
Muuli/sadama rajasid Merivälja 
elanikud 1920-1927

• Saku Aedlinna Selts 

• hilisem Merivälja Aedlinna Selts



1929…



Eesti Vabariigi aegne “kilukarbivaade”
1920-1930 E. Kühnert ja R. Natus koostasid Merivälja hoonestuskavandi, mida
iseloomustas tänavate orienteeritus meresuunaliste vaadetele ja Oleviste kirikule



Planeeritav ala:
̴20% eraomand, sadamaala 

̴80% avalik ruum, 
Läänemeri, ei ole 

sadamaala



100% 
- unikaalsete kaugvaadetega 

linnaruum
- loodusliku rannikualaga linnaruum 

- kohaliku identiteedi ja ajalooga 
seotud linnaruum

- Tallinna kohamärgiga seotud 
linnaruum



Pirita üldplaneering

Merivälja muudavad ahvatlevaks:•

- mereäärne asukoht

- supelranna lähedus

mere poole langev reljeef  -

ilusad vaated-



Müügikuulutus kinnisvaraportaalis 23.03.2018



Pirita üldplaneeringu eesmärgid

• asendist tuleneva linnaosa prestiiži säilitamine

• miljöö eripära säilitamine

• avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine

• looduskaunite kohtade säilitamine 

• muinsusväärtuse säilitamine

• Ranna tee ääres haljaskoridori säilitamine



Millistest asukohaväärtustest  
kõneleme?



“Kilukarbivaade”



“Kilukarbivaade”



Tallinna siluett



Päikeseloojangu teekond



Päikeseloojangu teekond



Tallinna ja Merivälja kohamärk



Tormi vaadeldavus



Kaugvaated



Kaugvaated



Kaugvaated



Looduslik rannik



Looduslik rannik



Rändrahn



Veelinnud



Veelinnud



Veelinnud



Kohalik elu 





kohalik supluskoht



kohalik supluskoht



talisuplus



kohalik elu



kohalik elu





Kalastamine



kalastamine



muinastulede öö



aastavahetus



Mis kaitseb neid väärtusi?

• KeÜS § 23 lg 1 – igaühel on õigus heaolule, 
millega on tal oluline puutumus. 

• Pirita üldplaneering

• Tallinna vanalinna muinsuskaitseala
kaitsevöönd ja vaatesektor

• Muinsuskaitse eritingimused

• LKS ehituskeeluvöönd 50 m, kus hoonete ja 
rajatiste ehitamine on keelatud.



Tallinna vanalinna muinsuskaitseala 
põhimäärus § 8 

• tagada vanalinna silueti vaadeldavus 
vanalinnasuunalistelt tänavatelt



Muinsuskaitse eritingimused

Eritingimuste eesmärk on tagada, et muudatused ei mõjutaks •
muinsuskaitseala vaadeldavust, sh kaugvaadete säilimist ja silueti 
nähtavust 



Õigustatud ootused avaliku ruumi 
planeerimisel

• avalik kokkuleppe

• ülene on avalik huvi

• planeeritakse vastavalt üldplaneeringule ning 
erandid üksnes sellest üksnes avalikul 
vajadusel 

• miljööväärtusliku piirkonna elanikel  lisaks 
põhjendatult kõrgendatud ootus olemasoleva 
keskkonna säilimisele.







Detailplaneeringu algatamine

on võimalik keelduda,

kuid linn ei keeldunud, 

järelikult:

elluviimine on linna arvates põhjendatud ja •

võimalik?

vastassuunaline äratuntav avalik huvi •

vähemtähtis? 



FAKT - tegu on tormise alaga



FAKT –
tormine ala vajab kõrgeid lainemurdjad



FAKT- rajatakse betoonbassein ehk 
akvatoorium



FAKT-lainemurdjad varjavad oluliselt 
kaugvaateid 



FAKT – alla 1.50 m inimene ei näe  
midagi



FAKT- hooajaline sadam ei tasu ära



FAKT -turvalise sadama rajamine nõuab suuri 
investeeringuid. Mis on arenduse tegelik 

eesmärk?



FAKT-kalli arenduse eesmärk on võimalikult suur 
hoone kaldal (eskiis 2015) 

Kas edaspidi ka kortermajad  sadamahoone ja NOA 
vahele?





