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SISSEJUHATUS 

 
Turismiturul toimuv on tihedalt seotud teiste majandussektoritega, seega täidab turism 
olulist rolli Eesti üldises majandusarengus. Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel annab turism koos kaudsete mõjudega 6,3% 
Eesti sisemajanduse koguproduktist.1

 Turismisektor on tööjõumahukas sektor, milles 
leiab rakendust suur osa väljaspool suuremaid keskusi asuvast tööjõust ning seeläbi 
paraneb leibkondade majanduslik toimetulek. Sektoril on positiivne mõju 
põllumajandusele, kalandusele ja piirkonna sh maaelu arengule. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoosi kohaselt kasvab 
2019 aasta lõpuks majutuses ja toitlustuses hõivatute arv umbes kümnendiku võrra ehk              
2 - 3 tuhande võrra.2 Tööjõu-uuring 2010-2011 näitas, et naised moodustasid majutuse ja 
toitlustuse hõivatutest umbes kolmveerandi.3 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarendussektori direktori andmetel annab 
Turismisektor olulise osa teenuste ekspordist, mis moodustas 2013. aastal 30%, samuti on 
kogu ekspordis turismil märkimisväärne roll (7%).4 Eesti turismiarengukava 2014-2020 
eesmärgiks on turismiteenuste ekspordi kasvatamine üle 37% aastaks 2020. 

Turismimajanduses on levinumateks suundadeks puhketurism, äriturism, massiturism, 
rühmaturism, individuaalturism. Samuti teatakse ekstreemturismi, haridusturismi, 
huviturismi, jahiturismi, konverentsiturismi, linnaturismi, loodusturismi. Loodud on 
turism erivajadustega inimestele, omaette turismitoode on turism lastega peredele.  

Järjest enam on turism mõjutatud tehnoloogia üldisest arengust. Turistile on 
meelepärasemad mugavamad bussid, kiirem internetipõhine broneerimine ning 
võimalikult vähese vaevaga sobiva sihtkoha ning paketi leidmine. Turism on muutumas 
järjest võimsamaks ja paindlikumaks, aga ka sõltuvamaks teistest majandusharudest. 
Seega on edasise arengu märksõnadeks koostöö ja innovatsioon. 

                                                           
1
 http://www.mkm.ee/uudised-4/?tpl=1120 

2
 http://www.mkm.ee/toojouprognoosid/ 

3http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2012/Toovaldkonna_areng_201
0-2011.pdf 
4
 http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5234  
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Viimsi valla turismi arengukavas on lähtutud külastaja teekonnast, mille kohaselt peab 
külastuselamus piirkonnas olema kvaliteetne, külalislahke, turvaline ja ligipääsetav nii 
erinevasse vanusegruppi kuuluvale külastajale kui ka erivajadustega inimestele.  

Viimsi turismi arengukava koostamise vajadus tulenes ühelt poolt valla atraktiivsusest ja 
Tallinna lähedusest, teisalt aga kohalike turismiettevõtjate aktiivsusest ning nende soovist 
öelda sõna sekka ja tagada kohalik järjepidev arendustegevus. Arengukava koostamisel 
toimus eritasandiline koostöö kõigi oluliste huvigruppidega, mis veelgi aitas kaasa 
edendamaks valla ja ettevõtjate vahelist sidusust. Koos toimitakse ühise eesmärgi nimel – 
muuta vald atraktiivseks kohaks nii kohalikule elanikule kui ka turistile.  

Arengukava väljatöötamisel olid aktiivselt kaasatud kohalikud turismiettevõtjad ja 
kohalik omavalitsus. Kokku osales arengukava eelnõu koostamise töögruppides 27 
inimest. Töögrupi liikmete poolt esitatud täiendustega on arengukava koostamisel 
arvestatud.  

Turismi arengukava koostamisel on kasutatud EAS, Statistikaameti, Eurostat, 
Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 
Põllumajandusministeeriumi ning MTÜ Eesti Maaturism andmebaase.  

Viimsi valla märksõnad turismi arengu seisukohalt on pered ja lapsed, külastajate/elanike 
tervis, meri ja väikesaared – elu- ja turismikeskkonna kvaliteet. 
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1. VIIMSI VALLA TURISMIRESSURSSIDE AUDIT 

 

1.1.  Piirkonna üldiseloomustus 

 
Viimsi vald pindalaga 73 km² paikneb Harjumaa põhjaosas, moodustades maakonna 
kogupindalast 1,7%. Viimsi vald on Harjumaa rahvarikkaim, suvehooajal elab vallas 
inimesi veelgi rohkem. Suurem osa Viimsi vallast jääb Viimsi poolsaarele, piirnedes 
lõunaosas Tallinna ja Maardu linnaga ning ligi 1 km ulatuses Jõelähtme vallaga. 
Valdavaks on aga merepiir pikkusega ligi 85 km, millest poolsaarele jääb vaid 30 km. 

 

Joonis 1 Viimsi valla asend 

Viimsi poolsaart uhuvad läänes Tallinna lahe, idas aga Maardu lahe veed. Poolsaare 
rannajoon on liigestatum põhja- ja kirdeosas, kus kohtab mitmeid väikseid lahtesid, mida 
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üksteisest eraldavad kaugemale merre tungivad maaninad, nagu Vinnuniidi hari, 
Vesikneeme, Hiire nukk jt. Avamerele enam avatud on Kuusiku ja Tammneeme lahed. 
Sügavamalt lõikuvad maismaasse Lännemäe, Jaani, Võrkaia ja Lisvi lahed. 

Valla pindalast ca kolmandiku moodustavad väikesaared, millest tänapäeval on asustatud 
Naissaar ja Prangli. Naissaar on haldusjaotuse mõttes üks tervik, Pranglil asuvad Kelnase, 
Idaotsa- ja Lääneotsa külad. Viimsi vallale on iseloomulikud arvukad sadamad ja 
lautrikohad. Sadamatel on erinevad funktsioonid: kaubasadamad – Muuga ja Miiduranna, 
harrastussadamad - Pringi, Kelvingi, Naissaare ja multifunktsionaalsed sadamad - 
Rohuneeme, Leppneeme, Kelnase. Leppneeme ja Kelnase sadamatest toimub ühenduse 
pidamine mandri ja saare vahel.  

Viimsi valla saartest on suurim Naissaar pindalaga 18,6 km2, mis on Põhja-Eesti suurim 
ja Eesti suuruselt kuues saar. Naissaare ja Viimsi poolsaare vahele jääb Tallinna laht, mis 
Naissaare sadama ja Rohuneeme vahel on ligikaudu 10 km lai. Püsielanikkonnaga 
Prangli saare pindala on 6,4 km2. Saar asub Viimsi poolsaarest 9 kilomeetrit kirdes. 
Saarel on kääruline rannajoon, kus paljud maaninad - Maurikari, Mauri ja Leigari kari on 
alles hiljuti olnud saared. Saare lääneosa rannikumeres on mitmeid väikseid saarekesi nt 
Tiirloo, Pikakari jt, millest suurim on Seinakari pindalaga 3,1 ha. Pranglist kagus asetseb 
süstikukujuline Väike Prangli ehk Aksi, mida eraldab Pranglist ca 2,5 km laiune Aksi 
salm. Pranglist ca 6 km põhjapool asub aga väike Keri saar. Viimsi poolsaare põhjatipu 
lähedusse jäävad Kräsuli ja Kumbli, looderannikule aga väike Pandju saar. Prangli 
idarannikul asuvad mitmed väikesed saarekesed. Viimsi vallale kuuluvad ka kaks väikest 
saart – Vulligrund ja Silligrund – Aegnast põhjas.  

 

1.1.1. Loodusressursid 

 
Viimsi vald on mitmekesise geoloogilise ehituse ja keeruka kujunemislooga. Viimsi vald 
asub Põhja-Eesti rannikumadaliku ja Soome lahe saarte maastikurajoonis. Põhja-Eesti 
ranniku madalik on üldilmelt rahuliku pinnamoega, madal ja tasane. Valla põhilisteks 
loodusressurssideks võib lugeda poolsaart ümbritsevat merd ja valla saari, samuti asub 
vallas atraktiivne Viimsi klint, millelt avaneb meeleolukaid vaateid ning kus kasvavad 
mitmete laialehiste puuliikidega ürgilmelised salumetsad (pangametsad), seega on valla 
üheks loodusressursiks kindlasti mets. Viimsi metsad jäävad klimaatiliselt Soome lahe 
otsese mõju alla ning meenutavad kohati põhjapool asetsevaid taigametsi. Säilinud on 
mitmeid niidukooslusi: pärisaruniitusid ja -puisniitusid, mere ääres rannaniite. Valla 
keskosas laiuvad metsaalad: rohkem on laane- ja salumetsi (sh tammikuid), sageli esineb 
ka kõdusoometsi. 
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Viimsi Lubjamägi absoluutne kõrgus 51-52 meetrit üle merepinna, on valla üks 
atraktiivsemaid looduskooslusi, kus asub kaitse alla võetud geoloogiline objekt Viimsi 
koobas nn Kuradikoobas.  

Naissaar 

Naissaare looduskeskkond pakub oma puutumatuse ja ürgsusega hulgaliselt silmarõõmu. 
Metsarohkemaks alaks vallas on Naissaar. Saarel on nii metsasid (1662,5 ha ehk ca 
88,3% saare territooriumist), soomaastikke, luiteid, puisniitu meenutav ja ühtlasi saare 
liigirikkaim taimekooslus - Taani kuninga aed. Saare ümber kulgeb enamasti lauge 
mererand. Saare idaranda ehivad nõmmemetsad ning liivikute vöönd. Saarel on loodud 
looduspark, mis on puhkemajandusliku suunitlusega kaitseala. 

Prangli 

Prangli on looduslikult mitmekesine. Pool saarest on kaetud männimetsaga, mis pakub 
head kaitset tuule eest. Saare lääneosa on madal ja kivine, idaosas vahelduvad rannavallid 
ja liivaluited. Rohkesti leidub rändrahne. Prangli saarestiku looduse kaitseks on 
moodustatud Prangli maastikukaitseala. Prangli maastikukaitseala koosseisu kuuluvad 
Prangli saare kaguosa ning lahustükina Aksi saar. 

Viimsi valla mandriosa 

Viimsi valla kauni ja mitmekülgse loodusega tutvumiseks on rajatud mitmed looduse 
õpperajad: Tädu loodusõpperada, Viimsi Klindiastangu terviserada. Pikemas 
perspektiivis on planeeritud rajada veel täiendavalt: Rohuneeme matkarada, Krillimäe 
matkarada, Leppneeme rada, Mäealuse põhjarada, Tädu nurga matkarada, Tädu väike 
matkarada ja Randvere matkarada. Täna puudub ühtne kogu poolsaart hõlmav ja ühendav 
loodusõpperadade võrgustik. 

Miljööväärtuslike aladena võib käsitleda: Viimsi mõisahoonete ansambel koos 
metsapargiga, Randvere kirik ja kalmistu, Rohuneeme kalmistu, Viimsi 
Vabaõhumuuseum, Mäealuse-Klindiastang, Tammneeme ja Lännemäe. 

Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võetud loodusobjektiks on: Mäealuse kaitseala 
(Mäealuse piiranguvöönd ja Soosepa piiranguvöönd). Krillimäe maastikukaitseala, 
Leppneeme - Tammneeme maastikukaitseala, Haabneeme - Klindiastangu 
maastikukaitseala, Rohuneeme maastikukaitseala Lisaks on Lubja küla klindiastangu 
piirkond määratud kohaliku tähtsusega kaitsealaks nn klindi kaitseala.  

Looduskaitsealuste objektide täpsem nimekiri on toodud Lisas 1. 
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1.1.2. Ajaloo- ja kultuuripärand 

 
Viimsi vanimad inimasustuse jäljed pärinevad 4000 e.Kr Kroodi asula lähistelt 
Tuuliseljal 5 . Esmakordselt on mainitud Viimsit Taani hindamisraamatus 1241.a. 
seitsmeadramaalise Uianra külana. Viimsi mõisa rajas Pirita klooster 1471.a. endise 
muinasküla maadele. Praeguse ilme sai pargiga mõisaansambel pärast 1865.a. tulekahju. 
1923.a. kingiti mõis kindral Johan Laidonerile. Viimsi poolsaare läänerannikul Pringi 
külas maalilisel mererannal asub Viimsi Vabaõhumuuseum, mille moodustab ajalooline 
Kingu taluõu. Kingu talu oli keskmise suurusega jõukam renditalu, mis sai oma 
sissetuleku loomapidamisest ja kalapüügist. Eestipärane külanimi Randvere ilmus 
ürikutesse 1397.a. ja oli läbi keskaja piirkonna suurim eestlastega asustatud küla. Küla 
keskel seisab 1852.a. rajatud Randvere Peetri kirik koos kalmistuga, mille esimene 
teadaolev ristikivi pärineb 1803.a. Praeguse Pärnamäe küla maadel asuvad Viimsi 
vanimad kinnismuistendid. Seal paiknevad kunagiste Niine talu maadelt väljakaevatud 
kaks 4-6. sajandist pärit tarandkalmet.  

Naissaar 

11. sajandil nimetas Bremeni munk Adam saart Naiste maaks, lisades saarest värvikaid 
legende. Enne II Maailmasõda elas saarel 450 inimest. Naissaar on rikas 
militaarmälestiste poolest, mis on saare suurimad vaatamisväärsused. Männiku külas 
paikneb väike kohalikku minevikku tutvustav muuseum. Tähelepanu väärib saar oma I 
Maailmasõja ajal rajatud kitsarööpmelise raudteega, mis on maailma tihedaima 
raudteevõrguga paik.  

Prangli 

Prangli saar ilmub ürikutesse 1387.a. Rango nime all. Keskajal elasid saarel soomlased ja 
rootslased, 17. Sajandil saar eestistus. Sel ajal oli saar koos Naissaarega hansakaupmeeste 
hirm - piraadid varitsesid kaubalaevu. Lõunarannas asub 1848.a. ehitatud Laurentiuse 
kabel koos külakalmistuga, idarannas on aurikul „Eesti Rand“ hukkunute mälestusmärk. 

Valla mandriosas asub muinsuskaitseobjektidest 13 arhitektuurimälestist ja 2 
ajaloomälestist. Ajaloomälestised on Randvere kirikuaed ja Rohuneeme kalmistu. 
Naissaarel on 15 ajaloomälestist ja 2 arhitektuurimälestist, Pranglil 2 ajaloomälestist ja 2 
arhitektuurimälestist. Lisaks on Naissaarel veel 4 tehnikamälestist.  

Täpsem ajaloo- ja kultuurimälestiste nimekiri on toodud Lisas 1. 
 

                                                           
5
 Viimsi Vald 90 



9 

 

1.1.3. Rahvastik, turismiettevõtlus ja oskusteave 

 
Viimsi valla elanike arv seisuga 01.01.2014 oli 17 934 inimest. Valla elanikkond on 
alates 2000 aastate algusest järjest kasvanud, omandades tänaseks oma rahvaarvult linna 
mõõtmed. Rahvastiku muutumine sõltub ühelt poolt loomulikust iibest (sündide ja 
surmade vahe valla elanike seas), teiselt poolt sisse- ja väljarändest. Mõlemad tegurid on 
seoses Eesti üldise sotsiaalse ja majandusliku keskkonnaga (üldine iive, 
regionaalpoliitika, elatustaseme erinevused regiooniti). Mõningal määral on 
rahvastikuprotsessid mõjutatavad kohaliku tegevuse ja arengu kaudu. 

Tabel 1 Elanike arv 1.jaanuari seisuga 2007-2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Juurde-
kasv % 

Viimsi 
vald 

14 300 14 470 15 513 16 203 16 798 17 289 17 673 17 934 +25,4% 

Allikas: Rahvastikuregister 

Viimsi valla soo- ja vanuselisest jaotusest annab hea ülevaate Viimsi valla arengukavas 
olev rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2013.a. 

 
Joonis 2 Viimsi valla rahvastiku vanuseline püramiid 

Vastavalt rahvastiku vanuselisele püramiidile on Viimsi vald oma vanuseliselt 
struktuurilt noor vald. Suur osa rahvastikust on nooremas tööeas olevad inimesed ja 
lapsed ning noored vanuses kuni 24 eluaastat. 
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Tabel 2 Viimsi valla elanike protsentuaalne jaotus vanuserühmade lõikes 01.01.2014.a. 
seisuga 

 0-5 6-15 16-20 21-25 26-45 46-65 66- 
elanike arv 1 762 2 496 855 895 6 195 3 765 1 966 
% kogurahvastikust 9,8 13,9  4,77 4,99 34,5 21,0 11,0 
Allikas: Rahvastikuregister 

Vaadates eelnevaid tabeleid ja valla elanike protsentuaalset jaotust vanuse rühmiti, siis 
võib väita, et Viimsi vallas on olemas kohapealne suur potentsiaal, kelle baasil arendada 
turismiga seotud ettevõtlust ning terviseradasid valla loodusressursside baasilt. 
Arvestades valla positsiooni Tallinna linnastus on Viimsi arvestatav puhke- ja 
rekreatsioonipiirkond nii sise- kui välisturistile. Pakkudes mitmekülgseid teenuseid ja 
turismitooteid. Hästi koordineeritud turundustegevusega saab vallast kujundada 
arvestatava turismisihtkoha, mille tulemusena edendatakse kohalikku ettevõtlust ning 
parandatakse piirkonna tuntust turismimaastikul. 

Tabel 3 Viimsi vallas registreeritud ettevõtted Majandustegevuse Registris seisuga 
21.02.2014. 

 
Allikas: MTR 

Vaadates Majandustegevuse registrit, tegutseb Viimsi vallas 15 aktiivset ettevõtjat 
majutusteenuse valdkonnas. Toitlustamisega on seotud 35 aktiivset ettevõtjat ja 
teenindusega 88 aktiivset ettevõtjat. 

2012.a. läbiviidud Viimsi valla turismiettevõtjate kaardistamise ja küsitluse tulemusena 
selgus, et Viimsi vallas on 13 majutusteenuse osutajat. Suurim on Viimsi SPA ja 
väikseim kodumajutus Leppneeme külas. Voodikohti on vallas üle 700. Arvukalt on 
telkimisvõimalusi valla saartel, samas kui valla mandriosas avalikud märgistatud 
telkimisvõimalused praktiliselt puuduvad. Võimalusel teha kokkulepped eraomanikega. 
Toitlustusega tegeleb vallas 35 ettevõtjat. Suuremal või vähemal määral tegelevad 
turismisektori arendamisega pea kõik majutusettevõtted, pakkudes erinevaid võimalusi 
aktiivseks vaba aja veetmiseks.  

