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1.Sissejuhatus
Esimesteks

eeslinnastumise märkideks Tallinna linnaregioonis

oli aktiivne

sisseränne

Viimsi ja Harku valda 1990. aastate alguses. Alanud oli nõukogudeaegsete suvilapiirkondade
asustamine püsielanikega (Jauhiainen 2005, Leetmaa 2005).
1960. ja 1970. aastatel, osaliselt ka 1980. aastatel, ehitati Tallinna lähiümbrusse arvukalt
suvilakooperatiive. 1990. aastatel on paljud suvilad ümber ehitatud aastaringselt elamiseks
kasutatavateks elamuteks, see trend jätkub (Leetmaa, 2002).
Järgnev uurimustöö puudutab Vääna-Jõesuu suvilapiirkonna arenemist elamurajooniks.
Vääna-Jõesuu asub Harku vallas, piirkonna kaugus Tallinnast on 25 kilomeetrit. Piirkonda
võib lugeda Tallinna eeslinnaks. Kui arvestada järjest kasvavat Vääna-Jõesuu elanike arvu siis
on selge, et suvilate muutmine püsielamuteks on piirkonnas tõusev trend.
Käesoleva töö keskmeks on Vääna-Jõesuu suvilapiirkonna ehk siis kolme küla - Vääna Jõesuu, Viti ja Naage suvilapiirkonna muutused elamurajooniks.
Vääna-Jõesuu valis autor kuna antud piirkonnas on eelnevalt läbitud praktika, täpsemalt suvel
2012 LEADER meetme 2 kogukonna arendamise (külade uuendamine ja arendamine)
projektis „Suvilaühistute elamurajoonideks kujunemise võimalused ja sellest tulenevate
kohaliku omavalitsuse planeerimislahenduste ja Päästeameti nõudmiste rakendamise
võimalikkusest“. Suvel läbiviidud vaatlust kasutatakse ka antud töös ning lisaks suve praktika
jaoks koostatud intervjuu kava.
Suvilaalasid on palju uuritud, kuid antud töös uuritakse täpsemalt arenguprojektide
oletatavaid tagajärgi tulevikus, täpsemalt siis kuidas erinevad arendused aitavad kaasa
eeslinnastumise protsessile. Lisaks kirjutab autor ka töös sotsiaalruumilisest piirkonna
olekust.
Uurimusküsimus:
Kuidas mõjutavad Vääna-Jõesuu piirkonnas kavandatatavad arendused endiste suvilaalade
kujunemist tulevaseks elamurajooniks ?
Uurimusküsimuse vastust otsib töö autor analüüsides intervjuusid, mis on elanikega teostatud
ning lisaks teostatakse analüüs kolme detailplaneeringu põhjal. Detailplaneeriguteks valiti
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Vääna-Jõesuu kooli rajamine, ühisvee- ja kanalisatsiooni paigaldamine suvilaalal ning lisaks
võeti vaatluse alla Vääna-Viti ärikeskuse rajamine.
Kui vaadelda piirkonda terviklikult ning uurida ajaloolist tausta siis kunagi loodi sinna alale
erinevate ettevõtete suvilaühistud, mis olid mõeldud just nende ettevõtete töötajatele.
Tänapäeval on krundid kas pärandatud või maha müüdud ning on selgelt näha, et piirkond ei
ole enam ainult suvilala. Piirkonna funktsioon on muutumas pigem elamurajooniks. Kadri
Leetmaa on andnud ülevaate suvilapiirkondadest Tallinna regioonis (2002)

ning tema

prognoos on, et Vääna-Jõesuus jääb suvilateks 50% alast ning 50% muutub püsielamuteks.
Üsna selge on, et piirkond areneb tänu inimeste arvu kasvule ning seega nõuab Vääna-Jõesuu
muutusi.
Esimene osa tööst annab ülevaate, milliseid teoreetilisest töö poolest. Kirjeldatakse erinevaid
trende nii üldiselt kui ka Vääna-Jõesuus. Teine osa annab ülevaate linnapoliitikast ning
osalusplaneerimisest ja selle tähtsusest. Kolmas osa hõlmab Vääna-Jõesuu planeeringuid ning
linnapoliitikat. Kolmas peatükk annab ülevaate metoodikast ja nende kokkuvõtetest, lisatud
on ka intervjuude kokkuvõte. Neljandas peatükis on kirjeldatud uuritavat ala ning lisatud
vaatluse kokkuvõte. Viiendas peatükis käsitletakse kolme arendust, mis on töös
analüüsimiseks valitud ning prognoos arenduste mõjudest piirkonnale.Lisatud on ka
meediakajastust, mis on toimunud arenduste kohta. Kuuendas ehk viimases peatükis
hinnatakse neid mõjusid , mis eelnevas peatükis oli ning pakutakse välja omapoolsed
ettepanekud, mis võiksid piirkonna tervikule arengule kaasa aidata.
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2. Teoreetiline taust
2.1 Trendid ja kontekst
Vääna-Jõesuus külaseltsi hakati suvilaid ehitama enne Teist Maailmasõida. Eesti Vabariigi
Põllutööministeeriumi korraldusel mõõdeti 1934. aatal Vääna-Jõesuus välja 30 suvilakrunti ja
pandi need enampakkumisega müüki. (Vääna-Jõesuu arengukava)
Uus suvilate ehitamise buum algas 1960-ndatel aastatel. Tallinna linnas asunud suurematel
ettevõtetel

lubati

oma

töötajatele

läbi

ametiühingute

komiteede

moodustada

aianduskooperatiivid. Näiteks on aianduskooperatiiv Masinaegitaja, selle piirkonna üks
suurimaid. Kooperatiivi said maad mitmete Tallinna suuremate tööstusettevõtete töötajad.
Hajru

Rajooni

Töörahva

Saadikute

Nõukogu

Täitevkomitee

otsusega

eraldati

aianduskooperatiividele maad esialgu Vääna-Jõesuus, siis Naagel ja 1980-ndatel aastatel
Vääna Vitis. (Vääna-Jõesuu arengukava)
Vääna-Jõesuu on Tallinna lähitagamaa osa, seega on Vääna-Jõesuu areng üks osa Tallinna
linna eeslinnastumisest. Kuna pidevalt toimub Vääna-Jõesuu elanike ja Tallinna linna vahel
pendelränne peame arvestama antud piirkonna analüüsis ka Tallinna mõju Vääna-Jõesuule.
Kuna tegu on ikkagi suuremas ulatuses veel suvilapiirkonnaga, siis lisaks eeslinnastumisele
toimub suvisel perioodil Vääna-Jõesuus sessoonne eeslinnastumine (Leetmaa ja Tammaru,
2007).
Kuna suvilaalade majutamise potentsiaal Eestis on suurem, kui on praegu reaalselt kasutuses,
võib lähitulevikus oodata veelgi suuremat suvilapiirkondadesse

eeslinnastumist. See aga

tekitab mitmeid sotsiaalmajanduslikke probleeme. Kuna algselt olid suvilad kavandatud vaid
lühiajaliseks kasutuseks suveperioodil, nõuab nende muutmine elamualaks kohalikelt
omavalitsustelt märkimisväärseid investeeringuid (veevarustus, kanalisatsioon, avalikud
teenused). (Leetmaa ja Tammaru, 2007)
Ka Vääna-Jõesuus on probleemseks veevarustus ja kanalisatsioon ning põhimõtteliselt
puuduvad avalikud teenused. Praegu on piirkonnale lähin keskus Tabasalus, mis paikneb 13
kilomeetri kaugusel Väänast ning seal on võimalik kasutada pakutavaid teenuseid nagu poed,
perearstikeskus, vallavalitsus, kool, vabaaja veetmisvõimalused jne.
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Kui vaadelda, mil määral on Tallinna tagamaa omavalitsused oma arengudokumentides
käsitlenud suvilapiirkondi, näeme, et enamik kohalikke omavalitsusi alles hakkavad aduma
suvilapiirkondade tulevikupotentsiaali ja võimalikke probleemvaldkondi (Anniste 2007).
Harku vallavalitsus on arengukava koostamisel arvesanud ka suvilaaladele vajalike teenustega
ning piirkonda plaanitakse erinevadi arendusi Nendeks on käivitatud

ühisvee-ja

kanalisatsiooni planeeringu teostamine ning see peaks valmima aastal 2015, peale selle on
kooli planeering teostamisel, sügisel peaksid kooli saama minna esimesed õpilased.
Eeldatavalt läheneb Tallinna ümbruse suvilapiirkondade aastaringse kasutuse määr tänaseks
pooleni. Seega on järjest enam vajalik planeerida endisi sesoonseid asumeid ümber tavalisteks
eeslinnaasumiteks. Need asumid ja nende infrastruktuur ei ole rajatud arvestusega, et piirkond
oleks sobilik püsiasustuseks. Praktiliselt kõik asumid vajavad infrastruktuuri kaasajastamist ja
kohandamist (Leetmaa, Nuga, Kährik, Silm 2011).
Vääna-Jõesuu alal on ühistransport korraldatud busside ning marsruuttaksodega. Valla
ühistransporti korraldab Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Planeerimislikult sarnanevad paljud suvilapiirkonnad „suletud kogukondadele“ (gated
communities). Aiandusühistud ja suvilakooperatiivid kujundasid varem välja oma meetmed,
et tagada neil sesoonselt kasutatavatel aladel turvalisus. Need liikumispiirangud on aga sageli
säilinud tänaseni, mil neist on kujunenud püsiasumid. Asumite füüsiline suletus takistab
operatiivsõidukite juurdepääsu ja igapäevast lävimist nende piirkondade elanikega (Leetmaa,
2011).

