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I SELETUSKIRI 
 
1 PLANEERITUD MAA-ALA ASUKOHA KIRJELDUS 
 
Planeeritud maa-ala asub Pirita linnaosas Merivälja asumis Ranna tee ja mere vahelisel alal. 
Ranna tee 1 kinnistul paikneb algselt laevade ja busside ootamiseks projekteeritud ootepaviljon 
ning Merivälja muul.  
 
Planeeritud maa-ala suurus vastavalt algatamise korraldusele on 7,91 ha. 
Koostöös Tallinna Linnavaraametiga ja Tallinna Kommunaalametiga jõuti järeldusele, et sadama 
rajatised (ranna kindlustusrajatosed) peavad paiknema planeeringu maa-alal. Seetõttu on tehtud 
planeeringu maa-ala suurendamise ettepanek vastuvõtmise staadiumiks. Planeeritud maa-ala suurus 
on 8,37 ha. 
 
 
2 PLANEERITUD MAA-ALA RUUMILISE ARENGU EESMÄRGID 
 
Planeeritud maa-ala ruumilise arengu eesmärgid on: 
 Luua terviklik ruumiline lahendus mereäärsele alale, kus planeeritud jahisadam, välisruum 

ning meri moodustaksid teineteist täiendava terviku.  
 Säilitada ja parandada vanalinna vaadeldavust muulilt  
 Parandada piirkonna avaliku ruumi kvaliteeti. 
 Määrata nõuded ranna kindlustamiseks tormi ja lainetuse eest 
 
 
3 PLANEERINGUS KAVANDATU 
 
Ranna tee 1 kinnistule on planeeritud jahisadam teenindava hoonega.  
 
Sadama väljaehitamise käigus on vaja rekonstrueerida olemasolev muul, rajada uued ranna 
kindlustusrajatised (muulid, lainemurdjad), süvendada mereala kavandatava akvatooriumi ja 
sadama sissesõidu asukohas ning täita kavandadava akvatooriumi ja praeguse rannajoone vahele 
jääv mereala. Sadama akvatooriumi kavandatud mõõtmed on 135x200 m, akvatooriumi 
sügavuseks on kavandatud 3,5 m (mõõdud täpsustuvad projekteerimise staadiumis). 
 
Sissesõit jahisadamasse on kavandatud selliselt, et sadam oleks kaitstud suurema lainetuse eest. 
Olemasolev muul on vaja rekonstrueerida ja pikendada ning ehitada sadama akvatooriumi 
edelapoolsele küljele uus kaitsemuul. Sadama akvatooriumisse on joonistel näidatud ujuvkaide 
orienteeruvad asukohad.  
 
Ranna tee äärde on kavandatud kergliiklustee (nö rannapromenaad) ning avalikku kasutusse 
planeeritud parkimiskohad. 
 
 
3.1 Planeeritud maa-ala krundijaotus 
 
Pos 2-ga on tähistatud mere täitmisel suurenev Ranna tee T1 krundi osa.(kergliiklustee ja avalike 
parkimiskohtade rajamiseks). 
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Pos 3 krundi moodustamine Ranna tee 1 krundist ja võõrandamine linnale on vajalik, et Ranna tee 
äärne kergliiklustee paikneks linnamaal. Perspektiivselt liidetav Ranna tee T1 krundiga. 
 
 
3.2 Hoonestusalade ja hoonete paiknemise ning suuruse kavandamise põhimõtted 
 
Reljeefist tingituna on planeeringu ala kahes tasapinnas. Ranna tee poolt vaadatuna on jahisadama 
hoone visuaalselt 1-korruseline. Alumiselt tasapinnalt vaadates on hoone kahekorruseline.  
 
 
3.3 Ehitusõigus, hoonete kasutusotstarbed ning hoonete ja maaüksuste koormusnäitajad 

ning ehituskeeluvööndi vähendamise vajadus 
 
Ranna tee 1 kinnistule on planeeritud jahisadam teenindava hoonega.  
 
Looduskaitseseaduse¹ § 38 lg 5 p 2 kohaselt ei laiene Läänemere äärne 50 meetri laiune 
ehituskeeluvöönd kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud 
sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele. Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 
kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt on planeeritud maa-ala juhtotstarbeks määratud 
sadamaala - sadamategevusega seonduv ala. 
 
Sadamaseaduse § 2 p 1 annab sadamaehitise definitsiooni. Nimetatud seaduse kohaselt on sadam 
veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- ja veeala ning 
seal asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised (ehk sadamaehitised). 
Sadamateenusena käsitletakse aga kõiki sadamaseaduse § 3 lg-s 1 nimetatud teenuseid, seahulgas 
veesõiduki sildumise võimaldamist, lastimist ja lossimist, reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku 
korraldamist, veeliikluse korraldamist akvatooriumil ja sissesõiduteel ning veesõidukite 
pukseerimist ja jäämurdmist akvatooriumil.  
 
Sadamahoone planeeritud funktsioonid vastavad MKM-i poolt 2014.a välja töötatud 
väikesadamate soovituslikus teenusstandardis külalissadama kohta esitatud nõutavatest ja 
soovitatavatest teenustest. Teenusstandardi kohaselt on külalissadam harrastusmeresõitjat vastu 
võttev, kõrge teeninduskultuuriga ning mitmekülgseid tugi- ja mugavusteenuseid pakkuv 
väikesadam. 
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/lisa_1_vaikesadamate_standard_27_2_2014.pdf) 
 
 
Pos 1 Ranna tee 1 

Krundi kasutamise sihtotstarve: tootmismaa (sadam) 

Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1  

 
Kavandatud hoone kasutusotstarve on sadamahoone (Majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015a 
määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ kood 12416). 

Hoone suurim lubatud hoonealune pindala: 
 
Hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast: 

1330 m²  
 
10,5 m  

Hoone suurim lubatud absoluutkõrgus: 12,23 m  
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Pos 2  

Krundi kasutamise sihtotstarve: transpordimaa  

Mere täitmise teel tekkiv ala Ranna tee äärse kergliiklustee ja avalike parkimiskohtade rajamiseks.  
 
Pos 3  

Krundi kasutamise sihtotstarve: transpordimaa  

Krundi moodustamine on vajalik, et Ranna tee äärne kergliiklustee paikneks linnamaal. 
Perspektiivselt liidetav Ranna tee T1 krundiga. 
 
 
3.4 Vertikaalplaneerimise põhimõtted 
 
Jahisadama teenindamiseks vajalik maismaa ala luuakse mere täitmisega maapinna orienteeruva 
kõrgusmärgini abs.h=1.50 m. Ranna tee äärde planeeritud kergliiklustee ja parkimiskohad on 
planeeritud Ranna teega samasse tasapinda ehk siis orienteeruvalt abs h =5.80 m.  
 
Vertikaalplaneerimisega juhitakse sademevesi sademeveekanalisatsiooni. 
Haljastatud krundiosadele sattunud sademevesi immutatakse osaliselt pinnasesse. 
Kõvakattega krundiosal kogutakse sademevesi restkaevudesse.  
Nii vertikaalplaneerimise kui ka sademevee ärajuhtimise lahendus täpsustatakse ehitusprojektis. 
 
 
3.5 Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted 
 
3.5.1 Haljastus ja heakord 
 
Kavandatud on säilitada II väärtusklassi kuuluvad pooppuud.  
Planeeritud alal on palju ise levinud lehtpuude järelkasvu, millised on mõttekas likvideerida. 
Ranna tee servas kasvavad vanad hõberemmelgad nr 30, 31, 32 ja 33 on südamemädanike tõttu 
halvas tervislikus seisundis ja on ette nähtud likvideerida.  
 
Ranna tee äärde on ette nähtud täiendava kõrghaljastuse rajamine, mille planeerimisel on 
arvestatud vaadete säilimisega merele ning Tallinna vanalinnale. Vaadete säilimise huvides on 
piiratud madalhaljastuse kõrgust – madalahaljastus peab jääma alla 1,2 meetri. Haljastuse lahendus 
on valminud koostöös Kivisilla OÜ-ga, kes teostas maastikuarhitektuurse analüüsi ja vaadete 
hindamise (vt LISA 5.3). 
 
