
Miiduranna küla arengukava 

 

 

I Sissejuhatus 

 

Miiduranna küla eripäraks on kaks erineval ajal kujunenud külapoolt, mida lahutab 

teineteisest sadam ja sadama-ala tööstuspiirkond. Lisaks asub Miidurannas Milstrandi 

kütuseterminal ja sadamas tankerikai, mis on omavahel ühendatud torujuhtmega kütuse 

pumpamiseks. Terminalist viib raudteeharu Muuga Sadamasse. Tänaseks on kütusetransiit 

lõppenud. 

Mõlema tööstuspiirkonna omanikud plaanivad tulevikus nimetatud aladele ehitada äri- ja 

eluhooned, vaba aja veetmise jms funktsiooniga ühiskondlikke hooneid. Kaubasadam 

muutuks jahi/kaatrisadamaks. Hetkel ühtegi kehtivat ega ka algatatud detailplaneeringut ei 

ole. Tööstus Miidurannas taandub varem või hiljem. 

II Pikaajalised eesmärgid 

1. Põhikirja kohaselt on külaseltsi põhieesmärgiks  Miiduranna arengu juhtimine 

säilitamaks ja edendamaks küla elamisväärse ja turvalise elukeskkonnana, läbi 

külaelanike vaba aja veetmise võimaluste ja infrastruktuuri parendamise, üldise 

turvalisuse ja naabrivalve arendamise. 

 

2. Külaseltsi juhatuse eesmärgiks on: 

• Läbi erinevate ühistegevuste ja elanike kaasamise, kahe külapoole elanike 

ühendamine ühtseks, suhtlevaks, aktiivseks kogukonnaks, kellele läheb korda 

külaelu ja keskkond. Aktiivselt sekkudes ja seeläbi olles kaasatud sadama-ala 

detailplaneeringu protsessi, saavutada tulevikus külapoolte madaltiheda 

hoonestusega füüsiline ühendamine. Saavutada planeeringulahenduses külale 

parim võimalik tulemus võimalikult madala hoonestustiheduse näol, sobivate 

ühiskondlike ja meelelahutuslike asutuste lisandumise näol ja kaubasadama 

ümbekujundamisega jahi vms sadamaks. 

• Miiduranna elanike aktiivne kaasamine tulevaste planeeringute aruteludele 

saavutamaks kvaliteetsed ja inimsõbralikud planeeringu- ja nutikad haljastuse 

lahendused. 

• Ühelt poolt vana kaluriküla miljöö säilitamine, teiselt poolt kaasaegsete parimate 

teadmiste kaasamine green & smart village elementide juurutamine (kaasaegne 

jäätmekäitlus, taastuvenergial põhinevad kütte- ja elektrisüsteemid, ringmajandus 

jne).  

 

III Eesmärgid 2021 - 2024 

1. Miiduranna tee mänguväljaku väljaehitamine. Saavutada mänguväljaku ala 

laiendamine sadama poole läbi detailplaneeringu protsessi, misläbi tekiks võimalus 

ehitada külale kooskäimise koht kompleksis mänguväljaku, välilava ja seltsimajaga. 



2. Kõikide teede katendite uuendamine külas. 

3. Lahe tee kaldakindlustuse parendamine, endisaegse kõrghaljastuse taastamise 

eesmärgil noorte puude istutamine, külale tähendusliku, emotsionaalse ja 

miljööväärtusliku piirkonna rajamine. 

4. Sademevete ärajuhtimise süsteemi rajamine küla uuemal poolel. 

5. Muuli tee rekonstrueerimine koos Ranna, Kalda ja Muuli tee ristmikuga. 

 

Nimetatud eesmärkide saavutamine on võimalik tiheda koostööga Viimsi vallavalitsuse, 

kohalike ettevõtete ja Miidurannaga piirnevate linnaosade, alevike ja kogukondadega. 

 

IV Tegevuskava ja eesmärgid 2021-22 

1. Kodulehekülje arendamine, toimetuse loomine. 

2. Ülikiiret netiühendust võimaldavate sideliinide ehitamine küla ajaloolisel poolel. 

3. Väljakujunenud traditsioonide jätkamine. 

4. Gaasisaaga lahenduse saavutamine. 

 

 