2.2 Linnapoliitika
Eesti planeerimis- ja ehitusseaduse järgi on ruumiline planeerimine demokraatlik, erinevate
elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise
arengu kavandamine, mis tasakaalusatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi (Riigi Teataja
2013).
Globaliseerunud ühiskonnas peetakse linnaregioone majandusliku ja sotsiaalse arengu
mootoriteks.(Jauhiainen 2005). Linnapoliitika peab olema linnaregioonidele abiks nende
arenemisel. Nagu Eesti regionaalpoliitikat, mõjutab ka linnapoliitikat Euroopa Liit.
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Euroopa Liidu linnapoliitikas on pearõhk pööratud neljale tähtsamale valdkonnale:
-

Globaliseerumise väljakutse: majandusliku heaolu ja tööhõive parandamine
linnades

ja

tasakaalustatud

linnadesüsteemis.

Regionaalpoliitikas

ja

tööhõivepoliitikas peab olema kindel linnadimensioon. Vajadus toetada linnade
rolli innovatsiooni ja ettevõtluse keskkonnana.
-

Ümberstruktureerimise väljakutse: segregatsiooni ja polariseerumise leevendamine
sotsiaalse partnerluse ja sotsiaal-füüsiliste linnade renoveerimisega. Selleks on vaja
solidaarset ühiskondlikku ja kohalikku poliitikat.

-

Linnakeskkonna väljakutse: ehitatud keskkonna arengu koordineerimine ja
transpordi küsimused. Oluline on kohalik ja kõikehõlmav säästlik areng,
infrastruktuuri taaskasutamine ning energia säästlik tarbimine.

-

Kohaliku võimu ja kodanike aktiivne osalemine linnapoliitikas, tulevikuplaanide
arendamises ning otsuste langetamises. Oluline on partnerlusele toetuv linnapiire
ületav haldamine (Jauhiainen 2005).

Nagu eelnevalt mainitud on tänapäeval kujunenud nii, et osalusplaneerimine omab väga suurt
tähtsust praeguses ühiskonnas.
Üleminek modernismilt postmodernismile on linnaplaneerimise põhimõtetes toonud kaasa
mitmeid muutusi: teadus- ja ideoloogiapõhisus ning objektiivsus on paljuski asendunud
subjektiivsusega, planeerimine ei toimu enam ülevalt alla, vaid alt üles – planeerijate ja
poliitikute asemel on tähtsam roll kodanikel ja kodanikuühendustel (Kährik 2013; Jauhiainen
2005).
Planeerijast on saanud eri osapoolte vahendaja, kelle ülesanne on võtta arvesse erinevate
osapoolte huve ning leida parim võimalik lahendus, eesmärgiga soodustada majanduskasvu
ning luua jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik linnaruum. Samuti on toimunud nihe
planeerimistegevuses. Varem toimus konkreetne füüsiline planeerimine suures osas kontoris
ning erinevate osapooltega suhtlemisel ja läbirääkimisel oli võrdlemisi väike kaal. Tänaseks
on olukord aga risti-vastupidine (Jauhiainen 2005).
Planeerimisprotsessis peetakse oluliseks erinevate huvigruppide ja elanike osalemist või
kaasamist planeerimise igas faasis ning arvestatakse elanike igapäevaelul põhinevate
teadmistega (Allmendinger 2002; Jauhiainen 2005).
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Nii siis kasutataksegi planeerimisprotsessides erinevate huvigruppide ideid ning arvamusi.
Teostatakse avalike arutelusid, kus on võimalik kõigil soovijatel kaasarääkida ning avaldada
oma arvamust. Lisaks uuritakse elanikelt, mida nemad piirkonda sooviksid, mis on nende
arvates hästi ja mis halvasti. Ilmselgelt on võimatu arvestada kõigi huvigruppide soovidega.
Seega pigem üritatakse võimalikult paljude soove arvestada ning seal juures mitte kellegile
liiga teha.

2.3 Linnapoliitika Vääna-Jõesuu külas
Harku valla üheks osaks on uurimisala Vääna-Jõesuu. Valla arengudokumendid puudutavad
ning sisaldavad ka Vääna-Jõesuu piirkonna elu korraldust ning sinna planeeritavaid arendusi.
Vääna-Jõesuud puudutavad olulisemad dokumendid linnapoliitika elluviimisel Harku vallas:
-

Harku valla arengukava 2011-2037. Vääna-Jõesuud puudutav osa arengukavas on

märgitud prioriteetseks tegevussuunaks kandipõhises arengutegevuses. Arengukavas on
märgitud Vääna-Jõesuusse 6-klassilise kooli rajamist. Huvi- ja vabahariduse valdkonnas on
strateegiliseks eesmärgiks pakkuda Harku valla erinevates piirkondades mitmekülgset huvi ja
vabaharidust koostöös

munitsipaalasutuste ja kodanikeühendustega. Kultuurivaldkonnas

planeeritakse Vääna-Jõesuu ja Muraste kanti rajada multifunktsionaalne külakeskus kolmanda
sektori eestvedamisel.Planeeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine Vääna-Jõesuu
piirkonda. Kergliiklustee rajamine Suurupist Vääna-Jõesuuni, mis pikeneb Suurupist edasi
Tallinnani. Vääna-Jõesuu rannaala korda tegemine ning ametlikuks rannaks kujundamine.
Turismi- ja kodanikualgatuse arendamine. Arengukava kohaselt on rahvastikuprognoos
Vääna-Jõesuu külas aastaks 2020 tõusnud 1150 (2010) 1873-ni.
-

Harku valla tegevuskava arengukavaks 2013-2016. Arengukava teostamise plaan

vahemikus 2013-2016. Täpsemad kavandatud tegevused ning nende elluviimise plaan.
-

Harku valla üldplaneering. Määrab maakasutuse Harku valla territooriumil ning

Vääna-Jõesuus.

Kõige

üldisemalt

on

vald

jagatud

4

tsooni:

puhkemajanduslik,

põllumajanduslik, tihehoonestusega, hajaastustusega.
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Harku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2024. Ühisveevärgi

-

ja kanalisatsiooni rajamise arengukava. Selgitatakse praegust ning tulevast Harku valla külade
ja asulate veevarustust ning kanalisatsiooni.
Vääna kandi külade arengukava 2009-2014. Vääna kand külade arengukava on

-

koostatud kolme küla koostöös (Vääna-Jõesuu, Viti ja Naage). Arengukavas on antud
lühiülevaade külade kujunemisest, kandi vanusegruppide vajadusi, kandi arenguvisiooni ja
tulevikku, arengueelistusi ja eesmärke. Rõhutatakse, et kant peab olema sotsiaalselt aktiivne,
pakkuma erinevaid vaba-aja veetmise võimalusi kõigile soovijatele. Arengukavas on
arvestatud sellega, et kant peab olema uutele elanikele atraktiivne, kuid ka suvitajatele peab
säilima nende nende võimalus külastada oma kinnistut suvisel hooajal, ning seal endale
meelepäraste tegevustega tegelema.
Lisaks Vääna-Jõesuu Külaseltsile, tegutseb kandis ka Külade Edendamise Selts Märt-Erlend
Agu juhtimisel, mis on oma eesmärkideks seadnud :


-aidata kaasa külade sotsiaalsele ja majanduslikule arengule;



-eluterve ning sotsiaalselt aktiivse elukeskkonna kujundamine;



-omanikuväärikuse, sotsiaalse erksuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse,
külaelu turvalisuse ja omandi kaitse propageerimine;



-vabaaja- ning sportimisvõimluste loomine;



-meelelahutus – ja spordiürituste korraldamine külakogukondadele;



-osalemine

tegevuspiirkonna

valdkondlike

arengustrateegiate

loomisel

ja

rakendamisel;


-külakogukondi puudutava teabe kogumine, kujundamine, tellimine, valmistamine ja
levitamine;



-kogukondade majandustegevusele ning külaelanike infovahetusele kaasaaitamine läbi
teabelevi;



-ajaloo-

ja

kultuuriväärtuste

kaitsele

ning

nende

rekonstrueerimisele

ja

renoveerimisele kaasaaitamine;


-külaelanike ühistegevuseks vajalike hoonete ja rajatiste renoveerimise, korrastamise
ja hooldamine;



-külade heakorrastamisele ning kauni ja puhta elukeskkonna loomisele kaasaaitamine;



-loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
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2.3.1 Planeeritud suuremad arendused kandi arengusse
Antud töös kasutasin kolme erineva planeeringu analüüsimist. Valisin välja Vääna-Jõesuu
algkooli ehitamine, Vääna-Viti Ärikeskuse rajamine ja ühisvee-ja kanalisatsiooni rajamine.
Lisaks neile arendustele on plaanis piirkonnas korrastada rannaala ning muuta see jäädavalt
avalikuks rannaks, hetkel puuduvad tingimused, mis annaksid võimaluse seda teostada.
Hetkel on vastuvõetud nendest kolmest detailplaneeringust kaks: Vääna-Jõesuu kooli ehitus
ning ÜVK projekti rajamine. Vääna-Jõesuu kool alustab tegevust juba septembris 2013.
Vääna-Viti ärikeskuse detailplaneeringut vastu võetud ei ole. Praegu on detailplaneeringu
arutleu jõudnud hetkeni, kus kohalikud on avaldanud väga tugevat survet keskuse vastu ning
keskuse rajamise otsustab Harju maavanem.
Valikusse jäid need kolm detailplaneeringut, kuna autori arvates kujundavad ja muudavad
need piirkonda hetkel kõige enam. Kool muudab piirkonna turvalisemaks, kutsub lastega
peresid alale elama, koondab ühe koha lapsed ühte kooli. Õpilased ei pea sõitma bussiga
kuskile kaugele, et kooli minna ning vanemad vähendavad tänu sellele transpordi tihedust.
Ühisvee- ja kanalisatsiooni puhul toimub üldine elamustingimuste paranemine, see aitab
kaasa elamurajooniks kujunemisele. Ärikeskus valiti, kuna see on teema mis on piirkonnas
pakkunud suurimat kõneainet ning vastuolu. Ärikeskus küll paneks piirkonna ehk rohkem
kihama ning tooks juurde palju teenuseid kuid samas selline suur planeering ei sobitu kuidagi
ümbritseva keskkonnaga ning jääb vaatamata kõigele silma kindlasti häirima.