Ehitusprojekti koosseisus esitada haljastusprojekt, kus tuleb esitada mere lähedusega arvestav 
maastikuarhitektuuriline lahendus (kõrg- ja madalhaljastus, tänavainventar jne). 
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3.5.2 Likvideeritavate üksikpuude esialgne asendusistutuste arvutus 
 
Likvideeritavate puude asemele istutatavate puude selgitamiseks vajalik haljastuse ühikute arv on 
arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja 
hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“.  
 
Asendusistutuste arvutustes on lähtutud järgmisest valemist: 
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321
*

kkk
D haljastuse ühik 

kus D – raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;  
 k1 – raiutava puuliigi koefitsient; 
 k2 – raiutava puu seisukorra koefitsient; 

k3 – raiepõhjuse koefitsient (arvutustes 0,7). 
 

Jrk 
nr 

likv. 
puu 
nr puu liik 

liigi 
koefitsient 

rinnasläbimõõt 
(läbimõõtude 
summa) (cm) 

väärtus- 
klass k2 

haljastuse 
ühik 

Likvideerimise 
põhjus 

1 1 Harilik jalakas ei asendata järelkasvu rühm V - - teed 

2 3 Harilik jalakas ei asendata järelkasvu isen V - - plan haljastus 

3 4 Harilik jalakas 1 28 IV 0,3 19 plan haljastus 

4 5 Saarvaher 0,5 51 IV 0,3 26 plan haljastus 

5 6 Harilik jalakas 1 141 IV 0,3 94 plan haljastus 

6 7 Pensilvaania saar 1 103 III 1 93 plan haljastus 

7 8 Harilik jalakas ei asendata järelkasvu rühm V - - hoone 

8 9 Harilik jalakas ei asendata 19 V - - hoone 

9 10 Kuldlehine 
kibuvits 

ei asendata PÕÕSAD III 1 - hoone 

10 11 Harilik jalakas, 
harilik vaher 

ei asendata 39 V - - hoone 

11 12 Harilik jalakas ei asendata 26 V - - kergliiklustee  

12 13 Harilik tamm 2,5 52 II 2,5 99 hoone 

13 14 Harilik jalakas ei asendata 27 V - - plan haljastus  

14 15 Haraline 
ploomipuu 

ei asendata ISEND V - - plan haljastus 

15 16 Harilik jalakas ei asendata 49 V - - hoone 

16 17 Harilik vaher ei asendata 23 V - - hoone 

17 18 Harilik jalakas ei asendata 101 V - - hoone 

18 19 Harilik tamm 2,5 55 II 2,5 105 hoone 

19 20 Haraline 
ploomipuu 

ei asendata ISEND IV 0,3 - kergliiklustee 

20 21 Harilik jalakas ei asendata 51 V - - kergliiklustee 

21 22 Harilik jalakas ei asendata 15 V - - kergliiklustee 

22 26 Harilik jalakas 1 32 IV 0,3 21 kergliiklustee 

23 28 Harilik saar ei asendata VÕSUD V - - plan haljastus 

24 29 Palsampappel ei asendata ISEND V - - plan haljastus 

25 30 Hõberemmelgas 0,5 130 IV 0,3 65 plan haljastus 
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26 31 Hõberemmelgas 0,5 86 III 1 63 plan haljastus 

27 
32 Hõberemmelgas ei asendata 63 V - - plan haljastus, 

ohtlik puu 

28 33 Hõberemmelgas 0,5 87 IV 0,3 44 plan haljastus 

29 34 Hõberemmelgas ei asendata VÕSUD IV 0,3 - plan haljastus 

30 37 Palsampappel ei asendata VÕSUD V - - teed 

31 39 
Üheemakaline 
viirpuu 

ei asendata PÕÕSAS III - - teed 

32 44 Aed-karusmari ei asendata PÕÕSAS IV - - teed 

            Kokku 629   
 
Kavandatud hoonete ja teede ehitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks kokku tuleb likvideerida 
32 objekti, millest kaks puud on II väärtusklassi kuuluvad; kaks puud, üks põõsarühm ja üks 
põõsas on III väärtusklassis; viis puud, kaks järelkasvu isendit, üks kännuvõsu ja üks põõsas on IV 
väärtusklassis ning 7 puud, üks puude rida, neli järelkasvu isendit, kolm järelkasvu rühma, üks 
juurevõsude kogumik ning üks kännuvõsud on V väärtusklassi objekti. Asendusistutuse arvestuse 
aluseks olev haljastuse ühikute arv on 629. Haljastuse ühikute alusel arvutatakse likvideeritavate 
puude asemele istutatavate istikute arv.  
 
Arvutustega saadud haljastuste ühikute arv on esialgne ja see arv võib lahenduse täpsustamisel 
järgnevates projekteerimisstaadiumites muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv 
saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist. 
 
 
3.5.3 Jäätmekäitluse põhimõtted 
 
Jäätmehoolduse kord Tallinna haldusterritooriumil on määratud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas. 
Kord on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.  
 
Sorteeritud jäätmete võimalikud asukohad on tähistatud põhijoonisel. – kogumispaik hoone mahus 
ja jäätmemaja võimalik asukoht jahisadama territooriumil. Mõlemale kohale on ette nähtud 
planeeritud hea ligipääsetavus. Jäätmemaja on soovitav lukustada, mis kaitseb prügikonteinereid 
ilmastikutingimuste eest, on vandaalikindel ning hoiab eemal ebasoovitavad isikud ja kõrvaliste 
isikute prügi, samuti oleks arhitektuurselt sobiv.  

 
 
3.6 Liikluskorralduse ja parkimise korraldamise põhimõtted 
 
Planeeritud maa-ala asub Pirital Merivälja asumis Ranna tee ääres. Tallinna tänavate liigituse 
alusel on Ranna tee magistraaltänav, mis ühendab linnaosa teiste linnaosadega ja Viimsi vallaga.  
 
Ranna tee taastusremont teostati 2012-2013. aastal. Tuule tee nimeline ühissõidukite peatus asub 
planeeringualal.  
 
Juurdepääs Ranna tee 1 kinnistule on planeeritud Ranna tee T1 kaudu, planerinugalast  
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Juurdepääs sadama teenindusalale ning 40-le avalikule parkimiskohale on planeeritud Ranna tee 
paralleeltee kaudu, mis jääb Võra tee ja Merivälja tee vahelisele lõigule.  Hetkel on see teelõik 
ühesuunaline. Käesolevas planeeringus on ette nähtud selle teelõigu laiendamine ja muutmine 
kahesuunaliseks, nii et teelõigule jääb 3 sõidurada. Ranna teele on ette nähtud paigaldada täiendav 
foor, et võimaldada kinnistule sisse- ja väljasõite. Uus foor asub „Aia tee“ peatuse jalakäijate 
foorist 70 meetri kaugusel Ranna tee 1 kinnistu suunas.  
 
Kergliiklustee Ranna tee mere poolsel teepoolel täna puudub (on vaid bussipeatuse vahetus 
läheduses). Planeeringuga on ette nähtud kergliiklustee rajamine ülemisele tasapinnale (Ranna tee 
kõrvale).  
Alumisele tasapinnale jõudmiseks on ette nähtud trepistik. Lisaks on kavandatud jalakäijate 
pandus. Kõik kergliiklusteed, kaasa arvatud kaitsemuulide pealsed alad, on kõigile avatud.   
 
Ranna tee kõrvale planeeritud parkimiskohad on kavandatud Ranna teega ühte tasapinda. 
Jahisadama teenindusalale jõudmiseks on kavandatud pandus.  
 
Parkimiskohtade kontrollarvutus  
Ehitise otstarve Norm. arvutus 

alal, kus normi 
rakendatakse 

Normatiivne  
parkimiskohtade 
arv 

Planeeringus ettenähtud 
parkimiskohtade arv 
krundil 

Sildumiskohad  60

2
 

30 30 
 
 
 

 
Lisaks on kavandatud 40 avalikku parkimiskohta Ranna tee äärde. Olemasolevad 4 parkimiskohta 
on ette nähtud muuta peatumiskohtadeks. 
 
Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna parkimise korralduse arengukavale 
aastateks 2006-2014. Planeeritud ala asub äärelinnas.  
 
Detailplaneeringu lahendus on Tallinna parkimise korralduse arengukavaga kooskõlas. 
 
 
3.7 Avaliku ruumi planeerimise põhimõtted 
 
Planeeritud ala jääb supelranna põhjapiirist umbes 600 m kaugusele. 
 
Ranna tee äärde on kavandatud 4 meetri laiune kergliiklustee. Ranna tee äärde kavandatud 
parkimiskohad on planeeritud avalikku kasutusse.  
 