Atraktiivne on Viimsi vallas SA Rannarahva Muuseum, mis tegeleb ka aktiivselt valla 
turismisektori arendusega. SA Rannarahva Muuseum on välja töötanud täna toimivad 
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turismi tootepaketid, mida aktiivselt turundatakse nii kohalikul, riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil osaledes erinevatel messidel.  

 

 

1.2. Viimsi valla turismivaldkonna analüüs 

 
Konjunktuuriinstituudi 2013.a. maikuu ülevaatest selgus, et kõige optimistlikumalt 
vaatavad suvesse teenindusettevõtete juhid, kuid majutusärisse on viimase paari kuu 
nõudluse langus toonud murelikumaid noote. Nõudluse vähenemise põhjusena võib välja 
tuua majandusliku ebakindluse, millest räägitakse üha valjemini Soomes ja Rootsis, 
samuti asjaolu, et tänavu toimub Eestis mullusest vähem rahvusvahelisi üritusi, näiteks 
konverentse. Hotelliärile pole kaasa aidanud ka Eesti lennuühendusega seotud 
probleemid, eesotsas meie lennufirma Estonian Air-iga. Hotellipidajate sõnul on 
täituvuse prognoosimine järjest keerulisem, kuna kasvav trend klientide poolt on 
otsustamine viimasel hetkel. Interneti vahendusel on mugav ja lihtne hotellitube 
broneerida, mistõttu sõltub üha enam külastusi konkreetse ajahetke ilmast. 6 

Tulenevalt eelpooltoodust ja pikaajalistest turismitrendidest võib väita, et 
turismivaldkond on üks sensitiivsematest, kuivõrd on mõjutatud nii 
sotsiaalmajanduslikest trendidest, globaalselt kui ka lokaalsetest muutujatest.  

 

1.2.1. Turismitrendid ja hetkeolukord 

 
Kiiresti muutuvas maailmas on tarbijate eelistused pidevas muutumises. 
Turismivaldkonnas ületab pakkumus nõudluse ja sellest tulenevalt on üha raskem tarbijat 
köita. Arenenud riikides on suurenenud rohkem kindlustatud, hea tervise ja sissetulekuga  
vanemaealiste inimeste reiside arv. Samas on selle sihtgrupi vajadused oluliselt erinevad 
noorte ja lastega perede ootustest: nõutud on mugavus, hea teenindus, turvatunne, 
seltskondlikud spordi- ja meelelahutustegevused, mida meelsasti tehakse üheskoos 
reisiseltskonnaga. Silmas tuleb pidada, et majanduslik kindlustatus on siiski omane 
peamiselt välisriikide  vanemaealistel, samas Eesti eakad peavad hoidma madalat profiili. 
Tarbijad muutuvad järjest nõudlikumaks ning pööravad valikuid tehes üha rohkem 
tähelepanu hinna ja kvaliteedi suhtele.  

                                                           
6
 http://www.ap3.ee/?PublicationId=0677f361-ef14-4e0e-a870-9a2e49189ef2 
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Suurenenud on nõudlus lühikeste nädalalõpu reiside järele, mida tehakse üha sagedamini. 
See annab võimaluse uute madalhooaja toodete väljaarendamisele nt üritused, 
konverentsid, kultuurisündmused ja -atraktsioonid. Kasvavaks trendiks on 
individuaalturism, eri tähelepanu tuleb pöörata invaturismile. Traditsiooniliste 
pakettreiside populaarsus kahaneb, suureneb iseseisev, internetipõhine reisikorraldus. 

Kasvu ennustatakse peamiselt järgmiste turismiliikide osas – SPA ja terviseturism sh 
meditsiiniturism (seda eriti sügisel avaneva patsientide vaba liikumisega), erihuvidel 
põhinevad reisid, aktiivse puhkuse tooted, seiklused jne. Noorte segmentides - kruiisid, 
kultuurireisid, aktiivne puhkamine aastaringselt, öko- ja loodusturism. 

Konkurents turismi sihtkohtade vahel kasvab. Tähtsustuvad keskkonnasõbralikkus, 
turvalisus, eripära, teenuste kvaliteet ja mitmekesisus. Sellest tulenevalt on konkurentidel 
otstarbekas luua ühiseid turismitoote pakette ning turundada end ühiselt.7 

EAS Turismiarenduskeskuse tootearendusdirektor Monica Hankov hinnangul mõjutavad 
turismi üldist arengut järgmised trendid:  

� Ühiskonna vananemine, „hõbemajandus“; 
� Terviseteadlikkus kasvab; 
� Kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng; 
� Ökoloogilised, eetilised ja sotsiaalsed väärtused muutuvad olulisemaks; 
� Transport - arvukamad, kiiremad ja odavamad kaugühendused; 
� „Õitsev Aasia“, (Aasia osatähtsus suureneb); 
� Kliimamuutused. Piirkondlikud klimaatilised eelistused nihkuvad. 

Turismi arengud maailmas ja Euroopas 

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas välisturism 
2013.a. kokkuvõttes kogu maailmas 5%. Seega jõudis mitmepäevaste välisreiside arv 
1,087 miljardini8. Ööbimisega välisreiside arv Euroopa riikidesse kokku kasvas 2013. 
aastal 5% ehk 28 miljoni võrra, jõudes 563 miljonini. Euroopa piirkondadest näitas 
parimaid tulemusi Kesk- ja Ida-Euroopa, kuhu reisimine kasvas 7%. Oluliseks teguriks 
Euroopa turismis oli Vene turistide ööbimiste märkimisväärne kasv. Lisaks näitasid 
suuremat kasvu ka Saksamaa, USA ja Jaapani turistide reisid Euroopa riikidesse. 
Esialgsed andmed näitavad, et aasta alguses olid tulemused Euroopa turismis mõnevõrra 
paremad kui aasta teisel poolel. Märkimisväärset kasvu näitasid arenevate turismiturgude 
elanike välisreisid: Venemaa elanike kulutused välisreisidele kasvasid 2013.a. esimese 
kolme kvartali kokkuvõttes 26%, Hiina elanike kulutused 28%. Nende reisimise kasv 
aitas 2013.a. headele tulemustele kaasa, kuna Hiina elanikud kulutavad ligi 10% ja 
Venemaa elanikud 4% kogu maailmas välisreisidele kulutatud rahast.9 

                                                           
7
 Tourism Trends for Europe. European Travel Commission, 2006 

8
 UNWTO World Tourism Barometer, jaanuar 2014 

9 Eesti ja Euroopa turism 2013 
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Turismi arengud Eestis – siseturism ja sissetulev turism 

2012.a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 966 376 siseturisti. Nende arv kasvas 48 358 võrra 
ehk 5% võrreldes 2011. aastaga. Nende poolt veedetud ööde arv oli 1,72 miljonit (kasv 
4%). Peale majanduskriisist tingitud nõudluse vähenemist on siseturistide ööbimiste arv 
majutusettevõtetes viimasel kolmel aastal järk-järgult kasvanud. 2012. aastal oli 
majutatud siseturiste 0,4% rohkem kui 2007. aastal ehk senisel siseturismi rekordaastal, 
kuid nende veedetud ööde arv oli 2007.a. rekordtasemest 2% madalam.  

2012.a. kasvasid siseturistide ööbimised puhkusereisidel 6%, tööreisidel 5% ja muudel 
reisidel 0,5%. Absoluutarvudes lisandus kõige rohkem siseturistide ööbimisi Harjumaal 
(+29%), mis on paljuski seotud voodikohtade arvu tunduva kasvuga alates 2011.a. suvest. 
Tartus, kus 2011. aastal kasvasid siseturistide ööbimised absoluutarvudes kõige rohkem, 
jätkus kasv ka 2012.a. (+6%), saavutades uue rekordtaseme. Suurima osatähtsusega 
sihtkohas Tallinnas kasvas siseturistide ööbimiste arv 2011. aastal samuti 
märkimisväärselt, 2012. aastal aga toimus seal vaid väga väike langus (-1%). Nagu 
välisturistide ööbimiste puhul, vähenes ka siseturistide ööbimiste puhul 2012. aastal veidi 
hooajalisus. Kui 2011.a. oli kolme suvekuu osatähtsus siseturistide kogu aasta ööbimistest 
38,4%, siis 2012.a. vähenes suvekuude osatähtsus 37,6%-ni. Esimese kvartali 
kokkuvõttes kasvas siseturistide ööbimiste arv Eesti majutusettevõtetes 7% (2011. aasta 
sama perioodiga võrreldes), teises kvartalis 4%, III kvartalis 1,7% ja IV kvartalis 6,5%. 
Nii puhkuse- kui ka tööreisidega seotud ööbimised kasvasid väljaspool suvehooaega 
rohkem kui suvehooajal. Kui ööbimised tööreisidel kasvasid eelkõige aasta esimesel 
poolel, siis ööbimised puhkusereisidel kasvasid kõige rohkem aasta viimasel neljal kuul, 
aga ka veebruaris ja märtsis. 

2012. a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,87 miljonit välisturisti. Nende arv kasvas 65 600 
võrra ehk 3,6% võrreldes 2011.a. Nende poolt veedetud ööde arv oli 3,82 miljonit (kasv 
2%). Välisturistide ööbimised puhkusereisidel kasvasid 3% ja tööreisidel samuti 3%, kuid 
muudel reisidel vähenesid 6%. Absoluutarvudes kasvasid kõige rohkem ööbimised 
puhkusereisidel, mis moodustavad 2/3 kõigist välisturistide ööbimistest. Kasvu jätkumine 
2012. aastal tähendas juba kolmandat aastat järjest sissetulevas turismis uut 
rekordtulemust. Nii 2010.a. kui ka 2011.a. kasvasid välisturistide ööbimised Eesti 
majutusettevõtetes eelneva aastaga võrreldes 17%. 2011.a. oli välisturistide nõudluse 
kasv seotud üldise majandusolukorra paranemise ja reisimisaktiivsuse kasvuga maailmas, 
paljude uute lennuliinide avamisega Tallinna lennujaamast, avaliku ja erasektori aktiivse 
turunduse, uute ajaveetmisvõimaluste ja vaatamisväärsuste avamise ning Tallinna kui 
Euroopa kultuuripealinna ürituste ja täiendavate meediakajastustega. 
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1.2.2. Sihtturud ja sihtrühmad 

 
Reeglina saabuvad turistid Tallinnasse lennuki, laeva, rongi või bussiga ja soovivad leida 
huvitavat tegevust ning vaatamisväärsusi mujal Eestimaa pinnal. Enamasti eelistatakse 
reisida sisemaale või saartele. Ainult päevaks või paariks Eestimaad uudistama tulnud 
külaline on senini piirdunud Tallinna vaatamisväärsustega, kuid võib olla huvitatud ka 
Tallinna lähipiirkondadest. Seetõttu on oluline pakkuda antud sihtrühmale lähedal 
asuvaid huvipakkuvaid turismimarsruute, tootepakette ning kompleksteenuseid. 

2011.a. andmetel on Viimsi vald positsioneeritud, kui tõmbekeskus, mille põhjal külastas 
valda 68 064 inimest. Olulisel kohal on siseturist, kes külastab vallas asuvaid saari. 

Riigiti võib Viimsi külastuste TOP 5 liigitada järgmiselt10: 
1. Soome 51 175 (sh 9290 ööbimist) 
2. Venemaa 2 525 (sh 809 ööbimist) 
3. Rootsi 2 249 (sh 412 ööbimist) 
4. Saksamaa 1 668 (sh 334 ööbimist) 
5. Läti 1 097 (sh 326 ööbimist) 

Turismitoodete väljaarendamisel tuleb lähtuda sihtrühmadest ja Eesti kui turismisihi 
prioriteetsetest turgudest ning planeeritud tegevustest riiklikul tasandil.  

Soome sihtturgu arvestades on olulisemad sihtrühmad lastega pered, noored ja eakad, 
lisaks tervise- ja loodusturistid. Venemaa puhul  on olulisemad sihtrühmad ostujõulised 
turistid, lastega pered ning eakad, aga samuti ostu- ja terviseturistid. Rootsi sihtturgu 
arvestades on olulisemad sihtrühmad kultuurituristid (vaatamisväärsuste ja muuseumide 
külastamine), samuti Spa turistid. Sihtrühmadeks on keskealised ja eakad, potentsiaali on 
noorte ja lastega perede sihtrühma laiendamiseks. Saksamaa puhul on olulisemad 
sihtrühmad loodusturismitoodete tarbijad, meelsasti liigutakse linnast väljas, tutvudes nii 
looduse kui ka kultuuriga seotud vaatamisväärsustega. Olulisemateks sihtrühmadeks on 
keskealised ja vanemad vanuserühmad. Läti  sihtturgu arvestades on olulisemad eelkõige 
puhkusetooted linna-, loodus-, tervise- ja kultuuriturismi valdkonnas ning pereturism. 
Oluline koht on linnaturismitootel kombineerituna kultuuri- või terviseturismiga. 
Peamiseks sihtrühmaks on noored ja lastega pered, oluline koht on grupireisidel nt 
kooliekskursioonid. Eesti siseturistid tarbivad meelsasti kõiki turismitooteid eriti aktiivse 
puhkuse ja lõõgastustoodet. Peamised sihtrühmad on pered ja lapsed, sageli 
sõpruskonnad, aga ka kooliekskursioonid.   

Viimsi valla peamised turismi sihtrühmad, arvestades eelnenut, kellele vald oma 
turismitoodete arendamise suunab on:  

1. Pered ja lapsed 

                                                           
10

 http://positium.ee/eas_keskused/ 
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2. Aktiivse puhkuse ja hobituristid  
3. Looduspuhkajad  
4. Kultuuri- ja ajaloopärandi turistid  
5. Ürituste külastajad/turistid  
6. Lõõgastus- ja ravikliendid 

Sihtrühmade väljaselgitamiseks on kasutatud EAS Turismiarenduskeskuse läbiviidud 
uuringuid. Täpsem ülevaade sise- ja välisturistide huvidest on välja toodud lisades 3 ja 4. 

 

1.2.3. Turismisektori arenguprobleemid  

 
Viimsi valla turismi arenguprobleemid, -eeldused ja -vajadused (SWOT analüüs) 
sõnastati kolmel ümarlaual koos turismi- ja teenusesektori ettevõtjatega (vt ka lisa 2). 
Käesolevas alapeatükis tuuakse välja valla olulisemad turismisektori arenguprobleemid. 

Viimsi valla turismi arenguprobleemid: 
� Turismiinfopunkti täielik puudumine, puuduvad puutetundlikud 

turismiinfokioskid, turistil on raske saada informatsiooni piirkonna 
turismivõimalustest; 

� Informatsioon tegevustest, vaatamisväärsustest ja muu turismisektori toimimiseks 
vajalik internetist raskesti leitav. Kohati puudub võõrkeelne informatsioon; 

� Puudulik infrastruktuur - Prangli ja Naissaare teede olukord, viidastus nii saartel, 
kui mandril, SA Rannarahva Muuseum juures, mis on oluline turismiobjekt. 
Viimsi vallas puudub sildumisvõimalus; 

� Puudub kogu perele mõeldud teemapark, millest tulenevalt on vähe atraktiivseid 
ja aktiivseid tegevusi lastele ja noortele ning peredele; 

� Hooajalisus – kui suvel võib tekkida olukordi, kus on puudu vabadest 
majutuskohtadest, siis talvel on majutusasutuste keskmine täitumus madal; 

� Puudulik transpordiühendus: Naissaarele puudub laeva püsiühendus; 
� Vähesed on laevaliikluse alternatiivvõimalused (väljaspool olemasolevat 

graafikut); 
� Puudub teemaplaneering turismisektori arendamiseks;  
� Puudub sidusus naaberomavalitsuste vahel – koostöö – eriti Tallinnaga; 
� Vähene on piirkonna turundustegevus, turismiinfokaart vananenud; 
� Puuduvad turismitooted ja -marsruudid, mida ühiselt turundada; 
� Vähene turismiettevõtjate vaheline koostöö (nt Põnev Viimsi); 
� Meritsi ei saa Viimsi valda külastada - oluline puudus - meretakso; 
� Puudub ainult huvialustele mõeldud sadam. 
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1.2.4. Turismisektori arengueesmärgid 

 
Viimsi valla turismi arengueesmärgid on otstarbekas jagada kolmeks: 

1. Viimsi valla mandriosa turismiarendus; 
2. Viimsi valla väikesaarte turismiarendus; 
3. Viimsi valla turismitoodete arendus. 

Viimsi valla mandriosa turismi arengueesmärgid: 
� Viimsi vallas asuva Rannarahva Muuseumi ja Vabaõhumuuseumi 

väljaarendamise jätkamine rannarahva kultuuripärandi ja elustiilikeskuseks; 
� Viimsi kui loodus- ja terviseturismi tõmbekeskuse arendamine, mis sisaldab 

Klindiastangu terviseradasid koos laskumisnõlva ja seikluspargiga (sh 
motoseikluspark ning kuradikoobas, matkarajad Viimsi mandriosas); 

� Turismiinfopunkti (keskuse) arendamine nt SA Rannarahva Muuseum baasil koos 
turismi turundamiseks vajaliku teabematerjali koostamisega ja levitamisega 
(turismikaardid, infostendid, puutekompuutrid, koduleht visitviimsi.com jne);  

� Siduda ja arendada konverentsi ning üritusturism Viimsi valla teiste 
turismitoodetega;  

� Merega seotud vaba aja tegevuste ja mereäärsete puhkamisvõimaluste 
laiendamine sh Haabneeme ja Rohuneeme supelrandade arendamine, Viimsi 
poolsaare idarannikule supluskohtade arendamine ning Randvere ja Püünsi ranna- 
ja puhkealade arendamine; 

� Kompleksse teenustekeskuse väljaarendamine (sh veekeskus, hotell, 
kontserdisaal, büroopinnad jne);  

� Viimsi arendamine rekreatsioonipiirkonnana, mis hõlmab rannapuhkuse 
arendamist (sh rannikuala/kallasrada) ja uute võimaluste leidmist, ametlike 
surfirandade tekkimist ja rannaelu elavdamist kogu Viimsi rannikul 
(kergliiklusteede ühendamine ühtseks ringiks, erinevaid rekreatsioonitegevusi 
toetavate rendivõimaluste loomine nt jalgratta, rulluisu, suusa, surfivarustuse jne 
rent);  

� Väikesadamate (Leppneeme kaitsemuuli renoveerimine ja pikendamine, 
sadamahoonete rajamine nii Kelnase kui Leppneeme sadamates, Rohuneeme 
väikesadama väljaarendamine). Lautrikohtade taastamine ja väikesadamate 
ehitamine koostöös külaseltsidega; Avalike slipiteede rajamine; 

� Viimsi mandriosa turismiringide väljaarendamine. 
 