3. Metoodika
Antud uurimustöös on kasutatud kahte erinevat uurimismeetodit.
Läbi viidi aastaringselt elamise ja elukeskkonna iseärasuste vaatlus (vaatluse ankeet, lisa 1),
teiseks intervjueeriti elanikke ja suvitajaid (ootused ja probleemikohad), kaardistati
probleemid ning ootused.
Uuringut alustati vaatlusega, kus tutvuti piirkonnaga, hinnati seal olevate majade sobivust
keskkonda, piirkonna üldmuljet, ning muid erinevaid näitajaid nagu näiteks tarastatust,
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hekkide suurust jne. Kuna eesmärk oli võimalikult hea ülevaade saada siis tehti vaatlust, mis
kulges Vääna-Jõesuu keskuses ehk suunduti mööda Hiie tänavat ning vaadeldi selle ümber
asuvaid ühistuid, lisaks käidi ka Viti kandis ühistuid vaatamas. Viti paikneb keskusest veidi
eemal, kuid on sama moodi Vääna-Jõesuu suvilarajooni osa. Lisaks üritati vaatlemise käigus
selgitada kas tegemist on suvilaga või aastaringselt kasutuses oleva elamuga, peale selle tehti
piirkonnast pilte. Peale selle tutvuti kohalike vaatamisväärsustega, et piirkonna olemusest
paremat aimdust saada.
Peale alaga tutvumist ning üldmulje saamist alustati intervjuudega (intervjuu kava, lisa 2).
Kokku tegid uurijad 10 intervjuud. Intervjuu pikkus oli orienteeruvalt 30 kuni 60 minutit,
olenevalt kui avameelsed ning suhtlemis valmis inimesed olid. Intervjueeriti ühistute esimehi
ning ka kohalike. Kuna ala on suur ning aega ei olnud intervjueerimiseks väga palju võeti
ühendust Vääna-Jõesuu külaseltsi ühe eestkostja Hiie Graubergiga. Tema andis kontaktid,
kellelt oleks tõenäoline intervjuusid saada. Kuna piirkonnas elab ka väga palju ainult vene
keelt kõnelevat rahvast siis üheks eelduseks oli, et kõik inimesed, kes intervjuudes osalevad
oleksid ühtlasi ka lisaks eesti keelt kõnelevad. Valimisse sattusid viie ühistu esimehed ning
viis aktiivsemat suvilaalaga seotud elanikku. Intervjuudes küsiti inimeste seost konkreetse
suvila-alaga, uuriti kuidas nad sinna krundi said, mis on nende vaba aja tegevused, kas
inimesed on rahul toimuvate muutustega, taheti teada millest inimesed antud piirkonnas
puudust tunnevad, ning uuriti kuidas nähakse antud piirkonda tulevikus ning lisaks oldi
avatud igasugustele ettepanekutele ning arvamusavaldustele. Selleks, et saada võimalikult
palju erinevaid arvamusi ning ettepanekuid, tehti intervjuusid erinevates ühistutes, et näha
kuidas inimesed muudatustesse suhtuvad.

3.1 Intervjuu tulemused
Juba piirkonnas ringi kõndides oli näha inimeste erinevat jõukustaset juba nende maju
vaadates. Peale selle intervjuusid tehes saime teada, et inimesed ei pruukinud teadagi oma
naabreid. Suvitajaid üldjuhul ei huvitanud püsielanikud ega keegi muu. Nende eesmärk oli
suvel puhata ning mitte midagi teha, nad ei soovinudki, et oleks koht kus saaks koos käia ning
teiste elanikega tutvuda. Püsielanikud aga leidsid, et sotsiaalne sidusus on väga oluline ning
nad tundsid väga puudu kohast kus rahvas saaks koos käia ning ühiselt midagi ära teha. Nagu
enne mainiti oli kohe näha kus elab jõukas inimene ja kus vaesem, sama moodi oli ka lihtne
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näha kus on suvitaja ja kus püsielanik. Piirkonda oli ehitatud väga palju erinevaid maju, ühe
suure kasvuhoone ja pisikene onni taolise maja kõrvale võis olla ehitatud nii öelda kolme
korruseline loss. Selliseid pilte oli palju, kus nüüdisajal ehitatud ehitis ei sobitunud mitte
kuidagi kõrval paikneva suvilaga.
Ühistud on tavaliselt suure aiaga või mingi muu piirdega piiratud alad. Tihti on aed isegi
lukustatud, et võõrad sinna sisse ei pääseks, peale selle võib juhtuda, et alale pääseb vaid
ühest väravast ehk teest. See omakorda muudab ühistud üsna kinniseks ning ei jätagi neile
võimalust ülejäänud ühistutega suhelda. Kuigi tegelikult tundus, et piirkonnas ongi pigem kas
sellised pisikesed kogukonnad või siis ei huvitata apsoluutselt, kes on naabrid ja kuidas neil
läheb.
Selle aiaga piiratud ala puhul on mitmeid halbu aspekte, nimelt kui toimub mingi kriis või
hädaolukord siis näiteks on päästeametil väga piiratud ligipääs, seda nii tulekahju korral kui
on võibolla tee ära lõigatud ja inimesed ei pääsegi alalt välja või siis kiirabi korral, et ei
pääseta abivajajani.
Rääkides kogukonna tunnetusest siis näiteks Sulevi-Viti piirkonnas intervjueerisime ühte
meest, kes ütles, et plaanib ja soovib piirkonnast hoopis minema kolida, kui küsisime mis
põhjus sellel võiks olla siis tema vastuseks oli, et ta lihtsalt ei saa oma naabritega suhelda.
Nimelt tema naabrid olid kõik vene keelt kõnelevad kodanikud ning kuna mees ise vene keelt
ei osanud ei saanud ta näiteks ühistu koosolekul mitte millestki aru, sest koosolek toimis
ainult vene keeles ning pooli asju ei tõlgitud eesti keelde ümber. Seega tundis ta ennast antud
kogukonnast väljaheidetuna.
Lisaks selgus selliseid huvitavaid asju, et Vääna-Jõesuu külaselt ja Külade edendamise seltsi
eestvedajad on omavahel tülis ning teevad kõik, et üksteisel elu raskem oleks. Erineval
arvamusel on nad ka uue ärikeskuse loomise osas, nimelt V-J külaselt on selle vastu ja Külade
edendamise selt on selle poolt. Üksteist laimatakse erinevates meedia sõnavõtu kohtades ning
kohalikes ajalehtedes.
Peale selle on huvitav, et inimesed leiavad, et ühistuid ei peaks kaotama, nende arvamus oli,
et miks peaks midagi toimivat lõhkuma. Lisaks tuli ühes ühistus välja, et toimuvad nii öelda
ühis töötunnid, kus iga krundi omanik on kohustatud tegema igal aastal 8 tundi ühiskondliku
tööd, näiteks niidab muru, koristab kive jne.
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Suvitajad arvasid, et piirkond ei peaks elamurajooniks muutuma, kuna nemad otsivad sealt
rahu. Ilmselgelt ala muutumisega tuleb suurem liikluskoormus, öeldi isegi et siis peab teid
asfalteerima hakkama kuna tolm hakkab hoovidesse levima. Suvitajad leidsid veel, et nemad
millestki puudust ei tunne, sest nad saavad kõik vajaliku Tallinnast. Tegelikult mainisid seda
ka osad püsielanikud, et nad saavad kõik vajalikud teenused mujalt ning nad ei soovi neid
Vääna-Jõesuus kasutada.
Üldiselt selle uue ärihoone vastu olid väga paljud. Kuna tegemist on väga suure planeeringuga
ning see ei sobitu kuidagi piirkonda. Räägiti, et Vääna-Jõesuusse koliti tänu piirkonna
rahulikule ja looduslikule keskkonnale, kui tuleb ärihoone siis tuleb palju rohkem inimesi.
Tekib suurem liikluskoormus, teed on niigi kitsad ning parkimiskohti on vähe, keegi ei taha
oma maad loovutada, et tee laiemaks ehitataks. Peale selle tekib siis suurem saastatus ning
väheneb turvatunne ja ühtsuse tunne. Ühtsustunne on seal tegelikult piirkonniti erinev, mõnel
alal ei tea keegi oma naabreid, mõni ala on aga väga ühte hoidev välja arvatud mõned erandid.