Kõik kergliiklusteed, kaasa arvatud kaitsemuulide pealsed alad ja teenindusala, on avatud kõigile. 
Põhijoonisel on märgitud avalikuks kasutamiseks määratud kergliiklusteed, mille kohta sõlmitakse 
Tallinna linnaga isikliku kasutusõiguse leping.  
 
Sadama ala ei piirata (lubatud on piirata inimeste pääsu ekstreemsete ilmastikuolude korral). 
Sadamahoone katusele tuleb hoone projektiga ette näha vaatluskoht. 
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4 TEHNOVÕRKUDE PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED 
 
Tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ning täpsustatakse ehitusprojektis tehnovõrkude 
valdajatelt taotletud tehniliste tingimuste alusel. 
 
4.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 
 
4.1.1 Üldosa 
 
Planeerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega: 
 Eesti Standard EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk  
 Eesti Standard EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk  
 Eesti Standard EVS 812-6:2012 /A1:2013 Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus 
 Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad  
 
Detailplaneeringu veevarustuse ja kanalisatsiooni osa koostamsel on arvestatud AKTSIASELTSi 
TALLINNA VESI 28.12.2015 tehniliste tingimustega PR/1566205-1. 
 
 
4.1.2 Veevarustus  
 
Olemasolev olukord 
Käesoleva detailplaneeringu alas olemasolevad veetorustikud puuduvad. 
Planeeringuala veevarustus on lahendatud Tuule tee olemasolevast ühisveetorustikust d63 mm, 
mis kuulub AKTSIASELTSile TALLINNA VESI. 
Piirkonnas normaalolukorras on tagatud vabasurve 360 kPa. 
 
Planeeritud veevarustus 
Planeeritud ööpäevane veetarbimine on orienteeruvalt 32,4 m³/d.  
Planeeringuala majandus-joogivee vajaduse kogus täpsustatakse järgnevates projektstaadiumites.  
Planeeringuala veevarustuse allikaks on Tuule tee olemasolev veetorustik d63 mm.  
Kinnistu liitumispunktiks ühisveevõrguga on maakraan DN50, mis on planeeritud 1 m kaugusele 
kinnistu piirist. Sulgarmatuurile paigaldada spindlipikendus ja kape (25t). 
Liitumispunkti asukoht on näidatud tehnovõrkude koondplaanil. 
Veetorustikuna kasutada PE vähemalt PN10 (De63- SDR17) survetoru.  
Torud peavad olema sertifitseeritud vastavalt standardile EN12201. 
Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale. Torud, mis jäävad 
maapinnale lähemale kui 1,8 m, mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 
Torustiku kohale (30-40 cm toru laest) on ette nähtud paigaldada hoiatuslint (tekstiga “VESI“) 
signaalkaabliga (minimaalselt 2,5 mm² ristlõikega). 
Torustike peale ei või ette näha puude ja põõsaste istutamist. 
 
 
4.1.3 Tuletõrjeveevarustus 
 
Planeeringuala maksimaalne välistulekustutusvesi 10 l/s tagatakse olemasolevate hüdrantidega, 
mis asuvad Tuule tee 8 ja Lääne tee 2 kinnistute juures. 
Ehitisesisest tuletõrjeveevarustust ei ole ette nähtud. 
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4.1.4 Kanalisatsioon 
 
Olemasolev olukord 
Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne.  
Ranna teel paiknevad sademevee- ja reoveekanalisatsioonikollektorid (mõlemad d400 mm).  
Planeeritud alal on olemas kaks sademeveeväljalasku. 
Käesoleva detailplaneeringu alas olemasolev reoveekanalisatsioon puudub. 
 
Planeeritud reoveekanalisatsioon 
Detailplaneeringu kanalisatsioon on ette nähtud lahkvoolne. 
Drenaaži- ja sademevee juhtimine kanalisatsiooni on keelatud. 
Heitvete koosseis peab vastama Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitud heitvete proovide 
võtmise, saasteastme ja hinnalisandite määramise juhendile. 
Planeeringuala olmereoveekanalisatsiooni eelvooluks on Ranna tee olemasolev 
ühiskanalisatsioonitorusik d400 mm. 
Detailplaneeringu maa-alal olmereovee orienteeruv ööpäevane vooluhulk on orienteeruvalt 
32,4 m3/d. 
Reoveekanalisatsiooni liitumispunkt on ette nähtud 1 m kaugusele kinnistu piirist. 
Liitumispunkti asukoht on näidatud tehnovõrkude koondplaanil.  
Kuna olemasoleva reoveekanalisatsiooni eelvoolu rajamissügavus on kõrge, tuleb tõenäoliselt 
kinnistusisene reoveekanalisatsioon tuleb lahendada reoveepumplaga.  
 
Jahtide reoveekogumispaakide tühjendamiseks kanalisatsioonisüsteemi tuleb järgmises 
projekteerimisstaadiumis sadama teenindusalale projekteerida purgimiskohad (pilsivee- ja 
reoveepumbakaevud), kust jahtide reovesi juhitakse kinnistu kanalisatsioonisüsteemi kaudu 
reoveepumplasse. Reoveepumplasse on planeeritud reoveemõõtja. 
 
Planeeritud sademeveekanalisatsioon 
Kuna jahisadama maismaa ala luuakse osaliselt mere täimisega maapinna, siis olemasolevad 
Ranna teel sademevee väljalasud on planeeritud likvideerida. Olemasolev sademeveekollektor 
d400 mm tuleb rekonstrueerida (ca 200 m) ning ümber suunata uude sademevee väljalasku De600. 
Uue väljalasu renni nõlv tuleb kindlustada kividega või betooniga ning tagada rasketehnikaga 
juurdepääs. Joonistel on tähistatud rasketehnika juurdepääsu võimalik asukoht planeeritud 
sademeveeväljalasu juurde läbi Tallinna linnale kuuluva transpordimaa sihtotstarbega 
Ranna tee T1 kinnistu (servituudivajadus AKTSIASELTS TALLINNA VESI kasuks). Asukoht 
täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis. 
 
Ranna tee äärde planeeritud parkla sademevesi on planeeritud suunata olemasolevasse Ranna tee 
sademeveekanalisatsiooni isevoolselt. Parklate sademevesi tuleb juhtida läbi liiva- ja 
mudapüüdurite ning läbi I-klassi õlipüüdurite. Tuleb projekteerida ka proovivõtukaevud. 
 
Detailplaneeringu sademevee vooluhulk 99,6 l/s jaguneb järgmiselt: 
 ühissademeveekanalisatsiooni suunatav vooluhulk on 95,8 l/s; 
 immutatav sademevee vooluhulk on 3,8 l/s. 
 
Liitumise vooluhulk on vastavalt AKTSIASELTSi TALLINNA VESI tehnilistele tingimusele 10 
l/s. Sademevee koormuste vähendamiseks tuleb kasutada ühtlusmahuteid või/ja suurema 
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läbimõõduga kinnistusiseseid sademevee torusid (et oleks suurte vihmade korral võimalik 
akumuleerida vooluhulki). 
 
Arvutused on tehtud vastavalt standardile EVS 846:2013. 
Liitumispunkti asukoht on näidatud tehnovõrkude koondplaanil.  
Kanalisatsioonitorustik on ette nähtud paigaldada plasttorudest ja -kaevudest. Kõikide torude 
rõngasjäikus peab olema SN8. Torud peavad olema sertifitseeritud vastavalt standardile EN1401 
polüvinüülkloriidtorude puhul ning EN1852 või EN13476 polüpropüleentorude puhul. 
Projekteeritud kanalisatsiooni isevoolsete torude minimaalne paigaldamissügavus on 1,4 m. 
Torustikud, mis jäävad maapinnale lähemale kui 1,4 m, mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb 
soojustada. 
Sademevee väljalask on tugevate tormituulte poolt mõjutatud, väljalasu suue tuleb projekteerida 
selliselt, et see vee võimalikule ekstreemsele survele vastu peaks. (betoonkonstruktsioonist). 
Suudme ette projekteerida võred (väikeste loomade ja laste kaitseks). 
 
 
4.2 Elektrivarustus  
 
Elektrivarustuse osa lahenduse aluseks on Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni poolt 28.12.2015 
välja antud tehnilised tingimused nr 23702. 
 