Viimsi valla väikesaarte turismiarenduse eesmärgid; 
� Turismiinfopunktide loomine Pranglil ja Naissaarel koos saartele omaste 

suveniiride müügikohaga; 
� Naissaare teemapargi kompleksne väljaarendamine sh kitsarööpmelise raudtee 

taastamine; 
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� Naissaare sadamaala arendamine saare turismikeskuseks sh ööbimis- ja 
toitlustustingimuste parandamine;  

� Naissaare seikluspargi arendamine; 
� Keri tuletornikompleksi päästmine ja restaureerimine ning avamine külastajatele;  
� Väikesadamate (Kelnase sadama kaitsemuuli rekonstrueerimine ja sadama 

laiendamine, Kelnase sadamahoone rajamine).  

Viimsi valla turismi arendamisel on oluline lähtuda Viimsile iseloomulike turismitoodete 
arendamisest: 

� Mereturismitoodete laiendamine ja eksponeerimine koos rannarahva tegemistega; 
� Saarte ja merega seotud sh sadamate ja rannaalade arendamine nt Randvere 

puhkeala; 
� Kultuuriturism (Naissaare, Prangli, Rannarahva muuseum koos 

vabaõhumuuseumiga, Laidoneri sõjamuuseum, Viimsi mõis, Naissaare Peeter 
Suure Merekindlus);  

� Loodus- ja terviseturism (SPA-turism ja veekeskus, klindiastangu terviserajad 
koos laskumisnõlva, vaatamisväärsuste, matkaradade ja seikluspargiga); 

� Üritusturism ja konverentsiturismi laiendamine (Rannarahva Festival, Nargen 
Festival, Valgete ööde festival, Muinastulede öö, vabaõhu teatrietendused jne);  

� Valla huvi- ja vaatamisväärsuste tutvustamine, siinse külastuskeskkonna 
atraktiivsemaks muutmine;  

� Saarte külastuspotentsiaali suurendamine, toetades väärtturismitoodete ja teenuste 
arendamist. Saarte elanike kultuuritraditsioonide ja kogukonna väärtuste 
säilimise, eksponeerimise ja arendamise toetamine; 

� Luua turistidele kindlad marsruudid ja saartel organiseeritud külastused 
vähendamaks looduskoormust. 

Lähtudes Viimsi valla geograafilisest asendist, pikast rannajoonest ja saartest on oluline 
turismi arendustegevuses lõimida saarte ja mandriturism tootearendusega ning luua nende 
baasilt üksteist toetavaid pakette. Ettevõtja seisukohalt on oluline, et turist jääks 
piirkonda pikemalt, tarbides erinevaid tooteid ja teenuseid. Turismisektor on Viimsi 
vallale oluline tulupotentsiaal tänu kasvavale ja arenevale väikeettevõtlusele.  
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2. VIIMSI VALLA TURISMIARENGUKAVA 2014-2025 
 

2.1. Visioon ja põhiväärtused 

 
Viimsi valla turismi- ja puhkepiirkonna visiooni sõnastamisel on lähtutud Eesti riiklikust 
turismistrateegiast, Harjumaa turismistrateegiast, Viimsi valla arengukavast. Visiooni 
võib sõnastada järgmiselt: 

Viimsi vald on aastaks 2025 kujunenud Tallinna ja Läänemere regioonis oluliseks 
aastaringseks turismi tõmbekeskuseks pakkudes atraktiivseid väljasõidu sihtkohti 
saartele, kvaliteetseid turismiteenuseid ja sisukaid puhke- ning kultuurivõimalusi.  

Suveperioodil on Viimsi vald laialdaste puhkuse ja väljasõidukohtadega mereäärne vald, 
kus on mitmekülgsed võimalused tegevuseks kogu perele. Saared on atraktiivsed 
puhkekohad, kus veeta vaba aega ja nautida kaunist loodust. Talveperioodil on Viimsi 
vald oma hea asukoha ning kvaliteetsete ja mitmekesiste teenustevalikute poolest 
eelistatud koht seminaride, koolituste ja firmaürituste korraldamiseks. Oluliseks osaks 
korduvkülastuste tegemisel on Viimsile omased huvipakkuvad turismitooted ja 
pakutavate teenuste kõrge kvaliteet. 

Tervisepuhkuse nautimiseks on vallas loodud kõik võimalused, Viimsi SPA näol, kus 
asub veekeskus ja muud teenused. Olemas on tervisepuhkuse nautimiseks vajalike 
vahendite rendivõimalused.  

Viimsi vald on oluline tõmbekeskus koos atraktiivsete väljasõidukohtadega Tallinna 
külastajale ning väljatöötatud turismitooted ja teenused on turistile kergesti 
kättesaadavad. 

Visiooni saavutamist saab mõõta järgmiste mõõdikute abil: 
� Viimsi külastatavus meritsi on suurenenud vähemalt 25%; 
� Ööbimiste arv Viimsi Spa-s ja teistes valla majutusettevõtetes on suurenenud 

vähemalt 30%; 
� Toimivad turismitooted, mida pakutakse personaalselt kliendi soovist lähtuvalt. 
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Turismiarengukava põhiväärtuste kujundamisel on lähtutud Viimsi valla arengukavas 
toodud üldistest põhimõtetest: 

� Turismiasjaliste kompetents; 
� Turismi teenuste ja toodete innovaatilisus; 
� Koostöö turismi valdkonnas. 

Turismiasjaliste kompetents 

Viimsi valla turismi ettevõtjatele ja kolmanda sektori turismiasjalistele on vajalik 
korraldada turismiteemalisi koolitusi. Kompetentsi ja kvaliteeti on kindlasti vaja tõsta 
kohaliku toidu, teenuse pakkumise ja tootepakettide koostamise valdkonnas. Samuti on 
oluline tõsta teadlikkust turismiteenuste turundamise valdkonnas. Loetletud tegevuste 
jaoks on otstarbekas koostada ühisprojekte ning taotleda rahastust nii siseriiklikest kui ka 
üleeuroopalistest fondidest. Piiriülesed projektid tõstavad välisriikide külastatavust ning 
teadlikkust. 

Turismiteenuste ja toodete innovaatilisus 

Turismiteenuse pakkumisel tuleb parandada teenuse osutamise kvaliteeti kõikidel 
tasanditel, eriti turismisektori töötajate kutsealast pädevust, püüda vähendada nõudluse 
hooajalisust, mitmekesistada pakkumist ning parandada turismisektoriga seotud statistikat 
ja analüüsi. Turismiteenuseid on vaja kaasajastada, võtta kasutusele innovaatilisi ideid 
konkurentsivõimeliste toodete või teenuste pakkumiseks. Selleks aitab kaasa näiteks 
erinevate konkursside ja ümarlaudade korraldamine nii turismi toote arendamiseks kui ka 
turismi toote ja teenuse pakkumisel täiustatud tehnoloogia kasutuselevõtmiseks. Täna on 
turismiturul oluline eristumine, kas siis pakutava teenuse omaduste poolest või 
kasutusviisi poolest. Selles osas on abiks igasugune ökoloogiline ja ressursisäästlik 
teenuse pakkumine. Sageli on turismis innovaatiline ka täiesti maalähedaste või 
ajaloohõngu vajunud teenuste/toodete pakkumine. Mõjus on linnastunud inimestele 
näiteks nädalalõpp tõelises tootmistalus olles kaasatud kõigisse tootmisahela etappidesse. 
Olgu siis tegemist kalanduse, põllumajanduse, loomakasvatuse, toidukäitlemise vm 
ekstreemsega linnastunud inimesele. Kaasajal on oluline ka turunduslik innovatsioon, mis 
sisaldab endas oluliste muutuste tegemist teenuste ja toodete turundamisel mis iganes 
moel, pakend, turundusviis, disain, sõnum, virtuaalne esitus jne. 

Koostöö turismi valdkonnas 

Viimsi valla turismisektori arendamisel ja ühisel turundamisel on oluline teha koostööd 
nii vallasiseselt, maakondlikult, riiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. Valla tasandil 
turismiettevõtjate koostöövõrgustiku arendamisel on üheks põhieesmärgiks 
turismiasjaliste ümarlaudade korraldamine seadmaks olulisi sihte ja tugevdamaks ühiste 
tootepakettide väljaarendamist ning ühist turundustegevust. Oluline on, et kõik 
turismiettevõtjad tunnetaksid kasu ühistegevusest ja -turundusest. Eesmärgiks on 
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kohaliku omavalitsuse turismiarenduse algatussoovi ja initsiatiivi säilitamine, tuues 
seeläbi kasu kogu valla majandusarengule.  

Rahvusvahelisel tasandil on otstarbekas teha koostööd läbi erinevate organisatsioonide ja 
varasemate projektipartneritega. Kindlasti tuleb jätkata tegevust juba eelnevate 
turismiprojektide edasiarendamisega nt „Friendly Island Routes“ laadsete rahvusvaheliste 
turismiprojektide käivitamisega.  

Võimalikud koostöövaldkonnad:  
� Sõprusomavalitsused ja sealsed turismikorraldajad (eesmärgiks ühised turundus- 

ja investeeringuprojektid, piirkonna ettevõtjate vahelise koostöö tugevdamine, 
elanike teadlikkuse tõstmine jne);  

� Viimsi valla turismi- ja puhkevõimaluste tutvustamine, erinevate kampaaniate ja 
ürituste korraldamine;  

� Reisikorraldajatele Viimsi kui turismipiirkonna tutvustamine ja valla 
turismiettevõtjate tootepakettide vahendamine. 

� Koostöö naaberomavalitsustega (eelkõige Jõelähtme ja Rae vald, Tallinna linn) 
piirkonna ühiste turismipakettide väljatöötamisel ja turundamisel; 

� Konkreetsete kontaktide kaudu turismiettevõtjate pakkumiste edastamine, nt 
erinevad erialaliidud, spordiklubid. Viimsi oma turismiinfopunkti 
väljaarendamine, nt Rannarahvamuuseumi teadmiste ja oskuste baasil; 

� Visitviimsi.com kodulehe väljaarendamine. 

Olulisel kohal on koostöö erinevate sotsiaalmeedia võrgustikega, samuti veebipõhiste 
turunduskanalitega. Mitte vähem tähtis ei ole ettevõtete kodulehekülgedel antav 
informatsioon piirkonna turismiressursside kohta. 

 

 

2.2. Turismi arengukava eesmärkide elluviimise mõõd ikud 
 

1. Viimsi valla mandriosa turismiarendus 

Mõõdikud: 
� Välja on arendatud aastaringselt töötav Rannarahva Muuseumi ja 

Vabaõhumuuseumi baasil rannarahva kultuuripärandi ja elustiilikeskus, mida 
külastab aastas vähemalt 75 000 inimest (2012.a. 25 000); 

� Majutuste arv on suurenenud 35% (2012.a. 38 099); 
� Voodikohtade arv on kasvanud 2012.a. 549 voodikohta ja 2025.a. 690 

voodikohta; 
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� Valminud on Klindiastangu laskumisnõlv koos suusaradadega, mida külastab 
pärast valmimist vähemalt 15 000 inimest hooajal; 

� Välja on arendatud lisaks vähemalt üks rattarendi teenus minimaalselt 15 
jalgrattaga, sh üks seagway laenutus minimaalselt 5 seagway-ga; 

� Leppneeme sadamahoone on valminud ja Leppneeme sadamat külastab 350 alust 
1 085 inimest (2013.a. külastused puudusid). 
 

2. Viimsi valla väikesaarte turismiarendus 

Mõõdikud: 
� Pranglil ja Naissaarel on välja arendatud turismiinfopunktid, mida külastab aastas 

kuni 40 000 inimest; 
� Naissaarel on rajatud teemapark sh renoveeritud ajalooline kitsarööpmeline 

raudtee, mida külastab aastas minimaalselt 12 000 inimest; 
� Naissaare sadamaala on välja arendatud ja sadamat külastab 1 700 alust 6 800 

inimesega pardal (2013.a. 1 162 alust ja 3 720 inimest);  
� Naissaart on külastanud reisilaevaga 25 000 turisti (2013.a. 6 753 turisti); 
� Naissaarele on rajatud seikluspark, mida külastab minimaalselt 10 000 inimest; 
� Keri tuletornikompleks on restaureeritud, rajatud on sildumisvõimalus ja saar on 

avatud külastajatele; 
� Aksi saar on välja arendatud kui turismiobjekt; 
� Saartel on paranenud toitlustus- ja majutustingimused - rajatud on Pranglil ja 

Naissaarel vähemalt 60 uut voodikoht (2012.a. Pranglil 129 voodikohta ja 
Naissaarel 296 voodikoht); Kelnase sadamas on välja arendatud toitlustuskoht 
vähemalt 40 inimesele; 

� Kelnase sadamahoone on valminud ja sadam on laiendatud, paigaldatud on 
vähemalt 5 ujuvkaid. Sadamas on sildunud 720 alust 2 304 inimesega pardal 
(2013.a. 365 alust ja 1 150 inimest pardal); 

� Prangli saart on külastanud liinilaevaga 22 000 turisti (2013.a. 9 272 turisti). 
 

3. Viimsi valla turismitoodete arendus 

Mõõdikud:  
� Viimsi valla turismiobjektid on viidastatud ja olulisemate turismiobjektide juurde 

on paigaldatud infotahvlid; 
� Turistidele on välja pakutud vähemalt 4 kindlat marsruuti; 
� Välja on töötatud vähemalt 2 uut pereturismitoodet, mida pakutakse tervikliku 

teenusena; 
� Välja on arendatud vähemalt 2 madalhooaja sündmust; 
� Korraldatakse küsitlused turistide rahulolu väljaselgitamiseks; 
� Suurenenud on ööbimiste arv piirkonnas;  
� Atesteeritud giidide arv on kasvanud. 
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2.3. Turismitooted  

 
Perioodil 2014-2020 nähakse Eesti riiklikus turismikavas ühe olulise kitsaskohana Eestis 
turismitoodete ühekülgsust, samuti on pakutavate teenuste kvaliteet ebaühtlane. Palju on 
keskendutud suvehooaja toodetele, samas on vaja piirkonnas luua juurde tooteid, mis ei 
sõltu niivõrd ilmastikust - eelkõige sisetingimustes pakutavad teenused, nagu 
konverentsid, koolitused, firmaüritused, tervise- ja heaolutooted. 

Viimsi valla turismisektori arendamisel on vaja lähtuda järgmistest piirkonna 
turismiressurssidest, mille põhjal on võimalik luua koostöös atraktiivseid turismipakette.  

Turismitoode Toote alla kuuluvad 
Kultuuri- ja ajaloopärandi 
toode sh perepuhkus 
Kultuuriturism on turismiliik, 
mis on seotud kunsti, looduse, 
kunstipärandiga linnade, 
suurte ajalooliste väärtustega 
piirkondade ning kohalike 
traditsioonidega. 

Olemasolevad: Laidoneri Sõjamuuseumi tehnikaekspositsioon, 
Viimsi mõis, Viimsi Vabaõhumuuseum, Rannarahva Muuseum, 
saartel tuletornid, Naissaare Peeter-Suure Merekindlused sh 
raudtee, Rannarahva Festival, Valgete Ööde Festival, mitmed 
vabaõhu teatrid ja üritused, Naissaare militaarmuuseum, Prangli 
muuseumid, Viimsi ja saarte kirikud.  
Arendatavad: Avasta Naissaare kindlusehitused, Naissaare 
virtuaalne tuur, Päev pranglilase elus - Pranglil saar kui tervik 
tutvustab endisaegset rannarahva pärandkultuuri.  
SA Rannarahva Muuseum kui terviklik elustiilikeskus. 
Naissaare teemapargi väljaarendamine. 

  
Looduspuhkuse toode sh 
perepuhkus 
Loodusturismi eesmärgiks on 
tervisliku puhkuse pakkumine, 
lõõgastamine, töövõime 
taastamine, miljöövahetus, 
enese väljalülitamine, pinge 
mahavõtmine, uute kogemuste 
ja teadmiste hankimine ning 
keskkonnateadlikkuse 
tõstmine. 

Olemasolevad: RMK looduskeskusega koostöös klindiastangu 
radade tutvustamine, tervise- ja matkarajad nii mandril kui 
saartel, Viimsi Rattaretk; 
Arendatavad: Pranglil geopeitus - mereröövlite aare; 
Naissaarel geopeitus - koopad; Viimsi maa- ja veealune maailm; 
loodusfotojaht, perematkad Viimsi loodus- ja terviseradadel; 
Virtuaalne terviseradade tuur (Hunditee, Kuradikoobas), 
salakaubatee – piiritusevedu, Lubja klindiastangu kompaktne 
looduspuhkuse toode (klindiastang, Kuradikoobas jne), 
mandriosa matkarajad. 

  
Tervise- ja lõõgastuspuhkuse 
toode sh perepuhkus 
Tervise- ja lõõgastusturism on 
inimese tervise hoidmise ja 
parandamise nimel pakutav 
teenuste kogum. 

Olemasolevad: Vii msi SPA teenused, Harmoonikum ökospa; 
rannarahva spa, kergliiklusteed Viimsis, Lavendel SPA hotell.  
Arendatavad: kinosaalid, kontserdimaja, veekeskus. 

  
Aktiivse puhkuse toode sh 
perepuhkus 

Olemasolevad: Sporditurism sh ratta, rulluisu ja 
suusavõistlused, jooksuvõistlused/maratonid, veespordi üritused 
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Aktiivne puhkus on 
rekreatiivsel eesmärgil 
füüsilist koormust pakkuv ja 
pingutust nõudev tegevus, mis 
annab emotsionaalset 
lisaväärtust 

jm, mere ääres lõõgastumine, kaluriga merele, meresafarid. 
Arendatavad: surfi, purjetamise ja muud mereteemalised 
spordivõistlused, Pandju lahe surfikool, laste spordilaagrid, 
purjetamine ja surfamine, suusanõlv koos snowtube ja 
seikluspargiga, mis omakorda jõuab välja Piraadi hotellini koos 
piraadi teemapargiga. Suusakool lumelauanõlval, jalgratta-, 
rulluisu, uisu- ja suusalaenutus. 