3.1.1 Suvilaaladel elamine/ suvitamine
Enamus vastajaid olid suvilakrundi saanud siis kui neid Nõukogude ajal ettevõtete töötajatele
ja teistele anti. Üksikud olid ostnud krundi hiljem. Paljudel intervjueeritavatel on plaan
ehitada suvila ümber eramuks, osad tegelesid sellega ja paljud kasutavad juba praegu suvilat
aastaringselt.
Kõik vastajad pidasid enda elukeskkonda väga tähtsaks, mitmeid vastajad tõid välja, et mere
ja looduse lähedus on neile oluline. Mainiti, et Vääna-Jõesuu on väga rahulik ja turvaline
piirkond ning selle pärast seal ka maalappi omatakse. Enamus vastajad olid seotud Tallinnaga
seotud töö või alalise elukoha tõttu.
Vääna-Jõesuus on ainsaks kohalikuks teenuseks intervjueeritavate sõnul väikse valikuga ja
kallis pood, mida eriti ei külastata. Enamik vastajaid kasutas sisseostude tegemiseks kaugemal
asuvaid kauplusi, mis Tallinna poolt tulles tee peale jäid. Paljudel intervjueeritavatel oli soov,
et piirkonda rajatakse suurem kauplus. Lisaks rääkisid intervjueeritavad, et kooli ehituse
planeerimine on väga oluline. Muid teenuseid või soovi nende järele mainiti vähe, arvatavasti
Tabasalu ning Tallinna läheduse tõttu, kus on rohkem võimalusi vaba aja veetmiseks.
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Enamasti olid inimesed ümberringi toimuvaga hästi kursis ja sellest vägagi huvitatud. Need,
kes tunnevad huvi saavad infot nii Harku vallas kui ka Vääna-Jõesuus toimuva kohta
internetist ja ajalehtedest. Lisaks levib kogukondades informatsioon väga hästi suust-suhu.
Traditsioonilise suvilaala säilimise kohta oli mitmeid erinevaid arvamusi. Samas tunnistas
enamus vastajatest, et kui tegemist on toimiva suvilaalaga, mis täidab oma funktsiooni
korrektselt siis seda täielikult elimineerida ei tohiks. Vastupidist arvavad isikud pooldasid
suvilaala elamurajooniks kujunemist.
Enamus suvitajad vastas, et nad saabuvad juba kevade lõpus või suve alguses VäänaJõesuusse ning lahkuvad hilissügisel. Suurem osa vabast ajast veedetakse sellel perioodil
suvitusalal erinevaid tegevusi tehes. Kaks välja toodud põhitegevust olid aiatööd või rannas
aja veetmine ilusa ilma korral.
Vääna-Jõesuu asukoha tõttu olid enamus inimesi seotud rohkemal või vähemal määral
Tallinnaga. Vääna-Jõesuu välisega kursis olemine ja huvitatus kõikus. Seda igas mõttes – neid
ei huvitanud kohalike seltside tegevus, ega olnud nad ka kohalike haldusprobleemidega
kursis. Traditsioonilisse suvilaalasse kui sellisesse polnud inimestel usku. Suvilaala kaob
nende arvates juba lähimatel aastakümnetel.

3.1.2 Suvilaalade ühistud, kogukonnaruum, suhtlemine
Enamus vastajatest ütles, et teab teisi ühistu- või piirkonna liikmeid vähemalt nägupidi, kuigi
kõigiga tihedat läbikäimist ei ole, kuid erinevus on suvitusperioodil. Suhtlusele on kaasa
aidanud ka ühistukoosolekudEnamik vastajaid nägid ühistute toimima jäämises potensiaali. Üldiselt ei osatud välja tuua
kus inimesed peaksid koos käima ning sotsialiseeruma. Pigem suheldakse ainult oma
lähinaabritega.

3.1.3 Suvilaalade aktuaalsed teemad

Paljud intervjueeritavad arvasid, et nende piirkonnas ebaseaduslikku ehitustegevust ei toimu.
Ebaseadusliku ehitustegevuse põhjuseks pakuti aga ehituslubade taotlemise ning ehitise
14

seadustamise liiga pikka ning kulukat protsessi. Kõik vastajad olid väga ühisveevärgi -ja
kanalisatsiooni paigalduse poolt. Inimesed, kes olid juba oma krundi piires antud probleemi
lahendanud lubasid siiski ühisveevärgiga ühineda. Üheks hirmuks oli, et ühisveevärgi trasside
paigaldamine ei jõuagi nende alale, kuna enne saab projekti raha otsa. Samuti häiris inimesi
tööde pidev edasilükkamine tulevikku. Jäätmeveo kohustusse suhtuti positiivselt. Näiteks
Sulevi-Viti ühistus käib iga nädal korra prügiauto ja ühistu alal on maist septembrini ühine
prügikonteiner, mida kõik ühistu liikmed võivad kasutada. Püsikud omavad eraldi prügikaste
ning neil on eraldi sõlmitud lepingud prügiveo firmadega.

3.1.4 Liikluskorraldus, teed, ohutus
Enamik vastajaid liikles isikliku autoga, ülejäänud ühistranspordiga. Üldise Vääna-Jõesuu alal
ei osatud liiklusega seonduvaid muudatusi välja tuua, kuid suvilaaladel oli intervjueeritavatel
erinevaid ettepanekuid.
Ühistud enamasti rendivad teid riigilt. Teedega oldi rahul, kuid probleemiks on talvine
periood, kui teede hooldusteenust peab ise tellima. Küsimusele miks teede äärde kivisid
pannakse oli mitmeid vastuseid: et muru peal ei sõidetaks või ilu pärast.
Toodi ka välja probleem, et osad ühistud omavad vaid ühte sissepääsu teed ning see tekitab
tuleohutusega probleemi ning sama võib öelda ka kiirabi ning politsei ligipääsetavusega kui
peaks mingi õnnetus näiteks juhtuma.

3.1.5 Piirkonna terviklik areng
Intervjuu tulemustest selgus, et tänavavalgustus oleks vajalik, kuna talvel on üsna pime. Leiti,
et Vääna-Jõesuus võiks olla suurem kauplus. Lisaks leiti, et kergliikustee võiks olla Suurupist
Vääna-Jõesuuni välja. Ranna juures maantee äärde parkimise vältimiseks on vaja parklate
ehitamist. Vääna-Jõesuu metsades paiknevate vanade punkrite ning nõukogude sõjaväe
šahtide tõttu, mis võiksid olla turismiobjektid, sooviti terviseradade olemasolu. Rannas
nähakse tohutut potentsiaali turismimagnetiks kujunemisel.
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4. Uuringuala kirjeldus ja vaatluse tulemused
Uuringualaks oli Vääna-Jõesuu suvilapiirkond (joonis 1), mis asub Harjumaal Harku vallas.
Piirkonad asub Tallinnast 25 km kaugusel. Vastavalt Siseministeeriumi Sotsiaalse
Infrastruktuuri uuringule moodustavad Vääna-Jõesuu kandi järgmised külad: Vääna-Jõesuu,
Viti ja Naage. Vääna-Jõesuu kandi külade pindalad on kokku 17,4 km2, mis moodustab kogu
valla pindalast 11 %. Elanike arv kandis on 1120, mis moodustab 10 % valla elanike arvust.
Piirkonna pindala on 17,4 km2 ( Vääna-Jõesuu arengukava).

Joonis 1. Vääna-Jõesuu suvilapiirkonna kaart

Elanike arvu muutus on olnud päris suur, iga aastaga tuleb aina inimesi juurde. Aastaks 2000
oli kandis kokku 2386 suvilat (Vääna Jõesuus 1427, Vitis 746, Naagel 213).
Aastaks 2004 aga juba 2559 (Vääna-Jõesuu arengukava).
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4.1 Rahvastik
Kui 1938. aastaks oli piirkonnas kokku 260 elanikku (Vääna-Jõesuu külas 30, Naagel 50
Vitimõisas 120, Vitikindluse külas 60) ja aianduskooperatiivide lõpuperioodil, aastal 2000
vaid 230, siis aastaks 2005 on selleks arvuks juba enam kui 660 ning 2010 aasta alguseks
1120 (Vääna-Jõesuu arengukava).

rahva arv aastate lõikes
Naage küla

Viti küla

Vääna-Jõesuu

679
394
321
100
97
31

220
75

120

2000a.

2005a.

2010a.