Elektrikoormuste tabel 
 

 
Pos. 
nr 

 
Nimetus 

Arvutuslik elektrikoormus, 
Pa / Ia (kW / A) 

1 Jahisadam 360 / 600 
 
Planeeritud jahisadama elektrivarustus on ette nähtud planeeritud alajaama (10/0,4 kV trafo kuni 
1000 kVA) baasil. Alajaama toide on ette nähtud sisselõikega 10 kV kaabelliini nr 1404 Viimsi ja 
Tuule tee ristmikul. 
 
Hoonete liitumiseks Elektrilevi OÜga näha ette liitumispunktid planeeritud alajaama madalpinge 
jaotusseadmes. 
 
Planeeritud kesk- ja madalpinge toitevõrgud ehitatakse kaabelliinidena. 
Planeeritud alajaamani peab olema tagatud vaba juurdepääs, sh ka raske veo- ja tõstetehnikaga. 
 
Käesolev lahendus on põhimõtteline. Konkreetsete objektide elektrivarustuse töö jooniste 
koostamine (ka 10/0,4 kV alajaama projekteerimine) toimub võrgu valdajalt taotletud tehniliste 
tingimuste alusel. Tööjooniste koostamisel tuleb lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja kehtivatest 
normatiivdokumentidest. 
 
 
4.3 Tänavavalgustus 
 
Detailplaneeringu ala kergliiklustee ja parkla valgustuseks on ette nähtud LED-lampidega 
välisvalgustid. 
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Valgustid paigaldatakse koonilistele terasmastidele. Tänavavalgustuse toiteliinid ehitatakse 
kaabelliinidena. 
 
Käesolev lahendus on põhimõtteline. Planeeritud kaabelliinide trassid ja valgustusmastide 
asukohad täpsustatakse tööprojekti mahus. 
Tööjooniste koostamine toimub võrgu valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel. 
 
 
4.4 Sidevarustus 
 
Objekti sidevarustuse planeerimisel on aluseks võetud Telia Eesti ASi 15.12.2015 
telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 25679540. 
 
Sidekanalisatsiooni põhitrass on ette nähtud arendada alates Ranna tee ääres paiknevast 
sidekaevust nr 6365. 
 
Sidekanalisatsiooni paigaldussügavus sõidutee all on min. 1,0 m, väljaspool sõiduteed 0,7 m. 
 
Planeeritav sidekanalisatsioon on ette nähtud ehitada plasttorudest. Sidekanalisatsiooni 
hargnemistel kasutatakse KKS sidekaevusid ja haruühendusi.  
 
Konkreetse objekti sidevarustuse (sh siderajatiste ümberpaigutuse projekt) tööprojekti koostamine 
toimub võrgu valdajatelt taotletud tehniliste tingimuste alusel. 
 
 
4.5 Soojus- ja gaasivarustus 
 
Planeeritud ala ei kuulu kaugküttepiirkonda vastavalt Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2017 
määrusele nr 9 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest 
eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja 
arenduskohustus“. 
 
Hoonesisene gaasikatlamaja parameetrite esialgne arvutus: 
Soojuskoormused: 
- küte: 235 kW 
- ventilatsioon: 145 kW 
- soe tarbevesi: 350 kW 
Katla võimsus ca 485 kW (kasutegur 95%). 
Gaasikulu ca 55 m³/h. 
Aastane kütusekulu ca 87000 m¹/a 
 
Gaasivarustuse lahenduse aluseks on aktsiaselts Eesti Gaas 16.03.2016 väljastatud tehnilised 
tingimused nr PJ-297/16. 
 
Ranna tee 1 kinnistu liitumine maagaasivõrguga on ette nähtud teha Tuule teel paikneval  
A-kategooria de110 mm gaasitorustikust, ca 70 m kaugusel. 
Kinnistule on planeeritud maa-alune gaasitorustik mööda Tuule tänavat kuni planeeritud 
kinnistuni. 
Liitumispunkt gaasivõrguga on planeeritud kinnistu piirile, Ranna teel. 
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Planeeritud torustiku koormused ja läbimõõdud ning täpne kulgemine täpsustatakse ehitusprojekti 
staadiumis vastavalt väljakujunenud olukorrale ja reaalselt rajatavatele mahtudele. 
 
 
5 KEHTIVAD JA PLANEERITUD KITSENDUSED 
 
5.1 Kehtivad kitsendused 
 
 Ranna ja kalda piiranguvöönd 200 meetrit. (Looduskaitseseadus¹ § 37 lõige 1) 
 Ehituskeeluvöönd 50 m (Looduskaitseseadus¹ § 38 lõige 1). Ehituskeeluvöönd ei laiene 

vastavalt looduskaitseseaduse1   § 38 lõikele 5 planeeritud ehitistele ja rajatistele. 
 Veekaitsevöönd 20 m tavalisest veepiirist (Veeseadus¹ § 29 lõige 2)   
 Kallasrada 10 m veepiirist (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus1 § 38). 
 
 
5.1.1 Riiklike mälestiste kaitsevööndid ja vaatekoridorid 
 
 Planeeritud maa-ala asub Vabariigi Valitsuse 20. mail 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud 

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse kohaselt Tallinna vanalinna 
muinsuskaitseala kaitsevööndis ja sellega liituvas vaatesektoris, mille hoonestamisel tuleb 
tagada vanalinna silueti vaadeldavus. (Merivälja muuli mere poolsel osal paikneb vanalinna 
vaatesektori vaatepunkt, vt jooniseid). 

 
 
5.1.2 Kehtivad kitsendused ja isiklikud kasutusõigused kinnistute kaupa 
 
Ranna tee 1 
 Geodeetiline märk nr T026 
 
Ranna tee T1 
 Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat AKTSIASELTS TALLINNA VESI ﴾registrikood 

10257326﴿ kasuks. Isiklik kasutusõigus ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, 
kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal. 

 Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Elisa Eesti AS ﴾registrikood 10178070﴿ kasuks. 
Tasuline isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu rajatiste ﴾kaablikanalisatsioonide﴿ 
ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal. 

 Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks tähtajaga 50 aastat Elektrilevi OÜ 
﴾registrikood 11050857﴿ kasuks. Tasuline asjaõigusseaduse § 158 ja § 158¹ järgne isiklik 
kasutusõigus maakaabelliinide omamiseks, ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja 
remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal. 

 
 
5.2 Kavandatud kitsendused 
 
Servituudi vajadused: 
 planeeritud hoonesisese alajaama rajamiseks krundile võrgu valdaja kasuks, suurusega ~90 m² 
 planeeritud keskpinge kaablikoridorile võrgu valdaja kasuks, 1 m äärmistest kaablitest 

mõlemale poole 
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 juurdepääsuks planeeritud alajaamale koridori laiusega 4 m, võrgu valdaja kasuks 
 planeeritud sademevee kanalisatsioonitorule koridori laiusega 6 m, võrgu valdaja kasuks 
 Avalikuks kasutamiseks määratud kergliiklustee ala 
 
 
5.2.1 Kavandatud kitsendused tehnovõrkude ehitamiseks ja kasutamiseks 
 
Ranna tee 1: 
SV: planeeritud hoonesisese alajaama rajamiseks krundile võrgu valdaja kasuks, suurusega ~90 m² 
SV: planeeritud keskpinge kaablikoridorile võrgu valdaja kasuks, 1 m äärmistest kaablitest 
mõlemale poole 
 
Viimsi tee T3: 
SV: kinnistule planeeritud keskpinge kaablikoridorile 1 m äärmistest kaablitest mõlemale 
poole ja gaasitorustikule 1 m välimisest mõõtmest mõlemale poole, võrgu valdajate kasuks; 
 
Ranna tee T1: 
SV: kinnistule planeeritud keskpinge kaablikoridorile 1 m äärmistest kaablitest mõlemale 
poole, gaasitorustikule 1 m välimisest mõõtmest mõlemale poole, sidekanalisatsioonile 1 m teljest 
mõlemale poole, veetorule ja reovee kanalisatsioonitorule koridori laiusega 5 m, võrgu valdajate 
kasuks. 
 