  
Sündmusturismi toode sh 
perepuhkus 
Sündmusturism on reisimine, 
mille eesmärgiks on osalemine 
sündmusel, kas siis 
pealtvaataja, esineja või 
meeskonnaliikme rollis 

Olemasolevad: Viimsi taluturg, Valgete ööde festival, 
kogupereetendused, muusikaüritused SA Rannarahva 
Muuseumis, Nargen Festival, Rannarahva Festival,  
Arendatavad: Viimsi Saarte Regatt, Talisuplejate 2016 MM, 
Viimsi Optimisti meistrivõistlused, Prangli Kultuurisaar, 
maratonide korraldamine. 

  

Täna edukalt toimivad turismitooted, mis paketeeritakse vastavalt kliendi soovile ja 
vajadustele:  

� SA Rannarahva Muuseum poolt väljatöötatud tooted, mida on võimalik 
paketeerida:  

� Lastele – Sünnipäevaprogrammid - Väikeste piraatide kool, Läänemere 
mereröövlid, Kuningatütre saladus; Veeohutusalane programm - suveks 
valmis;  

� Hariduse aastaring – hooajalised programmid, mis muutuvad; 
� Täiskasvanutele – kohv on randlase sõber, spirdivedajad ja smugeldajad, 

hülgeküttide jälgedes; 
� Kokanduse õpitoad - juurikad ja kalad, kalafileerimise ja kalasupi õpituba, 

kalasuitsutamine Brücklini kastis, kokandusõpituba lastele - lestakala, 
kilu, räim; 

� Ajalooprogrammid - vana asja hing, millal maailm värviliseks muutus, 
ajalugu kohvris. 

� Viimsi SPA tooted puhkavatele turistidele: 
� Konverentsiteenus; 
� Üritused ja sündmused Viimsis ja Tallinnas; 
� Viimsi valla kergliiklusteede võrgustiku kaart (võimalus jalutada, sõita 

rattaga jne); 
� Kuhu minna – toodud pakkumised Viimsi huviväärsustega tutvumiseks. 

� Lavendel SPA hotell pakub konverentsi ja vaba aja veetmisega seotud teenuseid: 
� Piljardisaal tähtpäevade korraldamiseks; 
� Konverentsiteenus erinevates ruumides; 
� Saunateenused; 
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� Spordihalli teenused. 

� Harmoonikum poolt väljatöötatud tooted, mida on võimalik paketeerida: 
� Õpi esiemade tarkusi; 
� Mõisaproua kümblustuba; 
� Mõisaproua söögituba. 

� Naissaarel pakuvad mitmed ettevõtted oma erinevaid aktiivse puhkuse tooteid, 
mida vajadusel ka paketeeritakse vastavalt kliendi soovile: 

� Matkad – jalgsi, suusa, saani ja jalgrattaga, orienteerumine, dresiinisõidud; 
� Ekskursioonid – Peeter-Suure Merekindluste kaitserajatised; 

� Prangli saarel pakuvad mitmed ettevõtted oma erinevaid aktiivse puhkuse tooteid, 
mida vajadusel ka paketeeritakse vastavalt kliendi soovile:  

� Prangli saart tutvustavad ringsõidud koos giidiga; 
� Väljasõidud Keri ja Aksi saarele; 
� Merele turska püüdma. 

Uute turismitoodete arendamine peab toimima koostöös Viimsi valla turismiasjalistega. 
Kaasata tuleb väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (turismibürood, toitlustus, majutus 
ja transport). Tooted on otstarbekas komplekteerida vastavalt sihtrühmadele. Toimib 
koostöö haridusasutustega ja turismikatusorganisatsioonidega.  

 

 

2.4. Konkurentsianalüüs  

 
Palju on räägitud, et Eesti võiks olla konverentsiturismi sihtkoht. Täna on arvestatavad 
konverentsi teenuse pakkujad Tallinna linnas, kus on probleeme nii parkimise kui ka 
kõrgete rendihindadega. Otstarbekas on arendada välja konverentsikeskus Viimsi vallas 
ning suunata teenuse pakkumine lähivälismaale, mida täna juba pakuvad Viimsi SPA ja 
Lavendel SPA hotell. 

Eesti riiklikus turismiarengukavas 2014-2020 on Eesti jaotatud turismikonkurentsivõime 
tõstmiseks ning turistide sihipärasemaks suunamiseks regioonideks, kusjuures 
määratletud on regioonide olulisemad tõmbekeskused ja väljasõidusihtkohad. Eesti on 
jaotatud järgmisteks regioonideks: Tallinn, Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti. 
Viimsi vald on Tallinna järel positsioneeritud teise tõmbekeskusena Harjumaal. 
Võrreldes naabervaldadega on Viimsi vallal suured eelised Tallinnas peatuvate turistide 
meelitamiseks oma piirkonda. Vallal on olemas suurepärane kergliiklusteede võrgustik, 
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pikk rannajoon koos atraktiivsete saartega ning võimalus tervise- ja lõõgastusturismi 
arendamiseks.  

Viimsi valla üheks peamiseks konkurendiks on keskne turismisõlm Tallinn oma 
vanalinnaga. Tänases turusituatsioonis on oluline kaasata Tallinn koostööpartnerina ning 
ühiselt teha koostööd reisibüroode ja reisiagentuuridega pakkudes nt kruiisituristidele 
kindla suunitlusega temaatilisi turismipakette suunaga Tallinnast Viimsi valda. 

Samas ei saa jätta arvestamata lähedalasuvaid Jõelähtme ja Harku valda, mis mõlemad on 
alustanud turismi arendamist. Mõlemad vallad on alustanud hoogsalt turismi 
arendustegevusega. Nelja valda ühendav MTÜ Nelja Valla Kogu on koostanud turismi 
turundusstrateegia ning loonud esmased turismitoodete paketid piirkonna turundamiseks. 
Harku vald on üks suurimaid konkurente militaarturismi arendamisel, välja on töötatud 
militaarturismi toote tuur, mis on lokaalse iseloomuga. Koostöös Viimsi vallaga on 
võimalik militaarturismi toote paketti edasi arendada laiendades seda Viimsi vallas 
asuvale Naissaarele, kus asuvad Peeter Suure Merekindluse kaitserajatised. Tulemuseks 
on regionaalset mõju omav tootepakett.  

Jõelähtme valla turismimagnet on Kaberneeme sadam, kus asub atraktiivne gurmee 
restoran OKO. Viimsi valla potentsiaal turismi arendamise valdkonnas on atraktiivne 
rekreatsiooniala pika rannajoone, saarte ja mandriosas kergliiklusteedega ning 
elustiilikeskuse Rannarahva Muuseumiga. SA Rannarahva Muuseum jagab 
turismispetsiifilist teavet ning edendab turismiteadlikkust vahendades informatsiooni 
kogu vallas asuvate turismi võimaluste kohta. Lisaks turismi tõmbekeskusele on Viimsi 
vallal olemas atraktiivsed väljasõidusihtkohad valla väikesaarte näol. Koos Tallinnaga on 
Viimsi vallal head eeldused Harjumaa turismiklastri moodustamiseks ning olla 
väljasõidukohaks nt Viimsi toitlustuskohad nagu Paat, Roots, Rootsu Rannabaar jne.   

Eesti mõistes on olulisteks konkurentideks teised turismipiirkonnad: Lääne- ja Lõuna-
Eesti. Viimsi vald konkureerib kindlasti ka Pärnu ja Lääne-Eesti saartega. Pärnu linn ja 
maakond on nii sise- kui välisturistile üks arvestatavamaid sihtkohti Eestis. Linnal on hea 
maine nii siseturismi, kui välisturismi seisukohast. Seda eelkõige Soome ja Vene turistile, 
kes on harjunud Pärnule omase valge liivaranna ja sooja mereveega. Lisaks on Pärnus 
arvukalt majutus- ja toitlustuskohti. Suvisel perioodil on palju atraktiivseid üritusi. 
Olemas on terviseturismi arendamiseks kõik võimalused. Samas on toodud puudusena 
välja vähesed võimalused laste ja peredega vaba aja veetmiseks. Kindlasti parandab seda 
olukorda lähiaastatel valmiv Lottemaa. Eeskujuks võikski võtta Lotte brändi tõhusa 
turundus- ja arendustegevuse nii Eestis kui ka lähivälismaal. Lääne-Eesti saared on 
turismisihtkohtadena arvestatavad kuivõrd omavad rikkalikku kultuuri- ja ajaloopärandit, 
kaunist ning puutumatut loodust, toimub mitmeid kultuuri- ja muid üritusi. Lisaks on 
Saaremaal nt atraktiivsed SPA-hotellid. Saarte ja Lääne-Eesti üheks puuduseks on kaugus 
Tallinnast. Paljud turistid, kes tulevad Tallinna ei jõua kaugemale kui 50 km raadius, mis 
tuleneb ajalise ressursi piiratusest. Eesti rongiliiklus pealinna lähiregioonidega ei ole 
piisavalt kiire, et jõuda kaugemale.  
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Lisaks Lääne-Eestile pakub Viimsi vallale ja Tallinna lähiümbrusele arvestatavat 
konkurentsi ka Lõuna-Eesti. Lõuna-Eesti peamiseks tugevusteks on kaunis 
kuppelmaastik atraktiivsete järvedega, kultuuripärand ning loomulikult Tartu linn, mis on 
tuntud kui ülikooli-  ja kultuurikeskus. Tartus on olemas kõik võimalused konverentside 
ja suuremate seminaride korraldamiseks. Linnas on olemas suurepärased majutus- ja 
toitlustuskohad, samas on vähe SPA hotelle ning atraktiivseid liikumisradasid. Lõuna-
Eesti kontekstis on atraktiivsed liikumisrajad Otepääl, kus on ka kõik võimalused tervise-  
ja lõõgastustoodete pakkumiseks. Eriti atraktiivne on Otepää talveperioodil.  

Viimsi vallast idapoole jäävad piirkonnad on samuti arvestatavad konkurendid. Piirkonda 
iseloomustavad mõisakompleksid, linnused, rahvuspark, puhkepiirkonnad, põhjaranniku 
pangad jne. Oluline eelis on piirnemine Venemaaga, hea ühendus suuremate keskuste ja 
Tallinnaga, mis tähendab, et sõiduaeg ka kruiisituristidele on sobiv. 
Konkurentsisituatsioonis ei näe Viimsi vald oma konkurendina Tallinna linna, pigem on 
Tallinna linn arvestatav koostööpartner.  

Rahvusvahelisel maastikul konkureerib Viimsi vald Balti riikide ja Põhjamaade 
atraktiivsete sihtkohtadega, seda nii sise- kui välisturisti vaatevinklist lähtuvalt. 
Rahvusvahelist tasandit antud analüüsi juures ei ole otstarbekas käsitleda, kuivõrd 
konkurents on ikkagi riikidevaheline ning ei oma Eesti mõistes erisust. Eesti riik teeb 
turismisektori arendamiseks turundust riiklikul tasandil, tegemata eelistusi konkreetsetele 
piirkondadele. 

Parema positsiooni saavutamiseks siseriiklikul tasandil on oluline suunata oma tegevused 
ja turismitoodete arendamine järgmistest vaatevinklitest lähtuvalt: 

� Teenuste kvaliteet; 
� Regionaalne koostöö; 
� Kvaliteetne tööjõud; 
� Tootearendus ja turundus uutele segmentidele; 
� Madalhooaja nõudluse suurendamine. 

Viimsi valla võimalused lastega peredele suunatud valdkondades on tõhus üritusturundus, 
nt erinevate vabaõhuetenduste toel. Välja on vaja arendada lastele suunatud kujund.   
Vabaõhu muuseumi territoorium on suveperioodil laupäeva hommikuti kasutusel 
taluturuna. Samas on kasulik kaaluda tühjalt seisva territooriumi kasutusele võttu lastele 
mõeldud atraktsioonidega. Täna tuleb sõita kas Vembu-Tembu maale, Polli loomaaeda 
või Tallinnas Mustakivi teel asuvasse kõledasse lõbustusparki. 

Viimsi valla eelistused saavad olla eelkõige turismihooaja pikendamises ja atraktiivsete 
ürituste arendamises, eelkõige arendades äri- ja konverentsiturismi Viimsi SPA baasil. 
Palju on räägitud, et Eesti võiks olla konverentsiturismi sihtkoht. Täna on arvestatavad 
konverentsi teenuse pakkujad Tallinna linnas, kus on probleeme nii parkimise kui ka 
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kõrgete rendihindadega. Otstarbekas on arendada välja konverentsikeskus Viimsi vallas 
ning suunata teenuse pakkumine lähivälismaale. 
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2.5. Riskianalüüs  
 

Turismi arendustegevusega kaasneda võivad riskid on kirjeldatud ja analüüsitud allpool olevas tabelis. Esiteks riskid, mille 
realiseerumine võib otseselt takistada eesmärkide saavutamist. Teiseks mõju saavutamise riskid, mille realiseerumine otseselt 
ei takista turismi arendamist, kuid mis võivad vähendada turismi arendus- ja turundustegevuse loodetud mõju. 

Tabel 4 Riskianalüüs 

Risk Realiseerumise 
tõenäosus 

Mõju Riski realiseerumise 
vältimine 

Tegevuste korrigeerimine riski 
ilmnemisel 

Vajalikeks 
investeeringuteks ei saada 
toetust 

Väga suur Väga suur Prioriteedid peavad 
harmoniseeruma riiklike ja 
piirkondlike arengukavadega. 
Investeeringuprojekti hea 
ettevalmistus, erasektori 
kaasamine. 

Alternatiivsete rahastusvõimaluste 
leidmine. Riskiallikaks võib osutuda 
õigusliku vormi muutmisvajadus.   
 

Suuremahuliste 
turismiarendusprojektideks 
vajaliku munitsipaalmaa 
vähesus 

Suur Väga suur Taotleda täna riigi omandis 
oleva maa 
munitsipaliseerimist 

Soodustada koostööd eraomanikega 
ning alustada riigimaade 
munitsipaliseerimisprotsessidega 
enne arendusprojektide algatamist 

Turismisektoris 
majandusliku surutise 
tekkimine 

Suur Väga suur Majandustegevuse jälgimine, 
kiirete otsuste vastuvõtmine, 
paindlikkus 

Arendustegevuste edasilükkamine, 
kulude optimeerimine 

Teiste tõmbekeskuste 
edukam turundustegevus 

Keskmine Suur Valla kaalutletud 
turundustegevus. Koostöö 
turundustegevuse 
planeerimisel Tallinna linna ja 
SA Põhja-Eesti Turismiga.  
Piirkonna ühtse 
turundussõnumi 
propageerimine. Koostöö 

Turundusstrateegia uuendamine, 
küsitluse korraldamine turistidele. 
Uute ja huvitavate tootepakettide ja 
programmide koostamine. 
Ühisturunduse arendamine.  
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edasiarendamine ja ühiste 
tootepakettide planeerimine.  

Sihtturgude vähene huvi 
piirkonna vastu 

Keskmine Väga suur Nõudlusel põhinevate toodete 
ja teenuste pakkumine, 
senisest aktiivsem turundus. 
Sihtturgude ülevaatamine. 

Turundustegevuse tõhustamine, 
kvaliteetsem teenus. Koostöö 
tõhustamine. 

Kvalifitseeritud tööjõu 
puudumine 

Keskmine Pigem suur Personali koolitus ja koostöö 
personaliotsingu firmadega. 
Hooajalistele töölistele 
luuakse võimalused 
paindlikuks tööajaks. Noortele 
praktika võimaldamine. 

Kohalike elanike ja praeguste 
töötajate täiendav väljaõpe. 
Erialahariduse saanutele töökohad 
vallas.  

Limiteeritud 
turundustoetusi 

Väike Suur Toetusvõimaluste aktiivne 
otsing ja tõhus taotlemise 
ettevalmistus, rahvusvahelised 
koostööprojektid 

Eelarve vähendamine, turundamine 
konkreetsele sihtrühmale. 
Täiendavate allikate leidmine.  
 

Turismiteenuste 
sessoonsus 

Keskmine Suur Hooajaväliste turismiteenuste 
ja -toodete arendamine 

 

Väljatöötatud tootepaketid 
ei toimi 

Keskmine Väike Pidev tootearendus hoolimata 
tagasilöökidest, küsitluste 
korraldamine sihtrühmade 
hulgas 

Toodete ümbergrupeerimine 

Maaturismi ettevõtjate 
poolt vähene kohalike 
teenuste, toodete ja 
kohaliku toidu pakkumus 

Väike Suur Kohalike ettevõtjate 
koolitamine turismi toote 
arendamise valdkonnas. 
Kohaliku toidu alased 
koolitused.  

Kohalikel ressurssidel põhinevate 
komplekstoodete arendamine ja 
pakkumine 

 



30 

 

2.6. Sotsiaalmajanduslik analüüs  

 
Turismitoodete väljaarendamise ja läbimõeldud piirkonna turismiturundusega kaasneb 
otsene mõju eelkõige turismiga tegelevatele ettevõtjatele. Kõige olulisem 
sotsiaalmajanduslik mõju, mis kaasneb turismitoodete väljatöötamisega ja ühise 
turundamisega on töökohtade loomine. Kuivõrd turismisektoris on rahavood hooajalised 
ja tugevas sõltuvuses välisteguritest, siis aastad ei pruugi külastatavuse poolest olla 
sarnased. Viimsi vald on rannaäärne vald ja sellega seoses on ettevõtluses ühel olulisel 
kohal turism ja sellega seonduvad teised majandusharud.  

Olulisemateks välisteguriteks on piirkonnas viibivad turistid, kes teevad oma valikuid 
lähtuvalt turunduskanalite kaudu saavast informatsioonist, piirkonna atraktiivsusest, 
pakutavatest tootepakettidest, üritustest jne. Piirkonda külastavad turistid võib jagada 
kahte suuremasse rühma: ühepäevakülastajad ja mitmepäevakülastajad. 