Joonis 2. Vääna-Jõesuu rahva arv kolme aasta lõikes

Nagu jooniselt (joonis 2) näha on rahva arv iga aastaga kasvanud ning võrreldes aastaid 2000
ja 2010 on näha, et arvud on mitmekordistunud. Inimesed ehitavad järjest enam suvilaid
aastaringselt elamiskõlblikuks ning kolivad Vääna-Jõesuusse.
Kõige rohkem elab piirkonnas tööealist rahvastikku, ehk siis kuni 18 kuni 64 aastaseid (joonis
3) Kooliealisi lapsi ning kooli eelikuid on piirkonnas suhteliselt vähe ning pensioniealine
rahvas on samuti väikese osakaaluga. Tööealisi on ilmselt palju kuna rahvaarv on viimasel
ajal kasvanud ning noored rändavad piirkonda sisse. Ala on looduslähedane ning suhteliselt
vaikne ning pere loomiseks ideaalne.
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Vääna-Jõesuu kandi vanuseline jaotus
65+
10%
0-6 a
10%
7-12a
7%
27-64a
55%

13-18a
8%
19-26a
10%

Joonis 3. Vääna-Jõesuu kandi vanuseline jaotus protsentuaalselt

Piirkonna infrastruktuur on üpris kesine. Vaatluse ning intervjuude käigus selgus, et
kohalikele pakutavateks teenusteks on vaid väike kauplus, üks toidukiosk ning bussipeatus.
Muid teenuseid otseselt Vääna-Jõesuus hetkel tarbida ei ole võimalik. Antud ala läbib TallinnRannamõisa-Kloogaranna maantee. Asustuse kaugus Tallinnast on 25 km. Kuna kohapeal
tööd pakkuda pole siis käib enamik inimesi tööl lähimates suuremates asulates.
Suuri tööstusettevõtteid piirkonnas ei ole, valdavalt on ainult suvilad ja eramud. 2010 aasta
seisuga on registreeritud piirkonnas 62 ettevõtet.
Suuremad tööandjad on Vääna-Viti Kodu, mis on Hoolekandekeskuse haldusalas ja kandi
serval Türisalu Metsakool, mis praegu on riigikool, kuid lähitulevikus peaks saama Harku
valla koolivõrgu osaks ( Vääna-Jõesuu arengukava).

4.2 Vaatluse tulemused
Üldmulje vaatluse käigus, piirkond on üpris suur ning enamasti koosneb siiski ühistutest, mis
tihtipeale on isegi aiaga ümbritsetud ning võimalusel panevad kohalikud ka aia lukku.
Hoonestuse stiilid on erinevad, palju on algse tüüpprojekti järgi ehitatud väiksemaid
suvemaju, mis näevad välja 1,5 kordsed ning on viilkatusega. Palju on ühekordseid kivist
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suvilaid ning siis suvilate keskel on uuemad majad, mis on siis über ehitatud aastaringseks
elamiseks. Majad on suhteliselt läbisegi kuigi mõnes piirkonnas on rohkem üht ja mõnes teist.
Enamasti kui arvestada, et tegu on siiski veel suvilapiirkonnaga siis uuemad suured kasti
kujulised ehitised sinna sisse ei sobitu ning rikuvad kohati üldpilti. Eriti häiriv on
arhitektuuriline sobimatus seal, kus näiteks uued majad lõpevad ning algavad tüüprojekti järgi
ehitatud pisikesed suvilad või kui keset väikemajade piirkonda kõrgub kolmekordne
betoonehitis.
Majade ümbrused on tarastatud ning enamasti on ka kõrghaljastus igas ühistus esindatud.
Teede äärde on tõstetud kive, et muru peal ei sõidetaks. Seda tehakse kuna teed on piirkonnas
väga kitsad, peamine tee on Hiie tee, mis läbib piirkonda ning mida kaudu saab ühistutesse.
Selle tee laius on umbes 3 meetrit, kuid on ka palju kohti kus tee on kitsam. Kuna teed on
kitsad ja käänulised ning majade juures on tihti kõrghaljastus siis ilmselt suvel on probleeme
nendega, kes oma hekki ei püga ning nii tekitavad liiklusohtlike olukordi.
Kergliiklusteed puuduvadpiirkonnas, kuid intervjuures selgus, et inimesed väga sooviksid
neid teid, kuna seal elab ka koolilapsi kellel on praeguse teede olukorraga ohtlik liigelda.
Piirkonnas on näha tänavavalgustuse olemasolu. Vaatlusel selgub, et lambid on olemas kuid
paljudes piirkondades ei ole need hetkel töötavad. On ka piirkondi, kus on paigutatud täiesti
uued valgustussüsteemid.
Piirkonnas on näha, et on ühtne prügiveo süsteem. Paljud ühistud omavad prügikonteinereid
kogu ühistu peale. Konteinerid on üldjuhul paigutatud ühistu keskele, et oleks kõigil kerge
ligipääs. Sellega seoses tundub ala suhteliselt puhas ning korras, otseselt pole näha, et kuskile
teeäärde või metsa alla oleks inimesed prahti loopinud või oma prügi sinna viinud.
Vääna-Jõesuus toimusid kunagi suviti lastelaagrid, Hiie tee ääres asub suur staadion ja laagri
hooned, kus hetkel paistab tegevus mitte toimuvat. Majad on vanad ja lagunevad. Intervjuus
Hiie Graubergiga selgus, et üks hoonetest on küla seltsi hoone ning ühest hoonest saab
algkool. Praegu pole lastel suviti piirkonnas otseselt midagi teha, laagreid ei toimu.
Terra teel ja Terra ühistu piirkond paistis vaatlusel kõige rohkem arenenud, väga palju
uusehitisi, majad on kaasaegsed. Piirkonnas on ühtselt hooldatud teeääred, töötav
tänavavalgustus, iga maja juures on näha prügikonteinerit seega ilmselt ei ole seal piirkonnas
ühiskonteiner vaid iga majapidamine vastutab ise oma prügi vedamise eest. Majade külge on
paigaldatud ühtse stiiliga postkastid. Terra teel olevad majad jätavad pigem tavalise
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elamurajooni mulje, vaatlusel ei paista, et tegemist oleks suvila koperatiiviga. Hiljem ühe
Terra tee elanikuga intervjuud tehes selgus, et Terra ei olegi enam ühistu vaid on juba mitu
aastat liikunud selle suunas, et nende ala oleks elamurajoon. Ühistu koostöö lõppes ametlikult
eelmine aasta ning pigem oodatakse sinna piirkona püsielanike kuna suvitajatega on alal palju
probleeme, sest nad ei hoolda oma krunti aastaringselt.

5. Arendused ja nende mõjud
Kuna arendused on alles kas käigud või algatamata, siis annab see peatükk ülevaate arengute
olemusest ning prognoositavatest mõjudest Vääna-Jõesuu alale ning elamujaooniks
kujunemisele.

5.1 ÜVK projekt
Vääna-Jõesuu ning Muraste reoveekogumisalal (Suurupi, Viti ja Vääna-Jõesuu külad) puudub
vee-ettevõtja opereeritav ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Harku valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava seab eesmärgiks saavutada olemasolevate tiheasustusaladel
elavate elanike vähemalt 95 %-ne ühinemine vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega. Projekti
elluviimise tulemusena ehitatakse välja Suurupi reoveepuhasti koos kogumisala ühisveevärgi
ja –kanalisatsioonisüsteemiga. Reoveepuhasti on 10 000 ie-le ning see teenindab kogu
projektipiirkonda (OÜ Strantum).
Suurupi reoveepuhasti ehitamisega luuakse eeldused Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi külade
kanaliseerimiseks, kus püsielanike arv on 3800 ja suveperioodil 10 134 inimest.
Reoveepuhasti rajatakse kõiki kaasaegseid keskkonnanõudeid arvestades ning selle
kasutuselevõtu järgselt likvideeritakse tänaseks amortiseerunud olemasolevatest puhastitest ja
lekkivatest kogumiskaevudest tekitatav keskkonnareostus ( OÜ Strantum pressiteade).
Vääna-Jõesuu piirkonnas puudub ühisveevärk ning kanalisatsioon. Kuna piirkond on olnud
suvitusala siis pole sellele erilist tähelepanu pööratud. Vanasti olid enamus hooneid ainult
hooajaliselt kasutusel ehk siis suve perioodil ja veevärk oli seega ainult hooajaline. Kuna
praegusel ajal muutub piirkond järjest enam elamurajooni sarnaseks siis muutub selle
rajamine üsna hädavajalikuks.
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Tingimused projekti teostamiseks on üsna keerulised. Teed on piirkonnas kitsad ning kuna
paljud ühistud on kas ühe sissesõiduga või siis tee kulgeb läbi ühistu tekivad olukorrad kus
teed pannakse ehitustööde tagajärjel kinni kuna liiklema lihtsalt ei mahu. See tähendab, et
tuleb teha süsteemid, kuidas ehitusperioodil oleks võimalik inimestel liigelda piirkonnas.
Teiseks on palju haljastust, mis tuleb eemaldada ning eeltööd on enne ehitust suured, tuleb
luua sobiv keskkond, et oleks võimalik ühisveevärki ja kanalisatsiooni paigaldada.
Projekti algataja on Harku vallavalitsus

ning projekti tellija on Strantum OÜ. Projekt

puudutab väga palju kohalike. Üldiselt ollakse veevärgi poolt kuigi sellega liitumine pole
kohustuslik, kuid intervjuudest selgus, et seda oodatakse. Kardetakse pigem, et see liitumine
on liiga kallis ning sellega kaasnevad mingid suured kohustused. Hirm on inimestel veel, et
ehitamine võtab liiga kaua aega ja, et projekti rahad saavad enne otsa kui ehitustöö nende
tänavani jõuab. Peale selle on terve ehituse aja elanike elu häiritud kuna liiklus on kinni ja
ümbersuunatud, ehituse käigus on piirkond näotu, kuigi ehitajad vastutavad ka hilisema
pinnase taastamise eest.
Samas ollakse õnnelikud, et tänu sellele on võimalik hakata püsielanikuks ning ilmselt tuleb
piirkonda juurde inimesi, kes soovivad sinna aastaringselt elama asuda. See kõik aitab kaasa
piirkonna ühisele arengule. Nimelt kui projekt on teostatud siis muutub piirkond
atraktiivsemaks ja kinnisvara hinnad tõusevad mingil määral.
Osad suvitajad leiavad, et neid see teema ei puuduta kuna liitumine ei ole kohustuslik ja nad
ei ole nõus mingeid lisakulutusi selle jaoks tegema .
Tellija ehk Strantum OÜ annab infot projekti kohta oma kodulehel, seal on välja toodud ka
kõik meedia kajastused. Strantum on väljastanud kaks pressiteadet, infot projekti kohta on
kajastatud nii kohalikus Harku Valla teatajas kui uudisteportaalis Delfi.