 
6 NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS 
 
Sadama ruumiprogrammi ja tegevusplaani väljatöötamisel on soovitav lähtuda MKM-i poolt 
2014.a välja töötatud väikesadamate soovituslikus teenusstandardis külalissadama kohta esitatud 
nõutavatest ja soovitatavatest teenustest. Teenusstandardi kohaselt on külalissadam 
harrastusmeresõitjat vastu võttev, kõrge teeninduskultuuriga ning mitmekülgseid tugi- ja 
mugavusteenuseid pakkuv väikesadam.  
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/lisa_1_vaikesadamate_standard_27_2_2014.pdf) 
 
 
6.1 Olulisemad arhitektuurinõuded 
 
 Hoone projekteerimiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus. 
 Hoone katusele tuleb ette näha vaatluskoht. 
 Sadamahoone fassaadimaterjalides kasutada võimalikult palju läbipaistvaid materjale (klaas), 

et hoone mõjuks õhuliselt ega domineeriks maastikus. 
 Piirdeaedu mitte rajada, va arvatud inimeste ohutuse tagamiseks vajalikud piirded (nt ülemise 

terrassi merepoolsesse serva). Piirded kavandada võimalikult läbipaistvad, et need ei varjaks 
merevaateid.   

 
 
6.2 Muud nõuded ja soovitused ehitusprojektide koostamiseks ja ehitamiseks 
 
 Geodeetiline märk tuleb taastada või ümber tõsta projekteerimise staadiumis kooskõlastatult 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistusega. 
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 Muulide, ranna kindlustusrajatiste, ujuvkaide asukohad ja parameetrid täpsustada 
projekteerimise staadiumis. 

 Kergliiklusteede äärde projekteerida istumisvõimalusi, et suurendada ala kasutusväärtust. 
 Mereäärsed jalakäijate alad tuleb projekteerida nii, et need oleks liikumiseks ohutud. 

Kergliiklusteed projekteerida vastavalt EVS 843:2016 Linnatänavad nõuetele (kalded jne).  
 Piirata inimeste pääsu muulidele ekstreemsete ilmastikuolude korral.  
 Ranna teega samale tasapinnale jäävad piirded kavandada võimalikult läbipaistvad, et need ei 

varjaks merevaateid. 
 Projekteerida jalgrataste parkimiskohad vastavalt Tallinna jalgrattastrateegiale. 
 Täpsustada teede, parklate ja haljastuse lahendus. 
 
 
6.2.1 Muinsuskaitselised eritingimused 
 
Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ poolt koostatud ja Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud 
tingimused: 
 Muinsuskaitseala kaitsevööndis kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka haljastustöödeks, tuleb 

koostada vastavasisuline projekt.  
 Planeeringualal tuleb Merivälja kail säilitada avalikult kättesaadav vaatekoht Tallinna 

vanalinna suunal. 
 Lisaks kaile on soovitatav võimaldada avalikult kasutatavat vaadet üle Tallinna lahe vanalinna 

suunal ka teistest vaatepunktidest planeeringualal, eelkõige tulevase sadamahoone kõrgematelt 
korrustelt ja katuselt. 

 
 
6.2.2 Keskkonnakaitsealased nõuded ja soovitused 
 
 Mereala täitmiseks on vajalik vee erikasutusluba, mida väljastab Keskkonnaamet. 
 Ehitustööde ajal tuleb keskkonnareostuse juhtumil teavitada sellest Keskkonnainspektsiooni ja 

Tallinna Keskkonnaametit ning võtta tarvitusele abinõud keskkonnasaaste leviku 
tõkestamiseks ja likvideerida reostus. ’ 
 

Haljastus: 
 Ehitusprojekti koosseisus esitada haljastusprojekt, kus tuleb esitada mere lähedusega arvestav 

maastikuarhitektuuriline lahendus (kõrg- ja madalahaljastus, pingid ja muu tänavainventar jne). 
Maastikuarhitektuurse lahenduse projekteerimisse kaasata maastikuarhitekt. 

 Juurdepääsuteede projekti koosseisus hinnata ka need puud, mis jäävad käesolevast 
planeeringualast välja, kuid jäävad projekteeritavasse alasse või alast kuni 10 meetri kaugusele. 

 Asendusistutus, mida ei ole võimalik teha planeeringualal, rajatakse linnaosavalitsuse või 
Tallinna Keskkonnaameti poolt määratud kohta. Istikud ja istutustööd peavad vastama 
standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad” ning Tallinna Linnavalitsuse 28.09.2011 määruse 
nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetele. 

 Puudel tuleb regulaarselt teha võrahooldust. Võrahoolduse intervall võiks olla 3 aastat. Puude 
võrahooldust (peamiselt kuivanud okste võrast väljasaagimist, paiguti ka mõne haru pikkuse 
vähendamist, võra harvendamist või võra alguse tõstmist) peavad tegema kutsetunnistusega 
arboristid. 

 Ranna lähedusse sobivad tormidele vastupidavad puuliigid, lainete mõjupiirkonda jäävad puud 
peavad taluma ka soola nii mullas kui ka õhus. Sellised on suurtest puudest sanglepp, 
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hõbehaab, hall haab, harilik tamm ja hõberemmelgas. Sobivad ka nende liikide sordid. 
Hõberemmelga harud muutuvad kõige varem tormihellaks, kuid hõberemmelgas on 
rannapromenaadide traditsiooniline liik. Keskmise kõrgusega puudest sobivad harilik 
toomingas, pooppuu, valge pihlakas, ahtalehine hõbepuu. Madalatest puudest sobivad 
üheemakaline viirpuu ja tömbilehine viirpuu, laukapuu, harilik türnpuu. 

 Kõrgetest põõsastest on sobivad suur läätspuu, verev kontpuu, villane lodjapuu, harilik sirel, 
keskmise kõrgusega põõsastest näärelehine kibuvits, kurdlehine kibuvits ja tema hübriidid, 
mage sõstar. Parima soolataluvusega on kurdlehine kibuvits ja tema hübriidid. Põõsad tuleb 
istutada rühmadena ning noori rühmi tuleb kaitsta tallamise eest piiretega. 

 
 
Nõuded jäätmekäitluse korraldamiseks: 
 Jäätmehooldus korraldada vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele. 
 Laevaheitmete käitlemiseks vajalike tingimuste kavandamisel jahisadamas tuleb lähtuda 

sadamaseaduses esitatud nõuetest.  
 Hoone ekspluateerimisel tekkinud jäätmed koguda liigiti ja anda vastavat jäätmeluba omavale 

ettevõttele üle käitlemiseks.  
 Laevaheitmete käitlemiseks vajalike tingimuste projekteerimisel tuleb lähtuda sadamaseaduses 

esitatud nõuetest.  
 Ehitusjäätmete käitlemist käsitleda ehitusprojektis. 
 Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või kui see ei ole võimalik, siis vähendada. 
 Hoone välisukse lähedusse, pinkide kõrvale paigaldada prügikastid.  

 
 
6.2.3 Tuleohutusnõuded 
 
 Tule leviku takistamiseks projekteerida hooned TP-1 tuleohutusklassile vastavad. 
 Päästemeeskonnale tagada päästetööde tegemiseks ja tulekahju kustutamiseks juurdepääs 

ettenähtud päästevahenditega. 
 
 
6.2.4 Kuritegevuse riske vähendavad abinõud 
 
 Hoonele paigaldada vastupidavad uksed ja aknad, mis vähendab vandalismiaktide ja 

sissemurdmiste riski. 
 Kavandada hoone sissepääsude juurde, sadama teenindusalale ja kergliiklusalade kõrvale 

nõuetekohane valgustus ning videovalve. 
 Vandalismiaktide ja varguste ennetamiseks kavandada mänguväljakule vastupidavast 

materjalist ning kindlalt kinnitatud inventar. 
 
 
6.2.5 Nõuded ehitusprojektide koostamiseks ja ehitamiseks tehnovõrkude osas 
 
Ehitusprojektide koostamiseks tuleb taotleda kõikidelt võrguvaldajatelt tehnilised tingimused ja 
ehitusprojektid kooskõlastada võrguvaldajatega.  
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Nõuded projekteerimiseks: 
Veevarustus ja kanalisatsioon: 
 Jahtide reoveekogumispaakide tühjendamiseks kanalisatsioonisüsteemi tuleb sadama 

teenindusalale projekteerida purgimiskohad (pilsivee- ja reoveepumbakaevud), kust jahtide 
reovesi juhitakse kinnistu kanalisatsioonisüsteemi kaudu reoveepumplasse. Reoveepumplasse 
on projekteerida reoveemõõtja.  

 Merele lähemale ehk alumisele tasapinnale planeeritud parkla sademevesi suunata 
kinnistusisesesse sademeveepumplasse ning ülepumpamisega ühissademeveekanalisatsiooni. 

