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Viimsi valla kaugküttepiirkonna piirikirjeldus  
 
Viimsi Valla kaugküttepiirkond hõlmab territooriumi, mis piirneb: 
Aiandi teega kuni Liilia teeni – Liilia tee idasuunalise mõttelise pikendusega kuni Astri 
tee läänepoolse haruni – Astri tee läänepoolse haruga kuni Nelgi teeni – Nelgi teega 
kuni Tare tee ristmikuni – Tare tee ristmikust põhjasuunalise mõttelise joonega kuni 
kinnistu Tulbiaia tee 28 põhjapiirini – Tulbiaia tee kinnistute 28, 26, 24 ja 8 põhjapiiri 
ja selle mõttelise pikendusega kuni Tulbiaia teeni – Tulbiaia teega kuni lõikumiseni 
Vehema teega – Vehema teega kuni Vehema tee 25 kinnistuni – Vehema tee 25 
kinnistu läänenurgast põhjasuunalise mõttelise joonega kuni Aiandi teeni – Aiandi tee 
edelasuunalise mõttelise joonega kuni Aiandi tee 25 kinnistuni – Aiandi tee 25 
kinnistu põhja-lääne suunalise mõttelise pikendusega kuni klindini – klindi 
põhjasuunalise mõttelise pikendusega kuni Allika I kinnistuni – Allika I kinnistu 
läänesuunalise mõttelise pikendusega kuni Viimsi-Randvere teeni – Viimsi-Randvere 
teega kuni Lubja I kinnistu põhjapiirini – Lubja I kinnistu lõunapiirini ja selle 
läänesuunalise mõttelise pikendusega kuni Heldri elamukvartali idapiirini – Heldri 
elamukvartali ida- ja lõunapiiriga kuni endise Viimsi Keskkooli territooriumi põhja-
loode piirini – endise Viimsi Keskooli territooriumi põhja-loode piiriga kuni Taluranna 
teeni – Taluranna tee mõttelise lõunasuunalise pikendusega kuni Männi tee 6 
kinnistuni – Männi tee 6 kinnistu loode ja edelapiiriga kuni Männi teeni – Männi teega 
kuni Kolhoosi tee põhjasuunalise mõttelise pikenduseni – Kolhoosi tee mõttelise 
pikenduse ning Kolhoosi teega kuni Kaluri teeni – Kaluri tee ja selle läänesuunalise 
mõttelise pikendusega kuni rannajooneni – rannajoonega kuni lõikumiseni Muuli tee 
loodesuunalise mõttelise pikendusega – Muuli tee loodesuunalise mõttelise 
pikenduse ja Muuli teega kuni Viimsi kütusebaasi kinnistuni – Viimsi Kütusebaasi 
kinnistu põhjapiiriga kuni Randvere teeni – Randvere teega kuni Viimsi Kütusebaasi 
lõunapiiriga kulgeva raudteeni – raudtee loodesuunalise mõttelise joonega kuni 
Randvere tee 1B kinnistuni – Randvere tee 1B kinnistu läänepiiriga kuni Randvere 
teeni – Randvere teega kuni Aiandi teeni. 
 
 