5.2 Vääna-Jõesuu kool
Harku vallas oli 1. jaanuari 2012 seisuga 3 kooli:
-

Tabasalu Ühisgümnaasium, kus õpib 844 õpilast;

-

Harkujärve Lastead-Põhikool, kus õpib 123 õpilast;

-

Vääna Mõisakool, kus õpib 72 õpilast.
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2011/2012 õppeaastal avati Tabasalu Ühisgümnaasiumis 5 esimest klassi, Harkujärve
Lasteaed-Põhikoolis 2 ja Vääna Mõisakoolis 1 esimene klass (Harku valla arengukava).
Kuna Harku vallas on kooliealiste laste osakaal aastatega suurenenud, tekkis ruumipuuduse
tõttu vajadus uue kooli järele. Ka Harku valla arengukavas esitatud prognooside kohaselt on
vaja piirkonda koole, mis suudaks kasvava elanikkonna vajadusi rahuldada. Sügisest on
Vääna-Jõesuu koolis plaanis avada üks esimese klassi komplekt. Suurema huvi korral on kool
valmis ka kaheks esimeseks klassis. Harku valla esindaja sõnul sõltub avatavate
klassikomplektide arv soovijatest – kui 6. klassi soovijaid ei ole, aga 1. klassi sooviks minna
mitu klassikomplekti lapsi, siis nii tehaksegi. Lisaks koolihariduse pakkumisele, alusatavad
Vääna-Jõesuu koolis plaani kohaselt ka mitmed vaba-aja ringid.
2012.

aastal

alustas

Harku

Vallavalitsus

Vääna-Jõesuusse

6-klassilise

põhikooli

projekteerimist ja ehitust. Kooli pindalaks saab olema veidi üle 1000 ruutmeetri. Objekti
maksumuseks on 1 442 000 eurot. Koolihoone kütteallikaks on maaküte (Maaleht). Kool
valmib 2013. aasta augustis ning septembrist hakkab koolimaja tööle.
Kool rajatakse endise pioneerilaagri peahoone kohale. Pioneerilaagri peahoone kõrval asub ka
endine staadion, mille restaureerimistööd on samuti Harku valla arengukavas ette nähtud.
Koolimaja kõrvale, endiste pioneerilaagri hoonete asemele plaanitakse tulevikus rajada ka
Vääna-Jõesuu külaseltsi hoone.
Kohalikud elanikud, eesotses Vääna-Jõesuu Külaseltsiga, on kooli rajamise igati positiivselt
vastu võtnud, ning ootavad kooli valmimist. Kuna kool on mõeldud mitte ainult Vääna-Jõesuu
küla elanikele, vaid ka kõigile teistele Harku vallas elavatele soovijatele, siis võib nii
liikluskoormus kui sotsiaalne kapital Vääna-Jõesuus suureneda, ning läbi selle piirkonna
arengule positiivselt mõjuda, arendades vaba aja veetmise võimalusi, tihendades transpordi
liikuvust, suurendades inimestes kohalojaalsust.
Mitmed meediaväljaanded on kooli ehitamise alustamisest ning/või projekteerimisest inimesi
teavitanud. Negatiivset tagasisidet ei ole kommentaariumites projekt saanud. Ka
intevjueeritavad inimesed ei mainunud kooli rajamist kui negatiivset sündmust. Külade
Edendamise Selts mainis siiski, et nad avavldavad jätkuvalt survet ka lasteaia ning erinevate
huvitubade rajamiseks kooli kõrvale.
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5.3. Vääna-Viti ärikeskus
Vääna-Viti ärikeskust soovib piirkonda rajada Oxford Investments OÜ. Täpsemalt on
ärikeskuse asukohaks Suurupi küla Vahenurme- 2, Vana- Pääla II, Uue- Pääla II ja Uue- Pääla
Ic kinnistud (edaspidi ärikeskus). Kogu maa-ala suuruseks on 10 ha ning ärikeskuse
kogusuuruseks on 72 000 ruutmeetrit. Ärikeskuse arendaja soovib detailplaneeringuga
moodustada 14 krunti. Moodustatavatest kruntidest on ärimaa sihtotstarbelisi krunte üks, ärija tootmismaa sihtotstarbelisi krunti kolm, elamumaa sihtotstarbelisi krunte kolm, kaks krunti
on transpordimaa sihtotstarbelised, kolm krunti on üldmaa sihtottarbelised, üks krunt on
maatulundusmaa sihtotstarbeline ja üks krunt on tootmismaa sihtotstarbeline, kuhu on
planeeritud puurkaevu rajamine (ärikeskuse detailplaneering).
Ärikeskuses hakkavad olema kaugtöö- ja rendiruumid, kohvik-restoran, hotell, kiirabijaam,
noorte ja vanade koosviibimiskoht, vajadusel laste päevahoid, autode parkimisala,
mänguväljakud. Lisaks plaanitakse alale ehitada korterelamuid, mis võimaldaks eluaset kuni
300 inimesele. Arenduse eesmärgiks on pakkuda piirkonnale vajalikke avalikke teenuseid,
mis laiendavad teenustevalikut kogu vallas. Arendus on plaanitud realiseerida etapiliselt,
avalike teenuste vajadustest ja nõudlusest johtuvalt 20 aasta jooksul (Agu).
Arhitektid on püüdnud hiigelkeskuse lahenduse teha võimalikult looduslähedaseks ning
keskuse nö loodusesse ära peita.
Projekti algatanud Oxford Investments OÜ ärikeskuse detailplaneeringus on kirjas, et
projektiga soovitakse toetada jätkuvalt ala kiiret arengut, mis toob kaasa ka ppüsielanikest
maksumaksjate tekke. Lisaks võimaldab detailplaneeringu elluviimine luua ka piirkonda
töökohtasid. Lisaks soovitakse Vääna-Viti ning Vääna-Jõesuu piirkonda luua korralik
teenindusettevõte.
Hetkel ei ole ärikeskuseks plaanitaval alal mitte mingit ehitus-ega arendustegevust. Tegu on
maanteeäärse alaga, kus ühelpool teed on vaid Vääna-Viti bensiinijaam ning teiselpool teed
maad ei kasutata. Arenduse tõttu tuleb muuta ka Harku valla üldplaneeringut, kuna hetkel on
ärikeskuse maa haja-asustusalana märgitud, tuleb see muuta äri-, tootmis-, ja elamumaaks.
Keskuse rajamine on naabruskonna elanikud jaganud kahte leeri, kus ühelpool on keskuse
pooldajad ning teisel pool vastased. Keskuse pooldajate esindajaks on Külade Arendamise
Seltsi juhatuse liige ning Vääna-Jõesuu Varia ühistu esimees Märt-Erlend Agu. Pooldajad
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põhjendavad oma seisukohta sellega, et ärikeskuse rajamine vähendaks liikliskoormust
Tabasalu ning Vääna-Jõesuu vahel, lisaksid piirkonda töövõimalusi, suurendaks piirkonna
elanike arvu ning tooks seeläbi valda juurde rohkem maksumaksjaid. Pooldajad näevad
piirkonna arengut läbi majandustegevuste edenemise. Ärikeskuse poolt andis petitsioon.ee
domeenil on poolthääle 120 inimest.
Vastuolijad, peamiselt Vääna-Jõesuu külaseltsi liikmed aga leiavad, et hiigelkeskus ei ole
vastuolus piirkonna miljööga. Lisaks suurendab ärikeskuse rajamine Vääna-Jõesuu piirkonnas
liikluskoormust ning mürataset. Vastuseisjad näevad Vääna-Jõesuud kui eelkõige rohelist
elukeskkonda, kuhu inimesed soovivad elama asuda. Kardetakse, et ärikeskuse rajamine mitte
ei meelita elanikke vaid tekitab vastupidise protsessi. Keskuse vastu andsid domeenil
petitsioon.ee oma vastuhääle 23.02.2011 seisuga 180 inimest.
Peale avalikke arutelusid, ei ole esialgne detailplaneering eriti muutunud. Tellitud on KSH,
liiklusolude, keskkonnasaastamise ning müra-uuringud, mis kõik kinnitavad, et ärikeskuse
olemasolu ei kahjustaks elanike elukvaliteeti. Peale mitmeid avalikke arutelusid, on jõutud
punkti, kus keskuse ehitamise üle otsistab Harju maavanem.
Meediasse on peamiselt jõudnud ärikeskust puudutav negatiivne kajastus, mis räägib
projektist, kui majanduslikult tasumatust ning looduskaunist elukohta reostavast projektist.