 Parklate sademevesi tuleb juhtida läbi liiva- ja mudapüüdurite ning läbi I-klassi õlipüüdurite. 
Tuleb projekteerida ka proovivõtukaevud. 

 Ehitusprojektides täpsustada sademeveelahendus ning valida konkreetne sademevee koormuste 
vähendamise lahendus, et tänavatorusse minev vooluhulk ei ületaks 10 l/s. Sademevee 
koormuste vähendamiseks tuleb kasutada ühtlusmahuteid või/ja suurema läbimõõduga 
kinnistusiseseid sademevee torusid.  

 Sademevee väljalasu suue tuleb projekteerida selliselt, et see vee võimalikule ekstreemsele 
survele vastu peaks. (betoonkonstruktsioonist). Suudme ette projekteerida võred (väikeste 
loomade ja laste kaitseks). 

 Sademevee merrelasu juurde peab pääsema rasketehnikaga. 
 Sademevee väljalaskude ümberehitus vajab vee-ettevõtja AKTSIASELTSile TALLINNA 

VESI väljastatud vee erikasutusloa muutmist. Võtta tehnilised tingimused AKTSIASELTSilt 
TALLINNA VESI. 

 
Elektrivarustus: 
 Täpsustada alajaama ja liitumiskilbi asukoht vastavalt hoone arhitektuurile. 
 Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt võrguvaldajaga. 
 Tööjooniste staadiumiks taotleda tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. 
 
Valgustus: 
 Projekteerida nõuetekohane sadamaala valgustus. 
 Ranna tee äärsele promenaadile projekteerida nõuetekohane tänavavalgustus. 
 Tänavavalgustuse tööprojekt kooskõlastada täiendavalt võrgu valdajaga. 
 
Sidevarustus: 
 Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjadest. 
 Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia Eesti AS täiendavad tehnilised tingimused. 
 Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised. 
 
Soojus- ja gaasivarustus: 
 Ehitusprojektid kooskõlastada võrguvaldajaga. 
 Enne gaasitorustike ehitustöid tellida tehnilised tingimused tööprojekti koostamiseks. 

Gaasitorustike ehitustööde eelduseks on sõlmitav leping AS-ga Gaasivõrgud. 
 
Energiatõhusus: 
 Hoone rajamisel on soovitav järgida energiasäästupõhimõtet kasutades hoonete rajamisel 

kvaliteetseid materjale ning ehituslahendusi, mis aitavad tagada hoonete väiksemat 
soojusvajadust ja energiatarbimist. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb järgida 
majandus- ja taristuministri 3. juuni 2015. a määrust nr 55 „Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded1“. 
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6.2.6 Veeteede Ameti nõuded 
 
 Sildumiskohtade (k.a sildunud aluste) ridade vahele tuleb jätta piisavalt liikumis- ja 

manööverdusruumi. Näiteks on väikseim erinevate maade väikelaevasadamate projekteerimise 
juhendites esitatud sildumiskohtade ridade (k.a sildunud aluste) vahelise läbipääsu laius 1,5 
suurima seda kasutava aluse pikkust.  

 Välisvalgustuse projekteerimisel lähtuda sellest, et see ei hakkaks häirima sadama 
navigatsioonitulede kasutamist ning ei pimestaks veeliiklejaid.  

 Sadamaehitiste ja süvendustööde projekt tuleb enne tööde algust kooskõlastada Veeteede 
Ametiga, vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 06. detsembri 2002. a määrusele 
nr 26 "Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või 
mõjupiirkonnas".  

 Sadama navigatsioonimärgistuse projekteerimisel tuleb lähtuda majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 02. detsembri 2002. a määrusest nr 18 "Navigatsioonimärgistuse 
kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest 
teavitamise nõuded ning kord".  

 
 
6.3 Olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud 

meetmed vastavalt KSH aruandele (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 2015-0208) 
  

6.3.1 Ettepanekud merekeskkonna kaitseks 
 
Soovitused projekteerimiseks:  
 Sadamarajatiste ja sadamahoone projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada, et planeeritav 

sadam asub aktiivsete rannaprotsesside piirkonnas ning tormitegevuse poolt mõjutatavas alas. 
Seetõttu tuleb hooned ja rajatised projekteerida vastupidavana tuulte, lainetuse ja jäätumise 
mõjudele. Meede on väga tõhus, sest see võimaldab tagada tegevuse kõrge kvaliteedi, vältida 
ja vähendada võimalike purustustega tekkivaid tagajärgi (eelkõige ohtu inimestele ja tema 
varale ning majanduslikku kahju arendajale) ning pinnase ja veekeskkonna (mere, põhjavee) 
reostusohtu (nt kanalisatsiooniehitiste purunemisel).  

 Muulide projekteerimise käigus tuleb teha laine ja jää koormuse arvutused ning riskianalüüs, 
mis kindlustab väljapakutud lahenduse täieliku töökindluse. Meede on väga tõhus (vt eelmine 
punkt).  

  Sadamarajatiste projekteerijal ja ehitajal peab olema varasem kogemus ja pädevus selles 
valdkonnas ning kõrge töökultuur. Meede on väga tõhus, sest see võimaldab saavutada 
kavandatava tegevuse ja tulemuse kõrge kvaliteedi.  

 
Ehitusaegsed meetmed  
 Mitte teostada süvendustöid ajavahemikul aprilli algusest kuni juuni lõpuni, sest tegemist on 

kalade peamise kudemisajaga. Samuti välditakse sellel moel kalalarvide hukkumist ning 
vähendatakse merepõhjataimestiku kahjustamist. Meede vähendab oluliselt negatiivset mõju 
kalastikule, kalapüügile ja merepõhjaelustikule. Meede on väga tõhus, sest sellega tagatakse 
kalastiku elutingimised nende paljunemisperioodil.  

 Kui arvestatakse kalastiku kaitseks soovitatud piiranguga mitte teha süvendustöid aprillist 
juunini, vähenevad ka mõjud linnustikule, eriti naabruses pesitsevatele linnuliikidele. Müra 
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põhjustavast ehitustegevusest sadamas tuleks hoiduda lindude pesitsusperioodil. Meede on 
tõhus, sest sellega vähendatakse häiringuid pesitsevatele lindudele.  

 Kuna heljumi leviku ulatus sõltub peamiselt hüdrometeoroloogilistest tingimustest, siis tuleks 
süvendustöid vältida püsivalt tuuliste ilmaolude (tuule kiirus 8-9 m/s) korral, mil hoovused on 
kiiremad ja settimine aeglasem, põhjustades hõljumi kandumist kaugemale. Meede on tõhus, 
sest sellega vähendatakse heljumi levikut merekeskkonnas.  

 Korraldada süvendustööd selliselt, et nende kestus oleks võimalikult lühiaegne, et vähendada 
kõrgendatud kontsentratsiooniga heljumi ekspositsiooniaega, vähendamaks tõenäosust 
otsesteks negatiivseteks mõjudeks kalastikule. Sellega vähendatakse negatiivseid mõjusid 
merepõhjaelustikule ja kalastikule, selle kaudu ka neist toituvatele ja ala kasutavatele 
veelindudele ja mereimetajatele, kellele nad on oluliseks toiduressursiks.  

 Kasutada parimat võimalikku tehnikat (PVT), millega saab süvenduspiirkonnas vähendada 
heljumi laialikandumist merekeskkonnas. Meede vähendab heljumi levikut ja sellega 
kaasnevaid mõjusid.  

 Süvenduspiirkond tuleb hoida võimalikult kompaktne, arvestades meresõiduohutuse ja tööde 
läbiviimise tehnoloogiliste nõuetega.  

 Võimalike avariide tagajärgede likvideerimiseks peab süvendustööde tegemise ajal olema 
kohapeal õlitõrje tehnika (poomid, adsorbendid jne). Avarii korral tuleb sellest viivitamatult 
teavitada Keskkonnainspektsiooni ja Politsei- ja Piirivalveametit. Süvendustehnika tehnilise 
korrasoleku ja meeskonna kvalifikatsiooni eest vastutab töö teostaja.  
 

Kasutusaegsed meetmed  
 Sadamat külastatavatele harrastusmeresõitjatele peab olema kättesaadav sadama eeskiri (mis 

tuleb koostada sadama valmimisel, enne sadama kandmist registrisse). Meede on tõhus, sest 
vähendab teadmatusest toimuda võivaid intsidente, mis võivad kaasa tuua keskkonnakahju ja 
kahju inimeste varale (veesõidukitele).  