Ühepäevakülastajateks võib nt lugeda SA Rannarahva Muuseumit külastavad 
kruiisituristid, kes viibivad piirkonnas vaid ühe konkreetse objekti külastamiseks. Sageli 
ostavad nad kaasa piirkonna meeneid, oluline on neile info kättesaadavaks tegemine 
laevas. Ühepäevakülastajad on ka transiitturistid, kes on piirkonnas läbisõidul. Ettevõtja 
seisukohalt on olulised mõlemad, kuid kui transiitturist võib piirkonnas kasutada ka 
toitlustusteenust, siis kruiisiturist seda reeglina ei tee. Selle sihtrühma kohalolemise 
pikendamiseks on vaja tootepaketti laiendada. 

Mitmepäevakülastajad võib liigitada nt turistid, kes ööbivad piirkonna 
majutusettevõtetes, aga ka turistid, kes ööbivad tuttavate või sugulaste juures. 
Külastatavuse indikaatoriks on majutuse eest tasunud turist ja ööbitud ööde arv. Samas 
kasutavad mitmepäevakülastajad reeglina piirkonna teisi turismitooteid nt tutvuvad 
piirkonna vaatamisväärsustega, külastavad toitlustusettevõtteid, teevad väljasõidu 
piirkonna atraktiivsetel saartele jne. 

Viimasel ajal on maailmas ja ka Eestis hoogustunud ürituste ja festivalidega seotud 
turism, sh nii rahvusvaheline kui ka riigi või regiooni sisene. Seda on soodustanud 
lisandunud vaba aeg, infrastruktuuri, reisimise ja rahaliste võimaluste paranemine. 
Üritus- ja festivaliturismi püütakse ka teadlikult kasutada regionaalse (majandus)elu 
elavdamiseks, näiteks perioodil, mil vastavas regioonis oma majanduselu madalseisus. 
Peamiselt nähakse ürituste mõju piirkonnale turismi elavnemise kaudu. Turistid ja nende 
poolt tehtud kulutused toovad piirkonda täiendavat raha, suurendades ettevõtete 
müügitulu, majapidamise sissetulekuid, maksutulusid, aga ka piirkonna mainet, tuntust 
jne.11 

                                                           
11

 http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Kultuuri-_ja_spordisundmuste_majanduslik_moju.pdf 
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Piirkonna turismimajanduse edukus ja konkurentsivõime sõltub nii välis- kui ka 
siseturistidele pakutavatest võimalustest jätta piirkonda raha. Regionaalses mõttes on 
piirkondade jaoks ühtmoodi tähtis nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline turism, kusjuures 
nii välis- kui siseturistide arvud näitavad viimastel aastatel olulist kasvamist. Turistid ei 
tule sinna ega kuluta raha seal, kus midagi ei toimu, kus pole midagi vaadata-kogeda või 
ei pakuta vastuvõetaval tasemel majutust-toitlustust.12 

Lisaks avaldavad rannaäärsetes omavalitsustes elukeskkonna ja turismi arendamisel mõju 
regionaalset arengut soodustavad initsiatiivid, nagu külaseltsid, LEADER tegevusgrupid 
ning turismiettevõtjad. 
 
 

  

                                                           
12

 http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Kultuuri-_ja_spordisundmuste_majanduslik_moju.pdf 
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3. ARENGUKAVA ELLUVIIMISE 
TURUNDUSTEGEVUSED  

 

3.1. Turunduskanalid 

 
Turismi turundamiseks ja info hankimise viisideks Viimsi vallas on järgmised 
turunduskanalid: 

� Internet 

Info otsimise olulisim allikas on internet, seetõttu on oluline turismitoodete, objektide ja 
marsruutide turundamine piirkonna turismivõimalusi tutvustavatel veebilehtedel. Info 
kättesaadavus erinevatel veebilehtedel peab olema kergesti leitav, käsitletav ja 
kasutajasõbralik. Tagada tuleb materjali ühtsus kõikidel veebilehtedel, samuti materjali 
ajakohastamine. Turismiinfot Viimsi valla kohta leiab: www.viimsivald.ee; 
www.visitharju.ee, www.northestonia.eu, www.pranglisaar.ee, www.prangli.ee, 
www.prangli.com, http://naissaar.eu, http://www.naissaarele.ee/. Oluline on turismiinfot 
jagavate kodulehtede tõlkimine Viimsi külastuste TOP 5 keeltesse (Soome, Venemaa, 
Rootsi, Saksamaa, Läti). Täna kasutusel olevatel veebilehtedel ei arvestata piisavalt 
väliskülalise nõuetega, kodulehed ei ole kasutajasõbralikud. Suures osas on kasutamata 
sotsiaalmeedia võimalused. Facebook ja Twitter laadsed populaarsed keskkonnad on 
sihtkoha turundamisel tagasihoidlikud. Edukalt kasutab täna sotsiaalmeediat 
Rannarahvamuuseum turundades erinevaid Viimsi vallas toimuvaid üritusi. 

� Otsepost  

Turismiagentuuridega suhtlemiseks on vaja kasutada otsekanaleid, et luua võrgustik 
sihtkoha agentidest. Küsida tuleb ka nende tagasisidet, mida saab arvesse võtta sihtkoha 
ja teenuste/pakettide arendamisel. Sihtkohariigi põhiselt on hea sellistes trükistes ja muus 
(ka internet) ära tuua rahulolevate klientide edulood. Vähese sõnumi korral tuleb 
eelistada audiovisuaalseid kanaleid ja e-uudiskirja, mis jäävad atraktiivsetena rohkem 
meelde. Üritusturundust on mõttekas teha otsepostitustena erinevate meililistide 
vahendusel. 
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� Reklaamtrükis - turismikaart 

Levinud turunduskanal on turismitrükis. Viimsi valla kodulehel on turistile abiks 
interaktiivne kaart www.viimsivald.ee/interaktiivne-kaart. Koostatud on valda tutvustatud 
infomaterjal paberkandjal, trükist levitatakse messidel, maakondlikes 
turismiinfokeskustes, kohalikes hotellides jne. Vaja on koostada turismikaart eesmärgiga 
anda parem võimalus külastajal valida erinevate turismivõimaluste vahel, arvestades 
ajaressurssi, samas teha piirkonna külastamine turistile võimalikult atraktiivseks ja 
lihtsaks. 

� Välimeedia  

Turistidele annab piirkonnast toimuvast teavet välimeedia, kasutatakse infotahvleid 
ürituste, objektide, marsruutide jm piirkonnas olulise turundamiseks. Välimeedias 
kasutusel olev info peab olema esitatud ühes võtmes st kasutama peab ühte sõnumit, 
hüüdlauset, sloganit. Samuti juhatatakse kätte marsruute, turismi infrastruktuuri olulisi 
komponente (prügikastid, WC-d, samuti puhkepingid, magistraalid, bensiinijaamad, 
toitlustus- ja majutuskohad – viimased peavad asuma ka tee ääres asuvates „taskutes“). 

� Üritusturundus 

Oluline on korraldada pressiüritusi, kus tutvustatakse lähemalt piirkonna 
turismivõimalusi, peamisi objekte, tegevusi, kaarti ja ka tulevasi piirkonnas toimuvaid 
arenguid. Reisiagentidele ja edasimüüjatele korraldatakse spetsiaalseid turundusreise nö 
FAM-reise kuhu kaasatakse ajakirjanikud, turismiettevõtete, hotellide ja majutusasutuste, 
erialaliitude esindajad, samuti suurettevõtjad, korporatiivkliendid (kes tihtipeale 
konverentsituriste võõrustavad) ning ministeeriumide esindajad. Üritusturundust on 
mõttekas teha otsepostitustena erinevate meililistide vahendusel. 

� Meediareklaam  

Tõhus vahend avalikkuse teavitamisest uute turismipakettide loomisest. Positiivne on 
infoartiklite avaldamine marsruutidest näiteks loodusajakirjades, üleriigilistes ja ka 
maakonnalehtedes. Nii ajakirjad kui ajalehed on turismisihtkoha turundusel alakasutatud. 
Turismitrükistel peaksid olema sõltuvalt sihtriigist erinevad fookused. Tõhus abi on 
piirkonna kajastamisel telesaadetes (looduse, turismi jne saated). Telekampaania 
korraldamine on samas kulukas. 

� Messid   

Viimsi vald osaleb olulisematel turismimessidel Tallinnas Tourestil, Helsingis Matka ja 
Mardilaat. 2014.a. osalesid valla ettevõtjad Tourest messil ühise boksiga, tehes aktiivset 
koostööd valla turismimaine kujundamisel. Osalemine Riias, Göteborgis, Berliinis jm on 
hea seada tulevikus prioriteediks. Paremini saab kasutada EAS esindusi ja aktiivset 
osalust välismessidel. Aktiivne Viimsi valla turundaja messidel on Rannarahva Muuseum 
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www.rannarahvamuuseum.ee. Viimsi vald on eksponeeritud ühes boksis Rannarahva 
muuseumiga ja kohalike ettevõtjatega. Kasutusel on erinevad turunduskanalid ja 
rakendatud turundusmeetmed, aktiivselt kasutatakse sotsiaalmeediat. 

 

 

3.2. Turunduseesmärgid 

 
Viimsi valla turismiturunduse üldiseks eesmärgiks on piirkonna tuntuse suurendamine 
väljatöötatud slogani „Viimsi vald - Rannarahva kodu“ toel. Eesti mõistes on Viimsi vald  
turismitõmbekeskus Tallinna kõrval. Turisti jaoks on vald kui ligitõmbav 
rekreatsioonipiirkond, oluline väljasõidukoht Tallinnast – seda nii lähedal asuvate 
rekreatsioonialade kui ka väikesaarte toel.  

Olemasolevatest atraktsioonidest ning turismiteenustest on vaja kujundada koostöös 
Tallinna linnaga atraktiivsed turismitoodete paketid ning seeläbi positsioneerida Viimsi 
vald Tallinna järel teise turismi piirkonnana Eesti turismimaastikul.  

Viimsi valla turismiturunduse alameesmärkideks on: 
� Vähendada turismi hooajalisust Viimsi vallas; 
� Parandada külastajatele turismiinfo kättesaadavust, informeeritust ja teadlikkust  

Viimsi vallas pakutavatest mitmekesistest turismitoodetest ja -teenustest  
innovaatiliste veebilahenduste ja nutitelefonide Appide toel; 

� Suurendada Viimsi valla tuntust ja populaarsust puhkuse veetmise- ja  
külastuspiirkonnana sihtturgudel; 

� Suurendada koostööd Tallinna linna ja Viimsi valla turismiasjalistega läbi  
ühisturunduse ja tootearenduse; 

� Koostöös Tallinna linnaga arendada välja toimivad ühised turismi 
turunduspaketid; 

� Arendada  koostööd reisikorraldajatega ja ürituste korraldajatega; 
� Järjepidev Viimsi valla mainekuvandi loomine ja tutvustamine Viimsi vallas 

asuvate saarte külastamise propageerimiseks käivitada turundustegevused  
(turunduskampaaniad, trükised jne); 

� Regulaarselt toimiva külastajate rahulolu ja tagasiside süsteemi rakendamine; 
� Giidide koolitamine valla tutvustamiseks ja korraldatud retkede läbiviimiseks; 
� Turismiobjektide ja liikumisradade viitade ja infotahvlitega tähistamine. 



35 

 

3.3. Turundusplaan 
 

Tegevus Selgitus Sihtrühm, kellele 
tegevus on suunatud 

Ajagraafik Hinnanguline 
maksumus 

Vastutaja 

Messid Eestis ja 
välismaal 

Rannarahva Muuseum osaleb 
messil TourEst ja Mardilaadal 
Helsingis, Meremessil jne 

Kõik sihtrühmad 2014-
jooksvalt 

ca 5 000€ VV, EV, RRM, 
EAS 

Viimsi turismikaardi 
koostamine 

Koostatakse Viimsi valla 
turismikaart 

Kõik sihtrühmad 2014 ca 3 000€ VV, EL, 
LEADER 
projekt 

Turundustegevused 
põhilistele 
välisturgudele 
(Soome, Venemaa, 
Rootsi, Saksamaa, 
Läti) 

Otsekontaktide kaudu info 
edastamine sõpruslinnadele ja 
koostööpartneritele. Meililisti 
lisamine. 

Koostööpartnerid ja 
sõpruslinnad 

2014-2015 
täiendatakse 
jooksvalt 

ei kaasne 
otseseid 
kulusid 

VV, EV, RRM, 
PET, HT 

Otsekontaktid sihtriikide 
reisikorraldajatega (fam-reiside 
korraldamine), sh kruiisituristide 
reisifirmades 

Reisikorraldajad ja 
välisturistid 

2014-2015 
täiendatakse 
jooksvalt 

Aastas 
korraldatakse 
1 fam-reis.  
Maksumus 
ühe reisi kohta 
ca 2 000€ 

VV, EV, RRM,  

Valla veebilehel (turism) on 
esitletud informatsioon 
sihtturgudele sobivas keeles 

Välisturistid 2014-2015 
täiendatakse 
jooksvalt 

kulu 
arvestatakse 
veebilehe 
täiendamise 
kulus 

VV, EV, RRM, 
PET, HT 

Infoviitade ja -stendide 
uuendamine, paigalda-
mine 

Külastajate suunamiseks 
paigaldatakse valla 
vaatamisväärsuste jm 
turismiobjektide juurde suunavad 
viidad. Samuti paigaldatakse 
matkaradade ja terviseradade 

Kõik sihtrühmad 2014- 
jooksvalt 

maksumus 
määratletakse 
töö käigus 

VV, EV, 
LEADER 
projekt, EL, 
RRM 
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algusesse tutvustav kaart. 
Erinevate 
tootepakettide 
väljatöötamine ja 
tutvustamine 

Töötatakse välja erinevad 
tootepaketid erinevate 
sihtgruppide teenindamiseks 
(paketid terviseturistidele, ürituste 
korraldajatele, turistidele jne) 

Kõik sihtrühmad 2014- 
jooksvalt 

maksumus 
määratletakse 
töö käigus 

VV, EV, RRM 

Otsepostitus Kliendisegmentide e-mailidele listi 
loomine. Meililisti kaudu 
teavitatakse potentsiaalseid 
külastajaid kompleksi tegevustest 
ja üritustest.  
Meililisti lisatakse: 
reisikorraldajad, koolid, maakonna 
turismiettevõtjad, maakonna muud  
turismiorganisatsioonid jne. 

Kõik sihtrühmad, 
eelkõige konverentsi 
ja üritusturistid 
 

2014- 
jooksvalt 

ei kaasne 
otseseid 
kulutusi 

EV, RRM, 
ürituste 
korraldajad 

Viimsi valla turundus-
üritused (laulupäevad, 
RV regatt, optimist, 
purilaud, lohe, 
rattaretk jne) 

Viiakse läbi üritused Kõik sihtrühmad 2014- 
jooksvalt 

üks üritus 
keskmiselt ca 
4 000 € 

RRM, EV, 
ürituste 
korraldajad 

Sotsiaalmeedia Kajastatakse Viimsi valla 
turismitegevusi jne 

Kõik sihtrühmad 2014- 
jooksvalt 

ei kaasne 
otseseid 
kulutusi 

VV, EV 

Viimsi vallas reisi-
büroodele tutvustavate 
reiside korraldamine 

Korraldatakse tootepõhiseid 
tutvustusreise valla atraktiivsetesse 
väljasõidukohtadesse 

Kõik sihtrühmad 2014- 
jooksvalt 

maksumus 
määratletakse 
jooksvalt 

RRM, EV, VV 

Turundusmaterjalide 
valmistamine (info-
voldikud ja brošüürid, 
sündmuste kalendri 
väljaandmine) 

Koondatakse info ja pakutavate 
teenuste kirjeldus 

Kõik sihtrühmad 2014- 
jooksvalt 

maksumus 
määratletakse 
jooksvalt 
vastavalt 
tellimusele 

VV, EV, 
LEADER 
projekt, EL, 
PET 

Viimsi valla veebilehe 
täiendamine turismi 

Viimsi valla veebilehel 
tutvustatakse külastajatele 

Kõik sihtrühmad 2014 ca 3 500 € VV, EV 
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osaga pakutavaid teenuseid, tuuakse 
välja ürituste kalender, 
kirjeldatakse kompleksis 
pakutavate teenuste asukohta jne. 
Veebilehel on olemas ka 
interaktiivne turismikaart.  

