
Meriväljalastele on olnud muuliala
ja seda ümbritsev rannik aastakümneid kallis 
ja südamelähedane meelispaik oma armsa 
kodu läheduses.

Muulilt paiskuv laine, kaunid vaated ning 
Pirita rand on Merivälja ja Pirita kohamärgiks.

Hoiame seda üheskoos! Pirita ranna hea 
keskkonnaseisund on oluline kogu Piritale!

merivaljaselts@gmail.com; merivaljaselts.ee



Kas nõustume planeerimisega, kus koduranda ning UNESCO  
kultuuripärandi nimekirja kantud vanalinna ja Tallinna 
ainulaadset siluetti hakkab varjutama massiivne tehnoobjekt 
ning miljööväärtusliku elamuala rannik valatakse betooni? 

Sadam koos hotelli ja restoraniga ei ole mitte üksnes jahid ning 
hoone, vaid ka treilerid, kraanad, puhastusseadmed, kütuse 
tankimine, jäätmehoid, ujuvprügi, fekaalijäätmed, kaupade 
laadimine, liikluskoormuse tõus, parklad, kinnised tsoonid,  
privaatsuse vähenemine, öine valgusreostus jms. On üldteada, et 
sadamates ja selle lähipiirkonnas vee reostuse tase inimtegevuse 
tulemusena tõuseb. Juba enne planeerimise elluviimist on 
ületatud lähielanike jaoks kriitilise müra tase, kuid sadama 
rajamisel lisandub purjelaevade taglase (köied, vandid jne) poolt 
tekitatud müra, lisaks veesõidukite (sh. skuutrite) mootorite 
poolt tekitatud väga oluline müra. Samuti toob planeeringu 
elluviimine kaasa liikluskoormuse kasvu.
 
Veelgi olulisem on taastumatu keskkonnamõju! Merivälja muuli 
mahtude suurendamine ja selle käigus teostatavatel süvendus- ja 
täitmistöödel on negatiivne mõju Pirita rannale, kiirendades 
oluliselt sealse liivaranna hävingut. Juba praegu on Merivälja 
poolses osas Pirita liivarand hävinenud ja selle põhjuseks 
muuhulgas on ka sadamate (muulide) rajamine Piritale ja 
Miiduranda, kuna need takistavad uue liiva lisandumist Pirita 
rannale merre kantava liiva asemele. Tunnustatud asjatundja 
hinnangul Meriväljale sadama ehitamine tooks kaasa praeguse 
vetikate roiskumis- ja haisuala tõenäolise laienemine Pirita 
ranna suunas ja uute haisualade tekke.

Kõigil elanikel on võimalik teada anda enda arvamusest 
planeeringu suhtes, saates e-kirja merivaljaselts@gmail.com. 

Merivälja Aedlinna Selts on pöördunud õigusabi saamiseks Eesti 
tippadvokaadi Allar Jõks poole Soraineni advokaadibüroost.
Taotleme Ranna tee 1 ja lähialade detailplaneeringu edasise 
menetlemise lõpetamist. Täname kõiki kodanikke, kes 
on Merivälja Aedlinna Seltsi õigusabi saamiseks rahaliselt 
toetanud! Samas vajame jätkuvalt toetust õigusabi eest 
tasumiseks. Toetuse saab üle kanda Merivälja Aedlinna Seltsi 
arveldusarvele EE102200221066831610, selgitusega „õigusabi 
eest tasumiseks“.

Loe täpsema informatsiooni saamiseks muuliala 
planeeringumenetluse kohta www.merivaljaselts.ee. 
Samalt aadressilt leiad ka infot seltsi tegevuse ja liikmeks 
astumise kohta. 

Paljud elanikud on avaldanud arvamust sellisel kujul 
planeeringulahenduse vastu. Selline tugev kohalike elanike 
vastuseis annab meile uskumust, et seisame õige asja eest. Pirita 
ranna hävingu vältimine on meie ühine huvi!

Austusega, 
Merivälja Aedlinna Seltsi juhatus

veebileht: www.merivaljaselts.ee
e-post: merivaljaselts@gmail.com

Hea Merivälja ja Tallinna elanik!
Merivälja muulialale kavandatakse sadamat ning kolmekordset ärihoonet!