 Setete kandumisel sadama sissesõiduteele tuleb meresõiduohutuse tagamiseks ja võimalike 
avariiolukordade mõju vältimiseks või leevendamiseks vajadusel teostada kordussüvendusi. 
Meede on tõhus, sest sellega vähendatakse võimalikke avariiolukordi, mis võivad kaasa tuua 
keskkonnakahju ja kahju inimeste varale (veesõidukitele).  

 Sadama lähistel tuleb vajadusel sätestada kiiruse piirangud, mis välistaksid sõitmise nn 
kriitilisele kiirusele lähedase kiirusega. Meede on tõhus, sest sellega välditakse negatiivseid 
muutuseid lainekoormuses ja neist tulenevates rannaprotsessides. Samuti vähendatakse 
kiirusepiirangutega ohtlike intsidentide ja avariiolukordade võimalusi.  

 Sadama ekspluatatsioonil tuleb arvestada kõiki Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid 
ja sadamaga külgnevate alade elanike ja rannapiirkonnas puhkajate põhjendatud huve. Sadama 
alal ja selle lähipiirkonnas ei ole lubatud harrastada veemotosporti, mis võib ohtu seada 
sadamas olevaid aluseid ning häirida inimesi sadamas või selle läheduses, sh puhkealal ja 
supelrannas. Meede on tõhus, sest sellega hoitakse kontrolli all piirkonna mürataset ning 
vähendatakse ohuolukordi ja häiringuid, mis loob eeldused vastastikuseks mõistmiseks ja 
koostööks piirkonna elanike ja huvigruppidega.  

 Sadama omanik/valdaja peab kehtestama sadama eeskirja, millest tuleb lähtuda sadama 
ekspluatatsioonil. Samuti on oluline arvestada võimalike riskidega sadamas (naftareostuse 
võimalikkus, tulekahjud silduvatel laevadel jne). Sadama haldajal peab olema ettevalmistus 
ning tegevuskava riskide maandamiseks ning võimalikes ohuolukordades tegutsemiseks. 
Meede on tõhus, sest sellega vähendatakse võimalikke ohu- ja avariiolukordi, mis võivad kaasa 
tuua keskkonnakahju ja kahju inimeste varale (veesõidukitele).  
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6.3.2 Ettepanekud müra mõju vähendamiseks  
 
Ehitusaegsed meetmed  
 Ehitusmüra seisukohast on kõige tõhusam meede, kui täielikult välditakse mürarikkaid 

ehitustöid hilisõhtusel ja öisel perioodil (ajavahemikus kella 21-st õhtul kuni kella 7-ni 
hommikul). Müra mõju vähendamiseks elamu- ja puhkealale on soovitav teostada mürarikkad 
ehitustööd tööpäevadel päevasel ajal.  

 Üldse on soovitav kavandatava sadama ehitustööd korraldada selliselt, et öösel neid üldse ei 
teostata ning nädalavahetustel käivad tööd ainult siis, kui see on ehitustehnoloogiast lähtuvalt 
hädavajalik. Sellega välditakse võimalikke konflikte piirkonna elanikega ja puhkajatega.  

 Ehitustöödel eelistada vähem müra tekitavat tehnoloogiat.  
 Kui ehitustööde käigus on vajalik rammimine, siis on soovitav võimalusel kasutada müra 

levikut takistavat ekraani (nn torbik ümber vaia otsa ja rammi pea). Rammimist on lubatud 
teha tööpäevadel kella 7.00–19.00.  

 
Kasutusaegsed meetmed  
 Planeeritavas väikesadamas mitte ette näha jettide, skuutrite ja muude võistlusspordiks 

mõeldud mürarikaste veesõidukite teenindamist.  
 Sadamasse sisenevad alused peavad olema tehniliselt korras ega tohi tekitada müra, mis ületab 

Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud mürataseme piirnorme.  
 Müra mõju vähendamiseks määrata vajadusel rannalähedases vööndis sadamasse sisse- ja 

väljasõidul väikelaevadele kiirusepiirang.  
 Kais seisvatel jahtidel peavad seisevtaglas ning pakitud (rullitud) purjed olema kinnitatud 

turvaliselt ja sellisel moel, et need ei tekitaks liigset müra. 
 Soovitav on sadamaeeskirjas ette näha kord, et väikelaeva omanik peab kooskõlastama 

jahisadama korrapidajaga suurt müra tekitavad tööd.  
 Sadamas ei ole soovitav korraldada mürarikkaid üritusi.  
 
Müra mõju vähendamise ettepanekuid nii sadama ehitamise kui ka käitamise ajal tuleb rakendada 
kompleksselt, sest koosmõjus annavad need parema efekti.  
 
 
6.3.3 Ettepanekud olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks  
 
Alljärgnevalt on toodud ettepanekud/soovitused DP haljastuse lahenduse ning haljastusprojekti 
koostamiseks (milliste ettepanekutega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud, loe ptk 7.13):  
 Säilitada tuleb uuritud alal haljastuslikult väärtuslikud harilikud tammed ja pooppuud. : 

Planeeringulahendusega on pooppuude kasvutingimused tagatud.  
 Hariliku tamme nr 19 vastu paviljoni katust olevaid oksi saab vajadusel kärpida või ära 

saagida.  
Tamm on ette nähtud likvideerida.  

 Ohtlik tugevalt kaldus tüvega hõberemmelgas nr 32 tuleb likvideerida. 
 Jälgida tuleb hõberemmelgate nr 30 ja 33, saarvahtra nr 5 ning hariliku hobukastani nr 27 

harude seisundit. Kui harud vajuvad maapinna poole, harudesse ilmuvad lõhed või harudele 
või harude vahele ilmuvad seente viljakehad, tuleb kas harusid lühendada või puud tervikuna 
likvideerida ja asendada noorte puudega.  
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 Likvideerida tuleb ise alale levinud puud, mis kahjustavad (varjavad) väärtuslikumaid puid või 
kahjustavad teid ja hooneid, samuti tihedalt koos kasvavad lehtpuude järelkasvu isendid, millel 
on kujundamata võra.  

 Säilivatel puudel tuleb regulaarselt teha võrahooldust. Võrahoolduse intervall võiks olla 3 
aastat. Puude võrahooldust (peamiselt kuivanud okste võrast väljasaagimist, paiguti ka mõne 
haru pikkuse vähendamist, võra harvendamist või võra alguse tõstmist) peavad tegema 
kutsetunnistusega arboristid.  

 Ranna lähedusse sobivad tormidele vastupidavad puuliigid, lainete mõjupiirkonda jäävad puud 
peavad taluma ka soola nii mullas kui ka õhus. Sellised on suurtest puudest sanglepp, 
hõbehaab, hall haab, harilik tamm ja hõberemmelgas. Sobivad ka nende liikide sordid. 
Hõberemmelga harud muutuvad kõige varem tormihellaks, kuid hõberemmelgas on 
rannapromenaadide traditsiooniline liik. Keskmise kõrgusega puudest sobivad harilik 
toomingas, pooppuu, valge pihlakas, ahtalehine hõbepuu. Madalatest puudest sobivad 
üheemakaline viirpuu ja tömbilehine viirpuu, laukapuu, harilik türnpuu.  

 Kõrgetest põõsastest on sobivad suur läätspuu, verev kontpuu, villane lodjapuu, harilik sirel, 
keskmise kõrgusega põõsastest näärelehine kibuvits, kurdlehine kibuvits ja tema hübriidid, 
mage sõstar. Parima soolataluvusega on kurdlehine kibuvits ja tema hübriidid. Põõsad tuleb 
istutada rühmadena ning noori rühmi tuleb kaitsta tallamise eest piiretega.  

 
 
6.3.4 Ettepanekud maastikuarhitektuuri ja vaadete seisukohast  
 
 Oluline on tagada avalik ligipääs muulile ning vaated Tallinna vanalinnale.  
 Kavandada meetmed inimeste ohutuks liikumiseks mere läheduses (kallasrajal), sest 

piirkonnas tekivad kõrged lained.  
 Tänavapuude kavandamisel haljastusprojektis juhinduda Tallinna Linnavalitsuse 28.09.2011 

määrusest nr 112 "Avalikule alale puude istutamise kord".  
 Kavandatava sadamahoone fassaadimaterjalides kasutada võimalikult palju läbipaistvaid 

materjale (klaas), et hoone mõjuks õhuliselt ega domineeriks maastikus.  
 Kavandatava kergliiklustee äärde planeerida istumisvõimalusi, et suurendada ala 

kasutusväärtust.  
 Ranna teega samale tasapinnale jäävad piirded kavandada võimalikult läbipaistvad, et need ei 

varjaks merevaateid.  
 