Veebikeskkonna 
linkimine turismiga 

Viimsi valla veebilehel on leitav 
valla turismiettevõtjate 
veebilehtede lingid (nt 
lähiümbruse majutus- ja 
toitlustusasutused, turismiobjektid) 
samuti on PET ja PHKK 
kodulehel link Viimsi turism nt 
visitviimsi.ee 

Kõik sihtrühmad 2013-2014, 
täiendatakse 
jooksvalt 

ei kaasne 
otseseid 
kulutusi 

VV, EV, 
PHKK, PET, 
HT 

Külastajate 
tagasisideuuringu 
väljatöötamine 

Töötatakse välja küsitlusankeet, 
mille alusel kogutakse külastajate 
arvamusi ja komplekteeritakse 
tootepakette 

Kõik sihtrühmad 2013-2014 ei kaasne 
otseseid 
kulutusi 

VV, EV 

 
Kasutatud lühendid tegevuse elluviimisel või rahastamisel: 
VV – Viimsi vald 
RRM – SA Rannarahva Muuseum 
EV – ettevõtjad 
PHKK – Põhja-Harju Koostöökogu MTÜ  
LEADER projekt – rahastusallikana PHKK esitatav projektitaotlus 
PHKK meede - ettevõtjate võimalik meede rahastuse taotlemiseks 
EL – Euroopa Liidu rahastus, erinevad fondid 
PET – SA Põhja-Eesti Turism 
HT – Harjumaa Turism 
EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
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4. TURISMI ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA  
 

4.1. Lühiajaline tegevuskava 2014-2016   
 

+ tähistatakse, kui maksumus selgub tegevuse käigus 

 
Tegevus 

Rahastamise aasta ja 
hinnanguline maksumus 

 
Rahastamine 

2014 2015 2016 
Infoviitade ja Infostendide uuendamine, 
paigaldamine Viimsi vallas 5 000 5 000 5 000 

VV; EV; LEADER 
projekt; EL 

Viimsi turismikaardi koostamine 3 000   
VV; EV; LEADER 
projekt; EL 

Mereäärsete puhkamisvõimaluste 
laiendamine Haabneeme ja Rohuneeme 
supelrandade arendamine, Viimsi poolsaare 
idarannikule supluskohtade arendamine 
ning Randvere ja Püünsi ranna- ja 
puhkealade arendamine. Ranna- ja 
puhkealadel tualettruumide paigaldamine 
ning suvetoitlustuse arendamine 

+ + + VV; EV; LEADER 
projekt; EL 

Slaalominõlva projekteerimine, ehitamine 
+ + + EV; EL; LEADER 

projekt 
Lumerajatehnika soetamine terviseradade 
hooldamiseks 

+ + + EV; EL; LEADER 
projekt 

Prangli teede (nt matkarajad uuendamine)  25 000 100 000 VV; EL 
Viimsi mõisapargi terviklik 
rekonstrueerimine (projekteerimine)  45 000  

VV; EL; EV 

Kelnase sadamahoone projekteerimine ja 
ehitus sh majutus ja toitlustusvõimaluste 
loomine  25 000 320 000 

VV; EV; EL 

Kelnase sadama kaitsemuuli 
rekonstrueerimine ja sadama laiendus sh 
projekteerimine 3 000 17 000 250 000 

VV; EV; EL 
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Leppneeme sadamahoone ehitus ja 
projekteerimine sh majutus ja 
toitlustusvõimaluste loomine  25 000 320 000 

VV; EV; EL 

Haabneeme klindiastangu 
tervisespordiradade ehitus kogu mahus  35 000 80 000 

VV; EV; EL 

Kolme valgustatud spordi- ja puhkeraja 
väljaarendamine Tammneeme - Randvere; 
Karulaugu - Lubja Klindiastangu; 
Rohuneeme + + + 

VV; EV; EL 

Viimsi seaside promenade (Viimsi Tallinn 
kallasrada)  18 000 100 000 

VV; EV; EL 

Naissaare raudtee projekteerimine ja 
väljaarendamine kui turismiinfrastruktuur 2 500 30 000 60 000 

VV; EV; EL 

Naissaare merekindlus kui 
turismiatraktsioon (virtuaalmuuseum) 3 000 24 000 23 000 

VV; EV; EL 

Viimsi sadamate ja lautrikohtade 
kaardistamine, kaardi integreerimine 
turismikaardiga 3 000 4 000  

VV; EV; EL; KS 

Rannaala (kui randluse elustiili ühe osa) 
lautrikohtade taaselustamine, avalike 
slipiteede rajamine sh Tammneeme, 
Rohuneeme 5 000 25 000 40 000 

VV; EV; EL; KS 

Rohuneeme matkaradade võrgustiku 
väljaarendamine  10 000  40 000 

VV; EV; EL 

Viimsi valla merepäevade raames regati 
korraldamine  5 000  

RRM; VV; EV 

Jalgrattaretk Viimsis 4 000 4 000 4 000 VV 
Muinastulede öö 2 000 2 000 2 000 RRM; VV 
Turundusmaterjalide valmistamine 
(infovoldikud ja brošüürid, sündmuste 
kalendri väljaandmine) 4 000 4 000 4 000 

VV, EV, LEADER 
projekt, EL, PET 

Turismiettevõtjate kvaliteedistandardi 
väljatöötamine ja juurutamine sh 
koolitused tootearendajatele  3 000 5 000 5 000 

VV; RRM 

Naissaare turismi külastuskeskuse 
projekteerimine ja ehitus 

 
2 000 8 000 

VV; EV; EL 

Veebikeskkonna linkimine turismiga + + + VV; EV 
Viimsi vallas reisibüroodele tutvustavate 
reiside korraldamine 

+ + + VV; EV 

Harjumaa ja Põhja-Harju Koostöökogu 
ühisprojektides osalemine kogu piirkonna 
turismi arendamiseks 

+ + + VV; EV; RRM;  

Piiriülestes turismiprojektides osalemine + + + VV; RRM; EL 
Tootepõhiste marsruutide väljatöötamine ja 
turundamine 

+ + + VV; EV 

Majutusasutuste järelvalve teostamine + + + VV; RRM 
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tagamaks kvaliteeti 
Giidide võrgustiku väljatöötamine + + + VV; EV 
Koostöö arendamine sõprus-
omavalitsustega turismi valdkonnas 

+ + + VV 

 
Kasutatud lühendid tegevuse elluviimisel või rahastamisel: 
VV – Viimsi vald 
RRM – SA Rannarahva Muuseum 
EV – ettevõtjad 
EL – Euroopa Liidu rahastus, erinevad fondid 
KS – külaseltsid 



41 

 

4.2. Pikaajaline tegevuskava 2017-2025 
 

 
Tegevus 

Rahastamise aasta ja hinnanguline maksumus Rahastamine 
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2025 

Infoviitade ja Infostendide 
uuendamine, paigaldamine 
Viimsi vallas 

+ + + + + + VV; EV; EL;  
LEADER 
projekt; PET; 
HT; EAS 

Mereäärsete 
puhkamisvõimaluste 
laiendamine Haabneeme ja 
Rohuneeme supelrandade 
arendamine, Viimsi poolsaare 
idarannikule supluskohtade 
arendamine ning Randvere ja 
Püünsi ranna- ja puhkealade 
arendamine. Ranna- ja 
puhkealadel tualettruumide 
paigaldamine ning 
suvetoitlustuse arendamine 

+ + + + + + VV; EV; 
LEADER 
projekt; EL 

Prangli teede (nt matkarajad 
uuendamine) 60 000 

 + + +  VV; EV; EL;   

Viimsi mõisapargi terviklik 
rekonstrueerimine, ehitus  

+ + + +  VV; EL 

Kelnase sadamahoone 
projekteerimine ja ehitus sh 
majutus ja toitlustusvõimaluste 
loomine 

+ + +    VV; EV; EL 

Kelnase sadama kaitsemuuli 
rekonstrueerimine ja sadama 
laiendus sh projekteerimine 

+ + + +   VV; EV; EL 

Leppneeme sadamahoone ehitus 
ja projekteerimine sh majutus ja 

+ + +    VV; EV; EL 
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toitlustusvõimaluste loomine 
Haabneeme klindiastangu 
tervisespordiradade ehitus kogu 
mahus 80 000 

+ +  + + VV; EV; EL; 
EAS 

Kolme valgustatud spordi- ja 
puhkeraja väljaarendamine 
Tammneeme - Randvere; 
Karulaugu-Lubja Klindiastangu; 
Rohuneeme. + + + 

+ + + VV; EV; EL; 
EAS 

Viimsi seaside promenade 
(Viimsi Tallinn kallasrada) 100 000 

+ + + + + VV; EV; EL; 
EAS 

Naissaare raudtee 
projekteerimine ja 
väljaarendamine kui turismi-
infrastruktuur 

+ + +  + + VV; EV; EL; 
LEADER 
projekt 

Rohuneeme matkaradade 
võrgustiku väljaarendamine  50 000 

+ + + + + VV; EV; EL; 
LEADER 
projekt; EAS 

Viimsi valla merepäevade 
raames regati korraldamine 

+ + +  + + VV; EV; 
RRM;  

Jalgrattaretk Viimsis 4 000 + + + + + VV; RRM;  

Muinastulede öö 2 000 + + + + + VV; RRM; 
Turundusmaterjalide 
valmistamine (infovoldikud ja 
brošüürid, sündmuste kalendri 
väljaandmine) 

+ + + + + + VV; EV; EL;  
LEADER 
projekt; PET; 
HT; EAS 

Naissaare turismi 
külastuskeskuse projekteerimine 
ja ehitus 

260 000 + +    VV; EV; 
RRM 

Viimsi valla turundusüritused 
(laulupäevad, RV regatt, 
optimist, purilaud, lohe jne) 

+ + + + + + VV; RRM; 
EV;  

Rannarahva muuseumi + + + + + + RRM; EL; 



43 

 

+ tähistatakse, kui maksumus selgub tegevuse käigus 

Kasutatud lühendid tegevuse elluviimisel või rahastamisel: 
VV –Viimsi vald 
RRM – SA Rannarahva Muuseum 
EV – ettevõtjad 
PHKK – Põhja-Harju Koostöökogu MTÜ  

arendamine VV;  

Viimsi valla turismi-
infopunktide rajamine sh 
puutekompuutrite soetamine 

+ + + + + + VV; EV; 
RRM; EAS; 
LEADER 
projekt; HT; 
PET 

Viimsi vallas reisibüroodele 
tutvustavate reiside 
korraldamine 

+ + + + + + VV; EV 

Harjumaa ja Põhja-Harju 
Koostöökogu ühisprojektides 
osalemine kogu piirkonna 
turismi arendamiseks 

+ + + + + + VV; EV; 
RRM;  

Piiriülestes turismiprojektides 
osalemine 

+ + + + + + VV; RRM; 
EL 

Veebikeskkonna linkimine 
turismiga 

+ + + + + + VV; EV 

Tootepõhiste marsruutide 
väljatöötamine ja turundamine 

+ + + + + + VV; RRM 

Majutusasutuste järelvalve 
teostamine tagamaks kvaliteeti 

+ + + + + + VV; EV 

Giidide võrgustiku 
väljatöötamine 

+ + + + + + VV 

Koostöö arendamine 
sõprusomavalitsustega turismi 
valdkonnas 

+ + + + + + VV 
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LEADER projekt – rahastusallikana PHKK esitatav projektitaotlus 
PHKK meede – ettevõtjate võimalik meede rahastuse taotlemiseks 
EL – Euroopa Liidu rahastus, erinevad fondid 
PET – SA Põhja-Eesti Turism 
HT – Harjumaa Turism 
EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
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Lisa 1 Viimsi valla looduskaitsealused objektid ja alad13 

Viimsi valla looduskaitsealad 
Kaitsealuse ala nimetus Objekti tüüp  Asukoht 

Haabneeme-klindiastangu 
maastikukaitseala 

kohaliku omavalitsuse kaitstav objekt Haabneeme alevik ja 
Lubja küla  

Krillimäe maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse kaitstav objekt Lubja küla 
Leppneeme-Tammneeme 
maastikukaitseala 

kohaliku omavalitsuse kaitstav objekt Leppneeme, Tammneeme 
ja Lubja külad  

Lubja klindiastangu 
maastikukaitseala 

kohaliku omavalitsuse kaitstav objekt Lubja küla 

Mäealuse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse kaitstav objekt Lubja ja Pärnamäe  
küla 

Naissaare looduspark maastikukaitseala Naissaar 
Prangli hoiuala Hoiuala Prangli 
Prangli maastikukaitseala maastikukaitseala Prangli 
Rohuneeme maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse kaitstav objekt Rohuneeme küla 
Viimsi mõisa park kaitsealune park Viimsi alevik 
Viimsi sanglepik kaitsealune puistu Haabneeme alevik 

Viimsi valla kaitsealused üksikobjektid 
Järvesaare kuusk kaitstav looduse üksikobjekt Naissaare 
Kabelikivi; Muuga kabelikivi kaitstav looduse üksikobjekt Muuga küla 
Kunila mäe mänd kaitstav looduse üksikobjekt Naissaar 

Lehtmetsa rändrahn kaitstav looduse üksikobjekt Naissaar 

Loomisvälja mänd kaitstav looduse üksikobjekt Muuga küla 
Põlendiku kivi kaitstav looduse üksikobjekt Naissaare 
Pärnamäe maasäär; Pärnamäe 
põiksäär kaitstav looduse üksikobjekt 

 

Riiasöödi tamm kaitstav looduse üksikobjekt Metsakasti küla 
Rohuneeme rahn; Maisiniidi kivi kaitstav looduse üksikobjekt Rohuneeme küla 
Tädu kuusk; (Kuusk; Tadu kuusk) kaitstav looduse üksikobjekt  
Viimsi koobas; (Viimsi 
kuradikoobas) kaitstav looduse üksikobjekt 

Lubja küla 

Kaitstavad püsielupaigad 
Naissaare merikotka püsielupaik püsielupaik Naissaar 
Tagaküla merikotka püsielupaik püsielupaik Tagaküla kü 
Tammneeme merikotka püsielupaik püsielupaik Tammneeme küla 

 

 
  

                                                           
13

 EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem-Keskkonnaregister) : Keskkonnaagentuur 04.04.14 
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Lisa 2 Viimsi valla ajaloo- ja kultuurimälestised 

Ajaloomälestised 

Reg 
Nr 

Nimi Tüüp Aadress 

14429 Rohuneeme kalmistu K Rohuneeme küla Rohuneeme kalmistu 
14428 Randvere kirikuaed K Randvere küla Kirikualuse 
14427 Prangli kirikuaed K Lääneotsa küla Prangli Kalmistu 
14426 Prangli külakooli hoone K Idaotsa küla Prangli põhikool 
2653 Naissaare kalmistu K Tagaküla/Bakbyn küla Viimsi metskond 92 

Arheoloogiamälestised 

Reg 
Nr 

Nimi Tüüp Aadress 

27861 Asulakoht K Pärnamäe küla Kaeviku, Pärnamäe küla Kesk-
Kaare tee 89, Pärnamäe küla Kesk-Kaare tee 
91, Pärnamäe küla Kesk-Kaare tee L9, 
Pärnamäe küla Kesk-Kaare tee pikendus 6, 
Pärnamäe küla Kesk-Kaare tee piken. (12) 

8990 Kivilabürint K Äksi saar, Idaotsa küla 
18989 Asulakoht K Kelnase küla Vana-Elbergi 

Ehitismälestised 

Reg 
Nr 

Nimi Tüüp Aadress 

27443 Kingu talu ait-küün 19. saj - 
rekonstruktsioon 

K Pringi küla Vabaõhumuuseum 

27442 Kingu talu laut 19. saj - 
rekonstruktsioon 

K Pringi küla Vabaõhumuuseum 

27441 Kingu talu rehielamu 19. saj, I pool K Pringi küla Vabaõhumuuseum 
27440 Kingu talu elamu , 19. saj, II pool K Pringi küla Vabaõhumuuseum 
21535 Randvere kirik K Randvere küla Kirikualuse 
21534 Prangli kirik K Lääneotsa küla Prangli Kalmistu 
9500 Keri tuletorn, 1719-1803 K Kelnase küla Keri tuletorn 155 
8899 Tammneeme rannakaitsepatarei 

meeskonna kasarm, 1930. a. 
K Randvere küla Tiitsu tee 5 

8898 Tammneeme rannakaitsepatarei, 1928-
1930. a. 

K Randvere küla 

8897 Peeter Suure Merekindluse 
rannakaitsepatarei nr. 13, 1915. a. 

K Haabneeme alevik Bastioni 

8896 Miiduranna tähtkantsi varemed, 1727. 
a. 

K Miiduranna küla Miiduranna elamurajoon 

2996 Viimsi mõisa abihoone 2, 19.-20.saj. K Viimsi alevik Pargi tee 12 
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2995 Viimsi mõisa abihoone 1, 19.-20.saj. K Vii msi alevik Mõisa tee 2 
2994 Viimsi mõisa moonakatemaja 2, 19.-

20.saj. 
K Viimsi alevik Aiandi tee 15 

2993 Viimsi mõisa moonakatemaja 1, 19.-
20.saj. 

K Viimsi alevik Aiandi tee 13 

2992 Viimsi mõisa karjakastell, 19.-20.saj. K Viimsi alevik Pargi tee 8 
2991 Viimsi mõisa valitsejamaja, piimaköök, 

19.-20.saj. 
K Viimsi alevik Pargi tee 10 

2990 Viimsi mõisa piirdemüür, 19.-20.saj. K Viimsi alevik Mõisa tee 1 
2989 Viimsi mõisa park, 19.-20.saj. K Viimsi alevik Viimsi mõisa park 
2988 Viimsi mõisa peahoone, 19.-20.saj. K Viimsi alevik Mõisa tee 1 
2652 Ohvitseride kasiino K Tagaküla/Bakbyn küla Haldja tee 9 
2651 Naissaare kirik K Lõunaküla/Storbyn küla Kiriku 
2650 Eesti Vabariigi rannapatarei nr. 5 K Tagaküla/Bakbyn küla Viimsi metskond 94 
2649 Rannapatarei "numbrita" K Tagaküla/Bakbyn küla Viimsi metskond 94 
2648 Rannapatarei nr. 11 K Tagaküla/Bakbyn küla Uus-Ranna 
2647 Rannapatarei nr. 10b K Tagaküla/Bakbyn küla Mustametsa luited 
2646 Rannapatarei nr. 10a, "Peeter Suure" K Tagaküla/Bakbyn küla Naissaare kordoni 
2644 Rannapatarei nr. 8 lõunapoolne süvend K Tagaküla/Bakbyn küla Suurmäe 
2643 Rannapatarei nr. 7, "Ameerika" K Tagaküla/Bakbyn küla Järvsaare rannamets 
2642 Rannapatarei nr. 6, "Lääne" K Tagaküla/Bakbyn küla Viimsi metskond 92 
2641 Rannapatarei nr.5 (EV nr. 4) K Tagaküla/Bakbyn küla Viimsi metskond 92 
2640 Helgiheitja varjend K Tagaküla/Bakbyn küla Naissaare tuletorn 320 
2639 Naissaare tähtkants K Lõunaküla/Storbyn küla Vallipere 
2638 Kitsarööpmelise raudtee tammid koos 

säilinud raudteega 
K Tagaküla/Bakbyn küla Naissaare raudtee lõik 

1 2 
2637 Aegna patarei abinurgamõõtja K Tagaküla/Bakbyn küla Vaatetorni 

Tehnikamälestised 

Reg 
Nr 

Nimi  Tüüp Aadress 

2659 6" Canet suurtüki soomustorn V Naissaar, Põhjaküla, Viimsi RMK kinnistu 
2658 Kitsarööpmeline lokomootor T-54 V Naissaar, Põhjaküla/Lõunaküla 
2657 Kitsarööpmeline diiselvedur TU6A-

1930 
V Naissaar, Lõunaküla 

2656 Kitsarööpmeline diiselvedur TU6A-
1904 

V Naissaar, Lõunaküla 
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Lisa 3 Viimsi valla turismisektori SWOT 

TUGEVUSED  
� Väikesadamate rekonstrueerimine (Kelnase, Leppneeme) 
� SA Rannarahva Muuseum – rannarahva kultuuripärandi edasikandja 
� Olemas majutuskohad 
� SPA- ja terviseturismi traditsioon 
� Üritused (taluturg, Viimsi rannarahva festival, Valgete ööde festival) 
� Head sportimisvõimalused – terviserajad ja matkarajad, Viimsi Seikluspark  
� Turvaline elukeskkond 
� Rohuneeme surfiparadiis 
� Väljasõidukoht Naissaar  
� Vähene bürokraatia  
� Ökoturism – saared  