6. Arutelu
Linnapoliitika uuenemise käsitluse(LUK) eeskujuks on võetud Euroopa Liidu Regioonide
Komitee Komisjoni 3. Koosoleku punkti 5, mis juhib tähelepanu, et linnakeskkonna
uuendamise poliitika, peaks moodustama uue mudeli aluse, hõlmama meetmeid alates
linnaruumi taaselustamisest ja lõpetades olemasoleva hoonestuse taastamisega ning asendama
valglinnastumist ja ebaühtlast maa- ja ressursikasutust soodustavad mudelid. Samuti peaks
uus säästva linna mudel põhinema linnakeskkonna uuendamise innovatiivsel ja terviklikul
lähenemisviisil, mis oleks kooskõlas Leipzigi hartaga, ning võtaks arvesse keskkonna-,
sotsiaal- ja majandusaspekte. Mudel ei tohiks soodustada ei linnade piiramatut kasvu ega
haljasalade täisehitamist, vaid just vastupidi asetama rõhu linnade laienemise kontrolli all
hoidmisele,

valglinnastumise

vältimisele,

linnade

olemasolevate

elamuparkide

ja
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sotsiaalstruktuuride taaselustamisele, linnade keskkonnatõhususe tõstmisele ning säästvamate
transpordiliikide edendamisele;
Antti Hautamäki(2006) kohaselt tuleks tugineda kahele põhieesmärgile, milleks on
elukvaliteet ja ettevõtluskeskkonna kõrge tase. Kõrget elukvaliteeti mõjutab enam kultuur,
tasemel elamistingimused, avalik ruum ja avalikud teenused ning head eeldused ettevõtlusele
tagab innovatsioonikeskkond, avalikud teenused ja transporditingimused (sh võimalikult
vähene ajakulu tööle ja koju jõudmiseks, vähene sõiduautode kasutamine).
Kõik töös käsitletud arendused toetavad LUKi põhimõtteid, andes panuse Vääna-Jõesuu
kompaktsesse arengusse. Kooli arendamisel on ära kasutatud vana pioneerilaagri peahoone
asukohta, ning kõrvalasuvat staadionit. Tänu sellele, ei ole koolile vaja eraldi spordiväljakut
ning staadionit ehitada, saab ära kasutada olemasolevad ressursid. Lisaks paikneb kool
looduskaunis kohas, mändide all, suhteliselt Vääna-Jõesuu keskuses, hea ligipääsetavusega
kohas, kuhu juurdepääs nii autodega kui ühistranspordiga on võimalik ning lihtsustatud. Ka
ärikeskuse rajamine oleks LUKi seisukohti toetav, kuna toob piirkonda vajalikud teenused,
pakub äri- ning rendipindade näol võimalus ettevõtluseks, vähendab kohalike elanike
liikluskoormust lähimate teenusteni. Lisaks on arhitektid püüdnud ärikeskuse võimalikult
loodusega „sulatada“, tehtud on uuringud, mille kohaselt ei ole ärikeskuse rajamine ohuks
kandi loodusele.Samuti jääb ka keskuse rajamisel kanti alles rohealad, ning ei riku rannajoont.
ÜVK projekt loob võimalused kõikidele teistele arendustele ning projektidele. Muutes VäänaJõesuu atraktiivseks elamu ning ka ettevõtluspiirkonnaks, mis tänu Tallinna lähedusele võib
ligi meelitada palju investoreid.
Kui vaadata kõiki projekte tervikuna, ning arvestada Vääna-Jõesuu tulevikuperspektiivi ning
prognoosi elamupiirkonnana, saab väita, et projektid loovad selleks hea eelduse, panustades
nii majanduslikust kui sotsiaalsest valdkonnast. Projektide tulemusena võib Vääna-Jõesuu
ning selle kant läiaastatel palju uusi elanikke juurde saaada, kes tänu arendustele hindavad
piirkonna komplekssust, ligipääsetavust ning looduslähedust. Seda mitte ainult uute elanike
vaid ka suvilakruntide omanike seas, kes hakkaks märkama Vääna-Jõesuud kui potentsiaalset
elupaika.
Positiivne on see, et üritatakse luua parem elukeskkond inimestele, muuta piirkond
atraktiivsemaks ning muuta infrastruktuur elanikele mugavamaks.

Ühisveevärgi ja

kanalisatsiooni rajamine parandab keskkonda ja vähendab saastamint. Kaubanduskeskuse
rajamine loob juurde uusi töökohti. Samas loob võimaluse kõik vajalik tarbitav kaup osta
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kodule lähemalt ning sedasi ka luues mugavama elukeskkonna. Kooli loomine meelitab
lastega peresid Vääna-Jõesuusse kolima. Lapsed ei pea sõitma bussiga kaugele kooli vaid
saavad oma kodukohas õppida. Lisaks loob kooli loomine võimaluse lastel tegeleda
huviringidega ning seega toob kohalikele juurde vaba aja veetmise võimalusi.
Samas kaasnevad antud arendustega ka ohud, näiteks suure kaubanduskeskuse loomisel võib
juhtuda, et sellel pole piisavalt kliente või pole piisavalt ettevõtteid, kes sooviksid seal oma
teenuseid või kaupa müüa. Nii jääb suur hoone lihtsalt tühjaks ja hoone potentsiaal läheb
raisku, lisaks pool tühi kaubandushoone on piirkonna mainele halvasti mõjuv.
Kooli planeeringuga seoses on ohuks, et lapsi on liiga vähe. Väga väikesed koolid ei ole
elujõulised ning mingi hetk nad lihtsalt sulgetakse. Seega võib juhtuda, et kulutatakse raha
projektile, mis paari aasta pärast pannakse kinni, kuna puuduvad õpilased.
Ühisveevärgi puhul on ohuks, et rahad saavad enne otsa kui jõutakse kogu alal tööd tehtud.
Teiseks võib sellega liitumine osutuda nii kalliks, et elanikud pole nõus raha maksma.

7. Kokkuvõte
Uurimusküsimuseks oli see, et kuidas mõjutavad Vääna-Jõesuu piirkonnas kavandatavad
arendused endiste suvilaalade kujunemist tulevaseks elamurajooniks? Töö raames teostati
vaatlus ning intervjuud, lisaks uuriti planeeringuid ning meedias kajastatut. Tulemuseks on, et
antud planeeringud soodustavad piirkonna üldist arengut ning aitavad kaasa elamurajooniks
kujunemisele. Kooli rajamine meelitab juurde püsielanikeks lastega peresid. Ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni paigaldamine tõstab kinnisvara hindu, muudab piirkonna atraktiivsemaks ning
aitab arendada seda, et suvilad ehitatakse ümber aastaringselt kasutatavateks elamuteks. Peale
selle piirkonda planeeritav ostukeskus aitab luua töökohti ning teeb elanikele tarbimise
lihtsamaks.

Kokkuvõtvalt jõuti järeldusele, et parandada üritatakse Vääna-Jõesuu

infrastruktuuri, üritatakse luua paremad võimalused, et inimesed saaksid seal aastaringselt
elada ning piirkond areneks endisest suvilapiirkonnast elamurajooniks. Üritatakse parandada
elukvaliteeti ning luua parem elukeskond.

26

8. Kasutatud kirjandus
8.1 Allikad
1. Anniste,K.

2007.

Tallinna

tagamaa

suvilapiirkondade

kujunemine

elamupiirkondadeks.
2. Hautamäki, A. 2006. Innovation ecosystem in city policy: the case of Helsinki,
3. Helsinki Quarterly, , Helsinki
4. Jauhiainen, J.S., 2005 linnageograafia. Linnad ja linnauurimus modernismist
postmodernismini
5. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Komisjoni 3. koosolek 22.aprill 2010.

Territoriaalse

ühtekuuluvuse

poliitika

komisjoni

arvamuse

eelnõu.

Linnade

taaselustamise tähtsus Euroopa tulevases linnaarengus.
6. Kährik, A. 2013. Naabruskond ja siselinn. Loengumaterjal.

7. Leetmaa, K., Nuga, M., Kährik, A., Silm, S. 2011. Mutused Nõukogudeaegsetes
suvilapiirkokndades, nende kujunemine uuselamurajoonideks ja roll eeslinnastumises
Tallinna ja Tartu linnaregioonides. Uuringutulemuste lühikokkuvõte
8. Leetmaa, K., Tammaru, T. 2007. Suburbanization in Countries in Transition:
Destinations of Suburbanizers in the Tallinn Metropolitan Area.
9. Leetmaa,K. 2002. Suvilapiirkonnad Tallinna regioonis
10. Mäeltsemees,S. 2007. Eesti linnapoliitika aluseid. Eesti majanduspoliitilised väitlused.
11. Nyström, J. 1989. From the City to the City`s Countryside.
12. Puhkim, H. 2010 Vääna-Jõesuu kandi ajalooline ülevaade.

8.2 Planeeringud
1. Harku valla arengukava 2011-2037
2. Harku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2024
3. Harku valla üldplaneering
4. Suurupi külas Vahenurme-2, Vana-Pääla II, Uue-Pääla II ja Uue-Pääla Ic kinnistute
detailplaneering
5. Vääna kandi külade arengukava 2009-2014

8.3 Internetiväljaanded
27

1. Eesti

Päevalehe

artikkel

http://www.epl.ee/news/eesti/kularahvas-torjub-

hiidarikeskust.d?id=51292165
2. Harku valla koduleht http://www.harku.ee
3. Maalehe

artikkel

http://www.maaleht.ee/news/uudised/kylauudised/harku-valda-

kerkib-uus-koolimaja.d?id=65526192
4. Märt-Erlend Agu arvamuslugu. 2013. Arendusest Viti küla veerel ja Vääna-Jõesuus.
http://www.kyladeselts.ee/kyladeselts/arendusest_Vitis_04.2013.html
5. Riigi

Teataja

(2013)

Eesti

planeerimisseadus,

hetkel

kehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/PlanS
6. OÜ

Strantum

pressiteade

11.09.12

http://strantum.ee/ettevottest/ou-strantum-

pressiteade-120911-suurupi-reoveepuhasti-ehituse-lepingu-solmimine/

28

Lisad
Lisa 1. Vaatluse ankeet
Ankeet on koostatud Anette Orgi poolt.
ANKEET
Hoone kasutusviis: suvila / elamu
Maja/suvila kirjeldus:

Piirkonna kirjeldus:

Lisad
Fotod: 1) maja, 2) piirkond, 3) muud tähelepanekud ümbruses
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Lisa 2. Intervjuu kava
Kava on koostatud Anette Org’i poolt.
Sissejuhatus
Kontakti loomine, tutvustad ennast ja uuringut.
Meie oleme Tartu Ülikooli keskkonnakorralduse ja planeerimise tudengid. Meie teeme siin
suviaaladel oma suvepraktikat, mis on osaks käimasolevast suuremast projektist (oskate
sellest paari lausega rääkida).

