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Merivälja muul - DP menetluse keskkonnaõiguse alased seisukohad, taotlused ja lisad



Täname Teid keskkonna-alaste seisukohtade ja neist tulenevate taotluste eest, mis puudutavad Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut. Kohaliku kogukonna arvamus uue sadama vajalikkusest ja võimalikkusest Meriväljal on oluline. Samuti on väga oluline arvestamine kõikide olemasolevate uuringutega. 

Täna oleme keskkonna-alaste küsimuste juures olukorras, kus varasem Pirita rannavööndi uuring (Pirita rannavööndi keskkonnauuringud ja rannakaitse rajatiste projekteerimise lähteülesanne  - lühendatult PRKU – TTÜ, 2005) toob välja mitmeid probleeme ja küsitavusi jahisadama rajamisel Merivälja muuli piirkonnas. Kokkuvõtvalt võib öelda, et PRKU ei toeta sadama ehitamist. 

Koos Ranna tee 1 detailplaneeringu KSH aruande eelnõuga on valminud teine uuring, milles konkreetsemalt käsitletakse sadamarajatiste võimalikku mõju rannavööndile (Mereuuringute läbiviimine kooskõlas Ranna tee 1 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu ja menetlusega. TTÜ MSI, 2016). Kokkuvõtvalt võib öelda, et nimetatud uuring ei näe rajatava sadama puhul olulise keskkonnamõju tekkimise võimalust. 

Oleme seisukohal, et sadama võimalik mõju rannaprotsessidele laiemal alal on antud detailplaneeringu kõige olulisem keskkonnaküsimus. Seetõttu leppisid Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet kokku, et enne detailplaneeringu menetlusega jätkamist tellib Tallinna linn täiendava rannaprotsesside uuringu. Lähteülesanne selle uuringu tarvis on valmimas ja see saadetakse eelnevalt tutvumiseks ka Merivälja Aedlinna Seltsile. 

Lisaks vastuolulistele seisukohtadele sadama võimaliku mõju osas rannaprotsessidele on detailplaneeringus esile kerkinud mitmed teised keskkonnaküsimused (n rannaprotsessidest otseselt sõltuv võimalik vetika- ja haisureostus, müratase Ranna tee ääres, sadamahoone maht), mis vajavad edasist selgitamist DP-s ja/või KSH-s. Kuna arendaja (Fausto Kapital OÜ) on probleemidest ning mitmete seotud asutuste ja vabaühenduste (Pirita LOV, Merivälja Aedlinna Selts, MTÜ Mähe Selts) kriitilisest hoiakust teadlik, siis on arendaja lubanud oktoobriks 2018 esitada detailplaneeringu täiendatud versiooni, mis võtab arvesse seni esitatud kriitilisi märkusi. Samas on selge, et ilma täiendava rannaprotsesside uuringuta (mis peaks andma vastuse kas üldse ja millises mahus jahisadam on Meriväljale võimalik rajada) ei saa DP sisulise menetlemiseta edasi minna. 

Arvestades Teie ettepanekut Ranna tee 1 DP keskkonnaküsimuste arutlemiseks Tallinna Keskkonnaameti esindajatega, teeme omakorda ettepaneku analüüsida koos lähteülesannet (seda vajadusel muutes), mis saab olema aluseks täiendavale rannaprotsesse käsitlevale uuringule. Samal kohtumisel saab käsitleda ka projekti teisi keskkonnaküsimusi. Eeldatav kohtumise aeg Keskkonnaametis (Harju tn 13, Tallinn) võiks olla oktoobri teine nädal (alates 8. oktoobrist). Kontaktisik: Andres Tõnisson, 6404 767, andres.tonisson@tallinnlv.ee). 
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