 
NÕRKUSED 

� Puudulik infrastruktuur 
� Naissaare mittevastavus turismi- ja puhkemajanduse arengu nõudlustele 
� Puudulik ühendus Naissaarega 
� Visuaalne reostus (räämas hooned) 
� Vähe tegevusi kohapeal pikemaks viibimiseks 
� Lautrite ja väikesadamate halb seisund, aluste hoiuvõimaluste vähesus 
� Mere puhtus (lokaalne reostus) 
� Info puudulikkus ja puudulik turundus 
� Puuduvad WC-d 
� Puuduvad üritused saartel 

 
VÕIMALUSED  

� Asukoht Tallinna regioonis 
� Looduskeskkond (saared ja meri) 
� Saarte ajalooline taust, omapära ja kultuur 
� Parem koostöö Tallinnaga 
� Pikk rannajoon 
� Põliste kalurikülade miljööväärtus (Leppneeme) 
� Turismiinfokeskuste arendamine nii mandril kui saartel 
� Ühistranspordi arendamine (logistika) 
� Merega seotud tegevuste populariseerimine (purjetamine, puhkus saartel, 

surfamine, kalapüük, rannaalade korrastamine) 
� EL finantsvahendite kaasamine 
� Valla toetav seisukoht  ettevõtjatele turismiprojektide arendamisel 
� Viimsi ühtse turismi kaubamärgi loomine 
� Naissaare raudtee taastamine 
� Vaba aja tegevuste mitmekesistamine ja vastava infrastruktuuri rajamine 
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� Ökoturismi arendamine – eriti saartel  
� Saartel igakülgse turismi arendamine  

 
OHUD 

� Viimsi kliima oluliselt külmem väliürituste mõistes 
� Üldine majanduse langus 
� Miljööväärtust kahjustavad hooldamata alad 
� Looduskeskkonna majandusliku kasutamise survestamine, eriti saartel   
� Investorite vähene huvi viia ellu tõmbekeskuse projekte 
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Lisa 4 Välisturistide üldised huvid Eestisse reisimis el14
 

 Soome Venemaa Rootsi Saksamaa Läti 
Ööbimiste arv ja 
osakaal välis-
turistidest 2012 

1 65 miljonit 
44,3% 

593,8 tuhat 
14,2% 

161,5 tuhat 
4,2% 

227,9 tuhat 
5,9% 

152,5 tuhat 
5,4 % 

Sihtkohad  
osakaal ööbimistest 
2012 

Tallinn -1,1% ↓ 
(lühenenud viibimise 
kestvus) 
Pärnu -1,5% ↓ 
Saaremaa -13% ↓ 
Maakondades kokku (va 
Tallinn, Pärnu, Tartu) -
8%. 

Tallinn 23% ↑ 
Ida Virumaa 27% ↑ 
Pärnu 17% ↑ 
Maakondades kokku (v.a 
Tallinn, Pärnu, Tartu) 
195%.  
 

Tallinn  -14%  ↓ 
Pärnu 7% ↑ 
Saare maakond -27% ↓ 
Tartu  -12%↓ 
Maakondades kokku (va 
Tallinn, Pärnu, Tartu)  
-46%. 

Tallinn  3% ↑ 
Tartu 16% ↑ 
Saaremaa -10%↓ 
Ida Virumaa -5%↓  
Maakondades kokku (va 
Tallinn, Pärnu, Tartu) -
4%. 

Tallinn 6% ↑ 
Saare maakond 9%  ↑ 
Pärnu 13% ↑  
Maakondades kokku 
(va Tallinn, Pärnu, 
Tartu) 181%. 

Arengutrendid 
reisimisel Eestisse 

Langus ööbimisreiside 
arvus. 
 
Soome turistide ööbimiste 
osatähtsus  Eesti majutus-
ettevõtetes on järk-järgult 
vähenenud.  
Pikemat perioodi jälgides 
on Tallinn oma turuosa 
suurendanud eelkõige 
Pärnu, Saare ja Harju 
maakonna arvelt.  
 

Kõige suurema kasvuga 
turg; osatähtsus aasta-aastalt 
kasvanud, samuti ööbimiste 
arv.  
Aasta-aastalt on näiteks 
kasvanud nende tähtsuselt 
teise sihtkoha Ida-Virumaa 
osatähtsus (2008.a. 14%, 
2012.a. 17% Vene turistide 
ööbimistest), samuti näiteks 
Tartu ja Harjumaa 
osatähtsus.  
Posit. mõjud: avardunud 
transpordi ühendused, 
turundustegevused, 
aastavahetuse sihtkoha 
populaarsuse kasv, 
viisarežiimi lihtsustumine, 
spordi-sündmused, 

Peale mõningast kasvu 
2010. ja 2011. aastal 
vähenes turism Rootsist 
2012. aastal taas. 
Huvi languse põhjused: 
hindade tõus, teede-
tänavate halb olukord 
Tallinnas ja kuritegevus 
(vargused Tallinnas). 

Turism Saksamaalt kasvas 
kolmandat aastat järjest, 
majutatute arv (111 251) 
kui ka ööbimiste arv  
(227 959) jõudsid uue 
rekordtasemeni. Esimese 
kolme kvartali 
kokkuvõttes nende 
ööbimiste arv kasvas,  
seejuures kõige 
märkimisväärsemalt (üle 
25%) märtsist maini, mida 
võib seostada kevadel 
lisandunud 
lennuühendustega. 
Neljandas kvartalis aga 
lennuühendused 
Saksamaaga vähenesid, 
mistõttu ka nende  

Läti turistide arv 
(100 638) ületas 
2011.a. rekordilist 
näitajat 18%; nende 
ööbimiste arv kasvas 
võrreldes 2011.a. 
rekordilise näitajaga 
17%. 
Läti turistide ööbimisi 
lisandus peaaegu 
kõigis Eesti 
sihtkohtades, 
kusjuures paljudes 
neist jõuti uue  
rekordini. 
Absoluutarvudes 
suurim oli ööbimiste 
kasv Tartus, mis 
tuleneb Tartus  

                                                           
14

 EAS Turismiarenduskeskuse uuringud ja ülevaated 
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 Soome Venemaa Rootsi Saksamaa Läti  
konverentsid, üldine 
majanduskasv ning 
suurenenud sissetulekud.  

ööbimised neljandas 
kvartalis vähenesid. 

2011.a. avatud uute 
turismiobjektide 
atraktiivsusest. 
Tallinnas kasvas 
nende ööbimiste arv 
6% võrreldes  
2011.a. sama perioodi 
rekordilise 
tulemusega. Pärnus 
jõudis nende 
ööbimiste arv samuti 
uue rekordini – seal 
jätkus pikaajaline 
kasvutrend.  
 

Reisieesmärk15  
 

70% puhkus 
11% töö 
8% tuttavate-sugulaste 
külastused 
7% ravi 
3% ostureisijad 

48% tuttavate-sugulaste 
külastamine 
29% puhkus 
13% töö 
1% ravi 

53% puhkus 
30% töö 
4 % ravi 
 

60% puhkus 
25% töö 
10% tuttavate-sugulaste  
külastused 

50% puhkus 
25% töö 
15% tuttavate- 
sugulaste külastused 

Korduv- 
külastuste arv 2009 

3-4 % esmakordseid 
Valdav osa korduv (43% 
üle 10 korra) 

19% esmakordseid  
29% üle 10 korra 
 

28% esmakordseid 
44% korduvalt (üle 2 
korra) 

Üle 50% esmakordselt 
25% korduvalt (üle 2 
korra) 

6% esmakordselt  
Valdav osa korduv 
(51% üle 10 korra) 

Reisimisaeg  
2009 

 Jaanuar (ca 20%) 
juuli, august, detsember 

juuli, aug, mai,  
järgnevad sept, aprill, 
juuni 

Mai-september Juuli, 
august kõige 
populaarsem, juuni veidi 
vähem 

august, juuli 

Viibimiskestus 2009  Keskmine 5 ööd tasulises, 9 
ööd tasuta majutuses 

28% 1 öö 
24% 4-7 ööd 

 Pooled 1 öö, Veidi alla 
poole (40%) 2-3 ööd 

Reisikorraldus 2009 50% reisifirma 
teenuseid (neist suurim 
osa ostis reisipakett) 
50% korraldab ise 

78% korraldab ise 
22% reisifirma teenuseid 
(sellest 9% reisipakett) 

64% korraldas ise 
37% reisifirma teenuseid 
(sellest 25% ostab 
reisipaketi) 

60% korraldab ise 
40% reisifirma teenuseid 
(sellest 20% ostab 
reisipaketi) 

94% korraldab ise 
6% reisifirma 
teenuseid (sellest 3% 
ostab reisipaketi) 

                                                           
15 EAS Turismiarenduskeskuse uuringud ja ülevaated, uuringus 2009 andmed, uuendatakse 2014 
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Reisimine Eesti 
siseselt 2009 

28% reisib Eestis ringi. 
10% liinitranspordiga 
10% ekskursiooni bussiga 
6% autoga 

 28% reisib Eestis ringi. 
15% autoga 
9% liinitranspordiga 
4% eksk.bussiga 
 

Reisivad Eestis ringi 
rohkem kui teised 
Lääne-Euroopa turistid 
(65%) 
30% autoga 
14% eksk. bussiga 
14% liinitranspordiga 

90% reisib oma 
autoga 

Infoallikad 
2009 

Valdavalt eelmised reisid 
Eestisse 
35% Internet;  20% reisi-
või transpordifirma 
Marginaalsed: mess, 
trükised, reisiraamatud 

Üldised eelistused 
välismaale reisimisel (mitte 
ainult Eestisse ) 
1. internet 
2. tuttavate soovitused 
3. reisifirmad 

40% internet 
31% soovitused 
30% eelmised reisid 
Eestisse 17% reisi-või 
transp.firma. 
Marginaalsed: trükised, 
reisiraamatud, messid 

44% internet 
25% reisi-või 
transpordifirma 
17% sõbrad Eestis 
16% eelm. reisid Eestisse 

52% soovitused 
46% eelm reisid 
45% internet 
17% ajakirjandus 
Marginaalsed: 
trükised, 
reisiraamatud, messid 

Ööbimiseelistus 
2009 

86% tasuline majutus 
10% tuttavate juures 
6% oma majutus 
27% spaades (osakaal 
ööbimistest 43%) 
94% hotell 

37% tasuline majutus ↑ 
21% spaades ↑ (osakaal 
ööbimistest 29%) 
86% hotellid ↑ 
6% külalistemajad 

90% tasuline majutus 
15% tuttavate juures, 
tasuta 
5% oma majutus 
94% hotellid 

75% tasuline majutus 
 

19,5 spaades 
(ööbimiste osakaal 
21%) 
78% hotellid ↑ 
7,8% külalistemajad ↓ 
7,4% hostelid ↓ 

Reisijate 
iseloomustus 

Keskealised ja vanemad 
vanusegrupid, Helsingi ja 
Lõuna-Soome piir-
kondadest (90% sealsest 
elanikkonnast Eestis 
käinud). Korvuskülastajad 
enamasti kõrgema 
sissetuleku ja haridus-
tasemega 

Üldiselt teevad välisreise 
suurlinnade elanikud 
(Moskva, Peterburg jt).  
Välisreisidel käivad 
nooremad (20-45 a), kelle 
hulgas on kõige rohkem 
kõrgema sissetulekuga 
inimesi. 
 
 
 

Keskealised ja vanemad 
vanusegrupid - 60% üle 
45 aastased. Suurim grupp 
45-54 aastased. 
Haritumad ja rikkamad 
elanikkonna grupid. 
Kõige rohkem on 
külastanud Stocholmi 
piirkonna elanikud (40%) 
ja Kesk-Rootis (31%).  
Muude piirkondade 
elanike seas Eestis 
käinuid tunduvalt vähem. 

Kõrgem haridustase, 
kõrgem sissetulek, kes 
üldiselt teevadki rohkem 
välisreise. Vanemad 
vanusegrupid; Põhja 
Saksamaalt. Võrreldes 
teiste Eestit külastavate 
Lääne Euroopa turistidega 
külastavad nad mõnevõrra 
rohkem looduspaiku, kuid 
suurem osa neist tutvub 
ka kultuuri ja ajalooliste 
vaatamisväärsustega. 

Nooremad 
vanusegrupid (25-44),  
Riia ja Riia ümbruse, 
Põhja-Läti elanikud, 
kõrgema sissetuleku ja 
haridusega ning Eestit 
varem külastanud 
inimesed. 
 
 

Reisikaaslane 2009 
(tasulises majutuses) 
 

38% paarid 
26% sõbrad 
7% lastega pered 

30% üksi 
25% paarid 
15% tuttavad 

30% üksi 
30% paarid 
18% tuttavatega 

30% üksi 
30% paarid 
20% täiskasvanud 

23% üksi 
22% paarid 
20% sõbrad-tuttavad 
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 Soome Venemaa Rootsi Saksamaa Läti  
 13% kolleegid 

10% lastega pered  
11% kolleegidega 
5% lastega pered 

pereliikmete või 
sõpradega 
10% kolleegid 
4% lastega pered 

14% kolleegid 
14% lastega pered 
 
 

Eesti potentsiaal 
antud sihtriigis 
(elanikondade 
uuringud sihtriigis 
2009) 

Kui Lõuna Soome 
elanikest valdav osa on 
Eestis käinud, siis nt Oulu 
ja Lapi piirk. elanikonnast 
veidi üle poole. Need, kes 
ei ole Eestis käinud 
reisivad harva või elavad 
Eestist väga kaugel (Eesti 
ei ole atraktiivne) 
Lähiaastatel pidas 
tõenäoliseks Eestisse tulla 
ca 60% ↑ vastanutest. 

Peterburi 15-74 a elanikest 
ei ole Eestis käinud 50% ja 
Moskva elanikest 76%. 
 
Küsitletutest, kes reisivad 
lähiaastatel välismaale 
pidasid tõenäoliseks 
Eestisse reisimist 28% 
peterburglastest (14% 
elanikkonnast) ja 18% 
moskvalastest (9,4%) 
 

78% Rootsi elanikest ei 
ole Eestis käinud 
2010 a pidas tõenäoliseks 
Eestisse tulla lähiaastatel 
27%, mittetõenäoliseks 
45%.  
Näitajad püsinud üsna 
muutumatuna. Eestis 
mittekäinute seas soov 
Eestisse reisida on 
kasvanud marginaalselt 
(võrreld. 2007 a 
uuringuga) 

Üle 15 a on Balti riikides 
käinud 8,2%, sh Eestit 
külastanud 5% (Lätit ja 
Leedut 4%) 
2009 a pidas tõenäoliseks 
Eestisse tulla 11%, 
mittetõenäoliseks 45%.  
Teadlikkus Eestist ei ole 
2006 a võrreldes 
muutunud, huvi isegi 
veidi vähenenud. 
Küsitletutest 44% ei 
osanud Eestiga seoses 
midagi nimetada. 44% 
eelistas reisida kõigis 3 
Balti riigis. 

33% Läti elanik-
konnast (15-74 a) ei 
ole Eestis käinud. 
Lähiaastatel kavatses 
küsitletutest, kes 
plaanivad välismaale 
reisida, 64% külastada 
Eestit (kokku 26% ↑ 
elanikkonnast).   
 

Millisest Eesti reisist 
huvitatud?  
(elanikondade 
uuringud sihtriigis 
2009) 
 

57% ööbimisega 
lühipuhkus Tln-s 
53% ühep reis Tln ↑ 
51% lühipuhkus väikeses 
linnas ↓ 
49% spaapuhkus 
41% Balti ringreis 
34% puhkus maal/ 
looduses 

-Eesti külastus koos Soome 
või Rootsiga 
-Balti riikide ringreis 
(moskvalastele) 
-Puhkus Tallinnas 
-Autoringreis 
-Puhkus mõnes teises linnas 

60% nädalalõpu reis 
Tallinna laevaga  
45% 1-päevane Tallinna 
külastus laevaga  
30% spaapuhkus 
20% maapuhkus 
17% Eesti külastus koos 
Läti-Leedu külastusega 

60% Läänemere kruiis 
55% linnareisi 
54% ringreis auto või 
bussiga 
30% maapuhkus 
30% spaapuhkus 
Keskm- ja vanemad 
vanusegrupid eelistavad 
Balti ringreisi; nooremad 
on pigem huvit Eesti 
külastamisest 

60% puhkus saartel 
60% lühireisid 
väiksem. linnadesse 
55% Soome või 
Rootsi külastusega 
kombineeritud reis 
55% lühipuhkus Tln-s 
55% autoringreis 
Eestis 
27% maapuhkus 

Eelistatuimad 
tegevused  
(elanikondade 
uuringud sihtriigis 
2009) 

55% puhkus mere ääres 
55% ostuvõimalused 
53% restoranid, kohvikud 
52% looduslikud 
vaatamisväärsused 

- looduslikud kaunid 
kohad 
- arhitektuur 
- muuseumid 
- kultuurisündmused 

83% restoranid, baarid 
47% looduslikult 
kaunite kohtade 
külastus (keskeal. ja 
vanemad) ↓ 

88% looduslikud kaunid 
kohad 
70% mõisad ja 
baltisaksa ajalugu 
70% näitused 

72% looduslikult 
kaunite kohtade 
külastamine 
61% arhitektuur 
50% puhkus mere 
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 46%↑ arhitektuur  

46%↑ muuseumid, 
näitused 
40% ↓ ostuvõimalused 
36%↑ kultuurisündm. 
27%↓ aktiivsed 
harrastused looduses 
(vanemad) 

ääres 
50% muuseumid, 
näitused 
35% kultuuriüritused 
35% aktiivsed 
tegevused 

Eesti maine ja 
tuntus 
(elanikondade 
uuringud sihtriigis 
2009) 
 

Kõrgeimad hinded : 
- Eestisse lihtne reisida; 
soomlased Eestis 
teretulnud. 
 
Negatiivsed hinnangud: 
-vähe atraktiivne lastega 
peredele; turvalisus;  
 
Soomlased arvavad, et 
Eesti on atraktiivsem, kui 
mõni aasta tagasi. 
 
Eesti hinnataset peetakse 
pigem positiivseks. 