Intervjuu koosneb neljast teemade ringist
1) Kuidas inimesed Vääna-Jõesuu alale elama/suvitama sattunud? Mis on inimesi just
siia toonud? Milline näeb välja aastaringne elamine/suvitamine Vääna-Jõesuus?
2) Kuidas on suvilaaldel välja kujunenud kogukonnaruum, milline on ühistute roll?
3) Aktuaalsed teemad/probleemid suvilaaladel
4) Veel mainimata teemad/piirkonna terviklik areng

Avatud õhkkonna loomine
Uuringu tulemusi esitame me üldistatult, selliselt, et teie isikuga me neid ei seosta (tagame
konfidentsiaalsuse). Intervjuu võtab aega 1-1,5 tundi. Selleks, et saaksime teiega vabalt
vestelda ja ei peaks kõike räägitud üles kirjutama, kasutaksin hea meelega diktofoni.
Loodetavasti Teil ei ole midagi selle vastu.
Kui olete valmis, siis alustaksime kõigepealt ühest ankeedist.. Tahaksin teada, kes te siin
majas elate/suvitate? (Kirjutada otse ankeeti või teha märkmeid).

INTERVJUU KAVA
1A Suvilaaladel elamine
Millal tulite suvilapiirkonda elama? Mis asjaoludel otsustasite siia elama tulla? Mis asjaoludel
valisite just selle eluaseme ja piirkonna – kas oli ka alternatiivseid variante?
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Milline on Teie (või perekonnaliikme) varasem seos selle krundi/majaga, Vääna-Jõesuuga?
Mida teate selle suvila ehitamise ja selle suvilapiirkonna tekkimise loost?
Kas Teie algne plaan oli kasutada maja suvilana või soovisite kohe siia elama tulla? Kuidas
olete suvilat ehituslikult muutnud, et see oleks ka talvel elamiskõlblik?
Milline elanik te olete? Kui oluline on teie jaoks just see elukeskkond ja kuidas seda kasutate?
Kui tähtis on Teie jaoks aiaruum, loodus, rand?
Kui palju olete seotud Tallinna linnaga (töö, kool)? Milliseid teenuseid Te tarbite kodu
lähedal, milliseid kaugemal (poed, juuksur)? Kus veedate oma vaba aja?
Kui palju olete kursis ja huvitatud Harku vallas / Vääna-Jõesuus toimuvast? Käite kohalikel
üritustel, olete teadlik külaseltside tegevusest või see pole teie jaoks oluline? Kuidas saate
informatsiooni toimuva kohta?
Kas Te praegu võite öelda, et olete rahul oma elukohavalikuga või plaanite tulevikus siit
kuhugi edasi kolida? Miks?
Mis on teie arvamus suvilapiirkonna elamurajooniks arenemise kohta, kas siia peaks või
võiks jääda ka traditsiooniline suvilaala?

1B Suvilaaladel suvitamine
Kuidas olete sattunud just Vääna-Jõesuusse suvitama ja mis ajast Te siin suvitanud olete?
Milline on olnud Teie varasem seos selle krundiga/piirkonnaga? Mida teate selle suvila
ehitamise ja selle suvilapiirkonna tekkimise loost?
Milline suvitaja te olete? Tulete siia kohe kevadel või ainult suvel ilusate ilmadega? Kuidas
näeb välja suvilas suvitamine; millega te siin tegelete; kuidas teie puhkus välja näeb? Miks
teile siin meeldib?
Milliseid piirkonna teenuseid te kasutate? Kus käite poes, juuksuris, veedate oma vaba aega?
Kui palju olete kursis ja huvitatud Harku vallas / Vääna-Jõesuus toimuvast? Käite kohalikel
üritustel, olete teadlik külaseltside tegevusest või see pole teie jaoks oluline? Kuidas saate
informatsiooni toimuva kohta?
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Millised on teie tuleviku plaanid – kas ise plaanite tulevikus siin edasi suvitada või soovite
kunagi püsivalt elama tulla? Kuidas olete suvilat ehituslikult muutnud, kas see on ka talvel
elamiskõlblik?
Mis on teie arvamus suvilapiirkonna elamurajooniks arenemise kohta, kas siia peaks või
võiks jääda ka traditsiooniline suvilaala?

2 Suvilaalade ühistud, kogukonnaruum, suhtlemine
Kuidas ümbruskonna inimesed ja naabrid omavahel suhtlevad, kui paljusid oma naabritest te
tunnete, kui aktiivne on omavaheline suhtlus?
Kas Teie alal on toimiv ühistu? Mida see ühistu ühiselt teeb? Kuidas Teie ühistu tegevusse
kaasatud olete? Kui palju olete teie huvitatud oma suvilaümbruse ühisest arendamisest?
Kuidas näete Teie suvilaühistute tulevikku. Olgugi, et nimetus „ühistu“ on tänases päevas
aegunud, kuid kas ühistegevus ja/või ala ühine hooldamine/arendamine tulevikus jääb alles?
Mõelge oma ühistule ja ka kogu Vääna-Jõesuu alale, kus on Teie kogukonnaruum, koht, kus
on võimalik saada kokku ja ühiselt midagi teha või kus lapsed käivad koos
mängimas/hängimas.

3 Suvilaaladel aktuaalsed teemad
Pole mingi saladus, et suvilaaladel on levinud ebaseaduslik ehitustegevus. Kuidas on see teie
alal ja kas kuidagi peaks parandama ühiskondliku järelvalvet või mis seda olukorda
parandaks? Miks inimesed ei soovi ehitisi seadustada?
Kuidas suhtute peagi algavasse vee- ja kanalisatsiooni paigaldusse? Kavatsete enda suvila ka
veevärgiga ühendada? Kuidas teil veevärk seni on lahendatud?
Kuidas suhtute korraldatud jäätmeveo kohustusse? Kuidas on jäätmevedu teie suvilaalal
korraldatud?

Liikluskorraldus, teed, ohutus
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Teede, teede laius, liikluskorraldus on üks enim konflikte tekitanud teema. Klassikalistes
elamurajoonides on see soovituslik 12m ja eelkõige püsielanikud soovivad, et nende elukohta
käsitletakse elamualana. Mitmete ekspertide meelest on suvilaaladel piisav laius 8m.
Võimalik on liiklusolusid parandada ühesuunaliste teedega jne. Igasugune teede laiendamine
toob kaasa autode kiiruse suurenemise. Millised oleksid teie mõtted selles olukorras. Siin on
nüüd Vääna-Jõesuu ala kaart ja teie suvilaühistu kaart. Siia saate visandada omi mõtteid,
teha ettepanekuid või ise tõstatada küsimusi, mida meie teistele asjaosalistele edastame.
Kuidas teie näeksite Vääna-Jõesuu ala liikluslahendust? Olete te ise autoga liikleja või
kasutate ühistransporti, jalgratast, kõnnite jalgsi? Milliseid võtteid saaks kasutada selleks, et
liiklus muutuks ohutumaks kõigile?
Kuidas on Teie suvilaühistu alal teede kuuluvusega, kes neid praegu hooldab? Olete sellega
rahul või peaks see toimuma teie meelest kuidagi teistmoodi?
Oskate te äkki öelda, miks on inimesed teede äärde pannud kivisid?
Teie ala on väravaga piiratud, kuidas sellesse suhtute? Miks see värav on siia tekkinud ja
kuidas on läbi mõeldud olukorrad, kui kiirabil, politseil või tuletõrjel on vaja siia alale
pääseda? Kuidas see toimib?
4 VEEL OLULISI TEEMASID/PIIRKONNA TERVIKLIK ARENG
Mis teemad on teie jaoks olulised veel välja tuua seoses suvilapiirkondadega, mida me
siiamaani pole veel kajastanud (Keskuskoht, kauplus, kool, vaba aja veetmise võimalused
jne)?
Kas olete saanud kõigest rääkida, mida oluliseks peate? Kas soovite veel midagi rõhutada,
mida peaksid erinevad osapooled kindlasti suvilapiirkondade juures silmas pidama.

Tänamine ja lahkumine
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Lisa 3
Vääna-Jõesuu kooli asukoht enne ja pärast

Joonis 3. Vääna-Jõesuu kool. Autor: Harku vald

Joonis 4. Endine pioneerilaagri asukoht Vääna-Jõesuus. Autor: Harku vald
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Joonis 5. Vääna-Viti ärikeskuse planeering. Joonise autorid 3+1 arhitektid arhitektuuribüroo.
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