KOOSTÖÖ

• PLS § 9 Planeerimismenetlus on avalik ning 
linn peab avalikkust menetlusse piisavalt 
kaasama

• toimunud üks avalik arutelu (16.03.2016), 
mille järgselt lubati alternatiivseid lahendusi

• tänases lahenduses ei kajastu ükski elanike 
seisukoht peale lõkkeplatsi kaotamise



Ümberkaudsed elanikud, kes koosolekul osalesid, ei 
pidanud sadama ideed heaks. Muuhulgas toodi välja, 
et kavandatav parkla on liiga suur, sadamaalale pole 
motelli ja restorani vaja, aluste mastid varjavad 
merevaate, kaob kohalike supluskoht ja võimalus seal 
jalutada.







Planeerimistegevuse konflikt

• planeeringu ja KHS koostaja ja tellija on 

K-PROJEKT AS ning Vironia Keskus OÜ 

• KSH aruandes on kirjas, et alternatiividena 

mõistetakse arendaja seatud eesmärgi saavutamise 

erinevaid võimalusi

• planeeringu (sh KSH) koostamise tellimist ei või üle

anda, kui soovitakse muuta üldplaneeringut (PLS)



FAKT-KSH kajastab tellija ehk arendaja 
huve 



alternatiivsed lahendused

täna puuduvad•

mõju inimese heaolule pole hinnatud•

arutatakse üksnes maksimumvarianti•

sadama vajaduse analüüsi ei ole•

majandusliku mittetasuvuse risk, äriplaan •

puudub

rajatiste üksnes osaliselt • väljehitamise risk 



Planeerimisseadus § 10;12

• linn peab tasakaalustama erinevaid huve 

• kohalikku huvi väljendav planeering peab 
lähtuma kohalikest huvidest ja olema 
kooskõlas teiste ruumilist aspekti väljendavate 
dokumentidega.

• planeerimisel tuleb võimaluse korral eelistada 
keskkonnasäästlikke lahendusi



Riigikohtu otsus 3-3-1-62-02

• IGAÜHEL ON SUBJEKTIIVNE ÕIGUS NÕUDA 
HÜVEDE ÕIGLAST KAALUMIST 

Eesti vanasõna
9 korda mõõda ja üks kord lõika 



KAALUMINE

• Kas olemasolev olukord halveneb või 
paraneb?

• Kas olulisem on miljöö ja vaadete säilimine 
või eraomaniku majandushuvi?



Kas pakutav lahendus parandab 
elukeskkonda?

PLS § 8 Elukeskkonna parendamise põhimõte

tuleb luua eeldused kogukondlikke väärtusi 
kandvaks ruumiks, säilitades olemasolevaid 
väärtusi



• Kalevipoeg linnale ei sobinud, sest see…

- looks uue visuaalse dominandi Tallinna vanalinna 
kaitsevööndisse kilukarbivaate ette

- varjaks vaateid



Kuidas parandada vead 
kaasamisel?

eelmise• menetlusetapi kordamine on lubatud

avaliku• väljapaneku ja arutelu kordamine on lubatud

ETTEPANEK

korraldada• uus eksiislahenduse väljapanek ja sellele
järgnev avalik arutelu, kuivõrd

1) kaasamine on olnud ebapiisav

2) tegu on üldplaneeringut muutva detailiga

3) tegu on väärtusliku alaga, mille suhtes on oluline
avalik huvi

4) seniseid elanike ettepanekuid ei ole arvestatud



Paigaldada infotahvel

• (31) KOV on kohustatud kuu aja jooksul pärast algatamist
panema detailplaneeringualal nähtavale kohale
informatsioonitahvli vähemalt kuuks ajaks (PLS § 12)



Alternatiivsed menetlusettepanekud

• lõpetada avaliku ala suhtes detailplaneerimise 
menetlus, vajadusel jätkata menetlust üksnes 
eraomaniku ala suhtes

• alustada Pirita üldplaneeringu 
teemaplaneeringuga kogu Ranna tee äärde 
jääva rannikuala suhtes kuni NOA restoranini



Täname tähelepanu eest!

Merivälja Aedlinna Selts

märts 2018