Kõrgeimad hinded: 
Turismiinfo kättesaadavus 
Transpordiühendus 
Turvalisus 
 
Madalaim hinnang väitele: 
Vene turistid on Eestis 
teretulnud (eriti Moskvas). 
Peterburgi elanikel Eestist 
paremal arvamusel kui 
moskvalased. 
 
17% peterburglasi ja 29% 
moskvalasi ei osanud 
Eestiga midagi seostada. 
Eestit seostatakse Tallinna, 
Baltikumi, keskaegse 
arhitektuuriga. 
 
 

Eestiga seostub endiselt 
vähe tugevaid argumente, 
mis motiveeriks neid siia 
reisima. Kasvanud on 
seostamine laeva-liikluse 
ja Tallinnaga.  
 
Positiivsed hinnangud: 
Eesti elanikud on 
sõbralikud turistide 
suhtes, soodne hinna-tase, 
turismiinfot lihtne leida 
 
Negatiivne arvamus: 
Eesti ei ole atraktiivne 
lastega eredele. 
Eesti vaatamisväärsusi ja 
tegevusi ei pea 
atraktiivseks nooremad 
vanusegrupid 

Madal teadlikkus. 
Elanikkonna uuringu 
tulemusena ei osanud 
Eestile hinnangut anda 
kuni 44% vastanutest. 
Samas on Eesti maine 
pigem positiivne. 
 
Kõrgeimad hinded: 
vaatamisväärsuste ja 
ajaveetmisvõimaluste 
huvitatavusele. Loodust 
peeti mõnevõrra 
huvitavamaks kui linnu.  
 

Hinnangud Eestile olid 
suhtl positiivsed. 
Kõige iseloomulikum 
Eestile see, et siia on 
lihtne reisida.  
 
Kõrgeimad hinded: 
huvitavad vaatamisv. 
ja tegevused, 
turvalisus,  tur.info 
kättesaadavus, infra, 
atraktiivne lastega 
peredele, hinnatase 
mõistlik. 
Neg. hinnangud: 
Eestlased ei ole 
turistide vastu sõbra-
likud. 
Enim nimetatud 
märksõnad: Tallinn, 
saared, Saaremaa, 
ilus loodus. 

Reisimotivaatorid  
(elanikondade 
uuringud sihtriigis 
2009) 
 

1. Lähedus Soomele 
2. Tln vanalinn 
3. Soodsad hinnad 
4. Tutvum kultuuri ja 
ajalooga 

 1. Tallinna vanalinn  
2. Tutvum ajaloo ja 
kultuuriga 
3. Soodsad hinnad 
4. Lühike vahemaa 
5. Kaunis loodus 

1. Tallinna vanalinn  
2. Kultuur ja ajalugu  
3. Kaunis loodus 

1. Kaunis loodus 
(eriti saartel) 
2. Eesti lähedus 
3. huvi kultuuri ja 
ajaloo vastu 
4. Tallinna vanalinn 
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Baltikumi ja 
lähiriikidide võrdlus 

Vaba aja reise, mil 
ööbitakse sihtriigis 
tehakse Eestisse ligi 2 
korda rohkem kui Rootsi. 
2011. tehti 575 tuh 
päevakruiisi Eestisse, 172 
tuhat Rootsi 
 

Turism Eestisse, Lätti ja 
Leetu on kasvanud samas 
suurusjärgus 
Majutusstatistika järgi kõige 
popul lähiriikidest Soome. 
 
 
 

Ööbimised lähiriikides 
(Baltikum, Soome) 
vähenesid 2009 samas 
suurusjärgus. 
Kuigi Eestis ööbib 
Baltikumi riikidest kõige 
rohkem rootslasi, on vahe 
Lätiga viimastel aastatel 
vähenenud. Rootslasi 
Leedus ca 4 korda vähem 
kui Eestis – aastaid 
muutumatu. 

Külastavad Eestit pikema 
Balti ringreiside raames. 
Veidi alla poole külastab 
ka teisi riike: 30% Lätit ja 
Leedut, 15% Soomet, 4% 
Rootsit, 4% Venemaad 
Baltikumist kõige 
rohkem ööbimisi 
Leedus, seejärel Lätis ja 
siis Eestis. 
Lätis ja Leedus käib 
rohkem tööreisijaid, kui 
Eestis.  
 

30% külastab reisi 
jooksul lisaks Eestile 
ka teisi riike (10% 
Soomet ja Lätit, 
Leedut 6%, Venemaad 
4%). Balti riikide seas 
on Eesti veidi 
populaarsem, eriti 
nooremate vanuse-
gruppide seas. 44% 
Eestis käinutest on 
käinud ka Lätis ja 30% 
Leedus. Huvi kolme 
Balti riigi vastu on 
ühesugune – 
erinevused nende 
riikide kuvandis 
puuduvad (üks 
regioon) 
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Lisa 5 Eesti siseturistide üldnäitajad 2012 16 
 

 Kirjeldus  
 

Turu suurus  1. jaanuaril 2013 elas Eestis 1,28 milj elanikku, neist 15-74 aastasi 975 214 
Välisreiside maht 17 2012 aastal 3 846 301 milj välisreisi, neist mitmepäevakülastusi oli 2 672 061 
Välisreiside 
eesmärgid18  

60% puhkus, 23% tuttavate-sugulaste külastamine, 18% töö 

Välisreiside 
sihtkohad19 

Soome (osatähtsus 2012. aastal 27%), Venemaa (11%), Rootsi (7,3%), Läti (11%), Saksamaa (4,1%).  Aasta-aastalt 
on nende riikide külastatavus eestlaste poolt suurenenud. Loetletud riikidest  vähenes 2012 vaid Venemaa 
külastatavus.  

Siseturismi 
arengutrendid  

2012.a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 966 376 siseturisti. Nende arv kasvas 48 358 võrra ehk 5% võrreldes 
2011.aastaga. Nende poolt veedetud ööde arv oli 1,72 miljonit (kasv 4%). Peale majanduskriisist tingitud nõudluse 
vähenemist on siseturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes viimasel kolmel aastal järk-järgult kasvanud. 
2012.aastal oli majutatud siseturiste 0,4% rohkem kui 2007.aastal ehk senisel siseturismi rekordaastal, kuid nende 
veedetud ööde arv oli 2007.a. rekordtasemest 2% madalam. Vaid Tartu linnas ja maakonnas ning Harju, Lääne-Viru 
ja Viljandi maakonnas oli siseturistide ööbimiste arv 2012.aastal kõrgem kui ühelgi varasemal aastal.  

Siseturistide ja –
reiside arv  

966 376 milj ööbimisega sisereisi. Sisereiside arv kasvas 48 358 võrra ehk 5% võrreldes 2011.aastaga. Nende poolt 
veedetud ööde arv oli 1,72 miljonit (kasv 4%). 

Siseturismi sihtkohad  
osakaal ööbimistest 
(osakaal  
ööbimistest 2011)20 
 

Tallinn (17,4%), Ida-Virumaa  (10,9%), Pärnu (10,0%), Tartu  (8,6%), Saare maakond (7,9%). 
2011. kasvasid kõige rohkem siseturistide ööbimised Tallinnas (+22%), kus need ka kriisi ajal kõige rohkem 
vähenesid. Siseturistide ööbimiste arv kasvas tunduvalt ka Tartus (+31%), Harjumaal (+19%) ja Lääne-Virumaal 
(+13%).  
Maakondade osakaal ööbimistest (v.a Tartu, Tallinn, Pärnu) on 64%. 

Sisereiside eesmärk 2011.a. kasvasid siseturistide ööbimised puhkusereisidel 6%, tööreisidel 5% ja muudel reisidel 0,5%.  

                                                           
16

 EAS Turismiarenduskeskus, Statistikaamet 
17

 Eesti Pank, Eesti residentide välisreisid 
18

 Statistikaamet 2010 
19

 Eesti Pank, Eesti residentide välisreisid 

20
 Eesti siseturismi üldnäitajad, Statistikaamet 
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(2011)21 
Eestlaste suvised  vaba 
aja reisid  

2011. aasta suvel käis vähemalt ühel Eesti sisesel vaba aja reisil 63% Eesti 15-74- aastastest elanikest, s.t 649 000 
Eesti elanikku. Võrreldes 2009. aasta suvega on vaba aja reisijate hulk langenud 8% - reaalpalga langus, euro 
kasutuselevõtt, paljude uute odavlendude avamine Tallinnast, lähiriikide reisipakkumised jms. 
2011. aasta suvel käis mitmepäevasel puhkereisil pool Eesti 15-74-aastastest elanikkonnast (igi 505 000 
inimest). Mitmepäevastel reisidel käinute osakaal on kahe aasta tagusega võrreldes olulisel määral langenud. 
Reiside arv iga sisereise teinud inimese kohta aga suurenes (2,93 reisilt 3,88 reisile inimese kohta).  
2011. aasta suvel tegi ühepäevaseid väljasõite kultuuri- või meelelahutusürituse külastamise eesmärgil 38% Eesti 
elanikest, s.t ligikaudu 389 000 elanikku (-10%). Samas need, kes selliseid reise ette võtavad, teevad seda 
varasemast aktiivsemalt. Kokku sooritasid Eesti elanikud 2011. aasta suvel ligikaudu 1 600 000 ühepäevast reisi, 
mida on ligi 10% võrra rohkem, kui 2009. aastal.  

Siseturisti profiil 
(suvised puhkereisid) 

Eestlaste reisimisaktiivsus on suurem kui mitte-eestlastel. Vanusegruppide lõikes on aktiivseimad reisijad 15-29-
aastased elanikud. 29% oli kaasas mõni alla 15-aastane laps, 10% oli kaasas mõni alla 3-aastane laps. 

Ööbimisega reisid 
(suvised puhkereisid) 

Kõige levinumad ühe ööbimisega reisid (49%), kahel ööl viibiti kodust eemal 28% ja kolmel ööl 9% reisidest. 
Reisil olles ööbiti ligi 63% kõikidest öödest sugulaste/tuttavate juures või nende suvilas. Kõikidest reisil oldud 
öödest 13% veedeti tasulises majutuskohas, 11% telgis ja 13% oma suvilas või maakodus.  

Sisereiside infoallikad 
(suvised puhkereisid) 
 

46% Eestis ööbimisega sisereise teinud elanikest ei vajanud reisi korraldamiseks 
informatsiooni,  
31% hankis seda sõpradelt või sugulastelt ning 24% Internetist.  
Muud tüüpi infoallikad olid marginaalse osatähtsusega.  

Eelistatuimad 
tegevused sisereisidel 

49% sugulaste või tuttavate külastamine 
32% rannas puhkamine  
21% ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsustega tutvumine  

                                                           
21 2011. Aasta suviste sisereiside uuring, OÜ Eesti Uuringukeskus  
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Lisa 6 Viimsi valla turismiettevõtjate poolt pakuta vad teenused 
 

Teenus/toode Teenuse 
pakkujate 
arv 

Lisainformatsioon 

Naissaare tuur 
koos giidiga 

2 1. Ekskursioonid miiniladudesse hõlmavad läbisõitu 
tehase juurest ja kümnete ladude vahelt ning peatust koos 
giidiga. http://monica.ee/ekskursioonid-
naissaarel/meremiinide-tehase-laod 

2. Päevatuur Naissaarel koos rongisõiduga  
http://www.tourism.tallinn.ee/est/esi/vaatamis/ekskursioonid
#! 

Naissaare 
matkaradadel 
matkade 
korraldamine 

1 Naissaare Turismi - ja Puhkekeskus, www.naissaar.eu 

Dresiinisõidud 1 Naissaare Turismi - ja Puhkekeskus, 
http://naissaar.eu/matkad/dresiinisoidud/ 

Rattamatkad 1 Naissaare Turismi - ja Puhkekeskus, 
http://naissaar.eu/matkad/rattamatk/ 

Suusamatkad 1 Naissaare Turismi - ja Puhkekeskus, 
http://naissaar.eu/matkad/suusamatk/ 

Orienteerumine 1 Naissaare Turismi - ja Puhkekeskus, 
http://naissaar.eu/matkad/orienteerumine/ 

Saanimatkad 1 Naissaare Turismi - ja Puhkekeskus, 
http://naissaar.eu/matkad/saanimatk/ 

Merele turska 
püüdma 

1 OÜ Prangli Laevaliin 
www.praadapuhkemaja.com  

Ühepäevane 
merereis Prangli 
saarele 

1 OÜ Prangli Laevaliin 
www.praadapuhkemaja.com  

Viimsi 
Seikluspark  

1 Viimsi Seikluspark OÜ http://www.viimsiseikluspark.ee/ 

Tädu 
loodusõpperada 

1 Viimsi Looduskeskus 
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/tallinna-
umbruse-puhkeala/1352 

Meresafari RIB 
kaatriga Tallinna 
lahele, sõidud 
saartele 

1 Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ http://watersport.ee  
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Lisa 7 Viimsi valla majutusettevõtjad 
 

Teenusepakkuja nimi Asukoht Määratlus Majutus-ettevõtte 
nimi 

Voodikohti 

Karl Juha Lindström 
Naissaare 

kodumajutus 
Naissaare 
kodumajutus 

120  

Osaühing Roland 
Kaubandus 

Naissaar puhkeküla ja 
-laager 

Naissaare Turismi- 
Ja Puhkekeskus 

100 

Osaühing Roland 
Kaubandus 

Naissaar 
külalistemaja 

Naissaare Turismi- 
Ja Puhkekeskus 

76 

OÜ Prangli Laevaliin Prangli kodumajutus Praaga talu 36 

OÜ Restoran Privat 
Laiaküla 

külalistemaja 
külalistemaja 
"Privat" 

8 

OÜ SPA Tours Haabneeme hotell Viimsi SPA Tervis 400 

OÜ Viimsi Mõis 
Viimsi 
alevik hotell Hotell Birgitta 

24 

Prangli Kämping OÜ 
Prangli 

kodumajutus 
Veizenbergi 
kodumajutus 

16 

Prangli Mardi Puhketalu 
OÜ 

Prangli 
kodumajutus 

Prangli Mardi 
Puhketalu OÜ 

12 

Prangli Turismiühistu 
Prangli puhkeküla ja 

-laager Ülesaare puhkeküla 
24 

Same Sport AS Haabneeme hotell Hotell Athena 108 
Vambola Kahro Prangli kodumajutus Prangli Holiday 41 

Taime kodumajutus 
Leppneeme 
küla 

kodumajutus Taime 
kodumajutus 

8+1 
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Lisa 8 Viimsi valla toitlustusettevõtjad 
 

Teenusepakkuja nimi Asukoht Määratlus Toitlustusettevõtte 
nimi 

Iste-
kohti 

Aktsiaselts Tampe 

Rohuneeme tee 32, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald kohvik Haabneeme kohvik 

42 

Aktsiaselts Tampe 

Randvere tee 11, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald restoran Meritäht 

170 

Alika Veski OÜ 
Kaluri tee 5, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald kohvik Allika Kohvik 

60 

Eldurburger OÜ 
Ravi tee 1, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald 

kiirtoidu-
kiosk 

kiosk "Eldurburger" 
 

 

Karl Juha Lindström 
Männiku tee 22, 
Lõunaküla, Viimsi vald 

baar 
  

 

Marhold Grupp OÜ 
Rohuneeme tee 57B, 
Pringi küla, Viimsi vald külarestoran 

Roots külarestoran 
 

50 

Marhold Grupp OÜ 
Kesk tee 20, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald baar Rootsu Rannabaar 

80 

Merintal OÜ 
 

Rohuneeme tee 2, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald restoran 

China Red (Hiina 
restoran) 

18 

Osaühing Esperan 

Ranna tee 13b/c, 
Miiduranna küla, Viimsi 
vald kohvik 

Reval Cafe 
 

50 

osaühing ARIXMEES 
Vilja 5, Muuga küla, 
Viimsi vald,  kohvik  

 

Osaühing Hobbykarting 
 

Rohuneeme tee 1/1-5, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald 

kohvik 
 kohvik 

20 

Osaühing Jussi Grupp 
 

Liilia tee 2, Viimsi 
alevik, Viimsi vald baar Jussi Õlletuba 

120 

Osaühing Roland 
Kaubandus Lõunaküla, Viimsi vald 

muu 
müügikoht  

 

osaühing Toom 
Kauplused 
 

Randvere tee 9, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald kohvik 

Viimsi Marketi 
kohvik 

30 

OÜ HARMOONIKUM 
 

Pargi tee 8, Viimsi 
alevik, Viimsi vald kohvik Teetuba 

50 

OÜ Kingstone Food 

Kaluri tee 5a, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald 

kohvik 
 Viimsi haigla köök 

 

OÜ Restoran Privat 
Pärnamäe tee 4, 
Laiaküla küla, Viimsi restoran restoran "Privat" 

50 
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vald 

OÜ Sensum 

Randvere tee 11, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald restoran Meritäht 

170 

OÜ Tampe Toit 
 

Randvere tee 8, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald 

kohvik 
 

Koolitoit 
http://koolitoit.ee/mei
e/ 

 

OÜ VIIMSI MÕIS 
Pargi tee 12, Viimsi 
alevik, Viimsi vald  restoran 

restoran "Il 
Coccodrillo" 

150 

Pauline Catering OÜ 

Käärametsa tee 8, 
Laiaküla küla, Viimsi 
vald 

muu 
müügikoht Pauline Catering 

50 

PERNER OÜ 
Rohuneeme tee 53, 
Pringi küla, Viimsi vald restoran Paat 

140 

Prangli Turismiühistu 
Elberi talu, Kelnase 
küla, Viimsi vald 

muu 
müügikoht Must luuk 

 

Same Sport AS 

Sõpruse tee 9, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald restoran Athena Pubi 

100 

Sarhan Projekt OÜ 
 

Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, Viimsi vald kohvik A'la Murel Cafe 

 

Sushi Time OÜ 

Randvere tee 11, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald restoran Sushi Time 

14  

Talveaed AS Pringi küla, Viimsi vald,  restoran Talveaed  

Tehnovorm OÜ 
Kaluri tee 3, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald bistroo Peetri Pizza 

23 

Tresmark osaühing 

Randvere tee 6, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald 

Toitlustus, 
baar Pub Scotland Yard 

 

Van De Fresh OÜ 

Randvere tee 6, 
Haabneeme alevik, 
Viimsi vald restoran 

kiirtoidurestoran 
BELFRIT 

20 

 


