;
Arengukava strateegiliste eesmärkide
ja tegevuste monitoorimine
Lõunasadma projekteerimise ja
ehituse toetamine
Saarlasi ühendavate ürituste
korraldmine (“Pritsumeeste võistlus põhi vs lõuna”, talgud, Muinastulede
öö) jne.
Koostöö Saarte koguga, väikesaarte
Kogukonna võimestamine ja kasv
probleemide selgitamine ja lahenduskonkreetsete tegevuste kaudu
(kogukonnateenused, Lõunasadama ettepanekute tegemine
arendamine )
Kogukonnateenuste arendamine

S1:Õnnelikud inimesed,
S2: Tugev kogukond;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond;
S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

investeeringute summa
sõltub
sündmuse sisust ja haardest

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond; Viimsi

Kogukond juhib ja vastutab
konkreetsete teenuste ning koostöö
eest (turismi ümarlaud, loodusmaja
majandamine jne)

Kestliku turismi arengukava
koostamise koordineerimine
Naisaare tutvustamine ja arendamine
hajainnovatsiooni (energiatõhusus) ja
militaarpärandit väärtustavate ja
toetavate projektide kaudu
Tallinna lahe piirkonna väikesaari ja
Pakri ning Osmusaart teenindava
transpordilaeva tööle rakendamine
Tehniliste lahenduste ja
ehitusprojektide tellimine (elekter,
päästevõimekuse tõstmine,
jäätmemajandus jne.)

S1:Õnnelikud inimesed,
S2: Tugev kogukond;
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond;
S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja
tootmismisvõimalused

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond; Viimsi
Vallavalitsus

x

investeeringute summa
sõltub
tegevuse ulatusest

Päästevõimekus
Tellida helikopteri maaandumisplatsi
projektlahendus
Esitada taotlus RTK le PV
toetusmeetme raames toetuse
saamiseks (päästevõimekuse
tõstmine)
Korraldada hange ja ehitada valmis
maandumisplats

x

x

Päästevõimekuse parandamine

Hind selgub peale
Viimsi Vallavalitsus
ehitusprojekti koostamist
Päästeamet, Naissaare
Päästeselts, MTÜ
Naissaarlaste
kogukond
100% riigi eelervest, hind
Päästeamet
teadmata
Naissaare Päästeselts investeeringute summa
Saarte Liinid
teadmata
Naissaare Päästeselts investeeringute summa
Saarte Liinid
teadmata
RMK
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond
investeeringute summa
teadmata

x

Taastada saare merepäästevõimekus
ja organiseerida toimivad
päästemeeskonnad
omandada Unimog basil ehitatud
päästemasin
Luua nõuetele vastav avarii
raadioside keskus
Tagada esmaabi andmise võimekus
Naissaare sadamas
Koostöös RMK-ga alustada
turvasihtide puhastamist ja uute
rajamist.
Omandada miiniladude piirkonnas
miinide komplekteerimise tehas ja
kohandada see MTÜ Naissaarlaste
Kogukond ja MTÜ Naissaare
päästeseltsile kuuluva tehnika
hooldamiseks ja hoidmiseks.
pikemas perspektiivis rajada
päästehoone-staap koos
päästetehnika hoiuruumiga (peale
elektivõrgu väljaehitamist)

Orienteeruv hind 3000€

x

x

x

x

x
x
x

x
S1:Õnnelikud inimesed,
S2: Tugev kogukond
S4: Elamist ja turismi
tasakaalustav keskkond;

x

x

x

x

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

Orienteeruv hind 10 000€

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

hind selgub peale
ehitusprojekti tellimist ja
riigihanke korraldamist

Looduskeskkond (keskkonnakaitse, jäätmemajandus, ruumiline planeerimine)
Kruusakarjääri avamine miiniladude Viimsi Vallavalitsuse taotlus
piirkonnas
Keskkonnaametile, karjääri avamine
Viimsi vald sõlmib lepingu
jäätmejaama operaatoriga
Jäätmejaama sihipärane
kasutuselevõtt ja operaatoriga
Jäätmejaamas algab jäätmete
lepingu sõlmimine
sorteeritud vastuvõtt
Viimsi Vallavalitsus koostab
ehitusprojekti
Viimsi Vallavalitsus esitab taotluse
PVS toetusmeetme raames toetuse
saamiseks
Purgimiskoha rajamine lagunevate
olmejäätmete komposteerimiseks
Korrladatakse riigihange ja
alustataske ehitusega

Saarevahi ametikoha mehitamine

Siseministeeriumi veenmine
saarevahi vajalikkuses; hooajalise
saarevahi ametikoha loomine
MTÜ NK ja RMK vahel
Looduskeskuse rendilepingu
sõlmimine
Looduskeskuse operaatori leidmiseks
konkursi korraldamine ja lepingu
sõlmimine
Hariduskoostöö pilootprojekt
ATRIUM huvikooliga Viimsis,
Lepingud Tallinna Haridusametiga
kevad ja sügisese õuesõppe
korraldamine
Looduskeskuse arendamine ja
loodusppe võimaluste laiendamine.

S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja
tootmismisvõimalused

x

Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Vallavalitsus,
Saarte Liinid

x
S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja
tootmismisvõimalused

Viimsi Vallavalitsus

summa sõltub jäätmejaama
ja operaatori vahelisest
kokkuleppest

x

Viimsi Vallavalitsus

summa suurus selgub peale
ehitusprojekti koostamist

x

Viimsi Vallavalitsus;
MTÜ Naissaarlaste
Kogukond;
Siseministeerium;

x
x

S6: Jätkusuutlikud ja
teadlikud tarbimis- ja
tootmismisvõimalused
S1:Õnnelikud inimesed, S2:
Tugev kogukon, S3:
Tasakaalus ökosüsteemid
ning bioloogiline
mitmekesisus
x

S3: Tasakaalus
ökosüsteemid ning
bioloogiline mitmekesisus;
Loodusõppe, kestliku arengu
S6: Jätkusuutlikud ja
põhimõtete toetamine.
teadlikud tarbimis- ja
Looduskeskuse loomine
tootmismisvõimalused
S1:Õnnelikud inimesed;
Elamuehituse ja haljastuse
Uus üldplaneering (sh muinsuskaitse S4: Elamist ja turismi
põhimõtete korrastamine (stiil, tarad eritinigmused). Detailplaneeringute tasakaalustav keskkond
jne miljöö juhtimine)
üldpõhimõtete kehtestamine

x
x

x

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond; RMK

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MTÜ Naissaarlaste
Kogukond

Investeeringu vajadus selgub
peale kasutusõiguse saamist

MTÜ Naissaarlaste
kogukond, Viimsi
Vallavalitsus

10 000€