 
6.3.5 Ettepanekud linnustiku kaitseks  
 
 Sadamahoone kavandamisel tuleb analüüsida klaaspindade ohte lindudele ning kaasata 

projekteerimisel vastav ekspert. Soovitatav on määrata sadamahoone projekteerimiseks nõue 
rakendada suuremate klaasipindade kavandamisel meetmeid, et vältida lindude kokkupõrkeid 
hoonega.  

 Vältida suuri peegelklaasist pindasid sadamahoone fassaadil või kasutada fassaadil ja muudel 
klaaspindadel linnusõbralikke klaasitüüpe (madala peegeldusteguriga klaasi või 
ultraviolettmustriga klaasi). Väljaspool aknapindu võib kasutada ka matistatud, kiletatud või 
muud, ainult valgust läbilaskvat klaasitüüpi. Linde aitavad hoida klaasidesse lendamisest ka 
mitmesugused võrestiklahendused fassaadil.  
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6.3.6 Muud soovitused  
 
 Sadama ruumiprogrammi ja tegevusplaani väljatöötamisel on soovitav lähtuda MKM-i poolt 

2014.a välja töötatud väikesadamate soovituslikus teenusstandardis külalissadama kohta 
esitatud nõutavatest ja soovitatavatest teenustest (vt KSH ptk 3.14).  

 Valgustuslahenduse väljatöötamisel vältida valgusreostuse tekkimist (vt KSH ptk 3.7).  
 
 
6.4 Olulise keskkonnamõju seireks kavandatud meetmed ja mõõdetavad indikaatorid 

vastavalt KSH aruandele (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 2015-0208) 
 
Seoses Ranna tee 1 ja lähiala DP-ga kavandatava tegevuse elluviimisega ei tuvastatud võimalikku 
olulist negatiivset keskkonnamõju või see mõju on välditav või leevendatav vastavate soovituste 
rakendamisel. Seire läbiviimine Ranna tee 1 ja selle lähiala DP mahus kavandatud Merivälja 
sadama ehitustööde, sh süvendustööde, ajal ei ole vajalik juhul, kui järgitakse KSH aruandes 
ekspertide poolt esitatud leevendusmeetmeid.  
 
Sadama ekspluatatsiooni käigus on oluline jälgida setete võimalikku kandumist sadama 
sissesõidualale ning vajadusel teostada korduvsüvendus sissesõidukanalis.  
 
Tallinna lahel viiakse riiklikku rannikumere seire alaprogrammi, mis kuulub mereseire 
allprogrammi ja hõlmab rannikumere seisundi jälgimise hüdrokeemiliste, hüdrobioloogiliste, 
hüdromorfoloogiliste näitajate kaudu. Seirejaamade võrgustik Muuga-Tallinna-Kakumäe 
rannikumere veekogumis (vt joonis), mis on kohandatud vee raamdirektiivi nõuetele vastavaks 
ning võimaldab hinnata rannikumeres eristatavate veekogumite seisundit, on piisav, et hõlmata ka 
kavandatava Merivälja sadamaga seotud merekeskkonna seiret.  
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Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe veekogumi põhjakoosluste transektide ning vee- ja põhjaloomastiku seirejaamade paiknemine 
2016. aastal. 

 
Muuga-Tallinna-Kakumäe rannikumere veekogumis teostatava operatiivseire ülesandeks on 
andmete kogumine veekogumi kohta, kus on põhjust eeldada seisundi mittevastavust 
keskkonnaalastele eesmärkidele. Seiretöödel kasutatavad meetodid põhinevad valdavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikatel ja järgivad rahvusvaheliselt ja Läänemere teistes 
riikides (ka HELCOM COMBINE jaoks) aktsepteeritud metoodikaid. Operatiivseire raames 
määratakse järgmised parameetrid ja arvutatakse järgmised indeksid: 
 fütoplankton: klorofüll (chl a), liigiline koosseis, arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste 

üksuste kaupa); 
 zooplankton: liigiline koosseis; arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste üksuste kaupa);  
 põhjataimestik: põhjareljeef (kajaloega), keskkonna parameetrid (hapnikusisaldus, 

veetemperatuur põhjalähedases kihis, vee läbipaistvus, põhja iseloom, lahtise sette hulk jt), 
põhjataimestiku liigiline koosseis ja biomass (sh biomassi jaotus transektil), katvus, 
põhjataimestiku sügavuslevik, põisadru sügavuslevik, mitmeaastaste liikide hulk ja 
üheaastaste/mitmeaastaste liikide osakaal, FDI (põhjataimestikuvööndi elupaigalise 
mitmekesisuse indeks); 

 põhjaloomastik: liigiline koosseis, biomass (kuivkaaluna), taksonite ja üldarvukus, 
esinemissagedus, indeksid (ZKI – põhjaloomastiku koondindeks, KPI – kõvade põhjade 
indeks); 

 hüdrokeemia: temperatuur, soolsus, pH, NH4
+, NO3

-, NO2
-, Nüld, PO4

3-, Püld, SiO4-Si, H2S. 
Võõrliikide seiret teostatakse rannikumere operatiivseire raames kahes rannikumere piirkonnas, 
mis jääb sama veekogumi piiresse (Muuga laht, Tallinna laht). Võõrliikide seire raames 
registreeritakse leitud võõrliigid (zooplankton ja põhjaloomastik, kalastik), antakse nende arvukus 
ja biomass ning kirjeldatakse arvukuse ja biomassi ning ruumilise leviku muutusi võrreldes 
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varasemate aastatega. Kalade (ümarmudil) ja hiina villkäpp-krabi arvukus antakse CPUE (Catch 
Per Unit Effort, saak püügi kohta) kaudu.  
 
Detailselt on rannikumere operatiivseire ja selle juurde kuuluvate seiretööde metoodikat 
kirjeldatud vastavates operatiivseire aruannetes (vastutav täitja TÜ Eesti mereinstituut).  
 
Rajatavast sadamast lõunas paikneb Eesti mererannikute seire vaatlusala. Pärast Merivälja sadama 
rajamist on soovitav antud töö järeldusi seire abil verifitseerida.  
 
 
7 KAVANDATU VASTAVUS PLANEERITUD ALA RUUMILISE ARENGU 

EESMÄRKIDELE, AVALIKELE HUVIDELE JA VÄÄRTUSTELE NING 
LÄHTEDOKUMENTIDELE  

 
7.1 Vastavus ruumilise arengu eesmärkidele 
 
 Planeeritud on erinevatele tasapindadele terviklik lahendus – on lahendatud kergliiklejate ja 

sõidukite liiklemine. Detailplaneeringu lahendust (eelkõige haljastus puudutavast osas) on 
Osaühing KIVISILLA poolt koostatud maastikuarhitektuurne analüüsi alusel täiendatud. 
Planeeringu koostamisel on arvestatud ka keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus 
tekkinud ettepanekutega. Detailplaneeringuga on seatud tingimus, et hoone projekteerimiseks 
tuleb korraldada arhitektuurivõistlus. 

 Planeeritud alal kõik kergliiklusteed, sh muulide pealsed kõnniteed, sadama teenindusala, on 
kõigile avatud. Sadamahoone katusele peab rajama vaatluskoha.  

 Amortiseerunud ootepaviljoni likvideerimine, milline tõmbab ligi eluheidikuid ning selle 
asemele kaasaegse ning keskkonda ruumiliselt kui ka funktsionaalselt sobiva hoone 
planeerimine parandab piirkonna avaliku ruumi kvaliteeti.  

 Planeeringuga on kavandatud ranna kindlustusrajatiste võimalikud asukohad.  
 
 
7.2 Kavandatu mõju lähipiirkonna linnakeskkonnale ja selle arenguvõimalustele ning 

vastavus avalikele huvidele ja väärtustele 
 
Lagunev muul ja endine ootepaviljon praeguses seisukorras ei rikasta linnakeskkonda. 
Planeeringu elluviimine tõstab lähipiirkonna atraktiivsust, lisades uusi vaba veetmise võimalusi ja 
parandades avaliku ruumi sidusust.  
 
Planeeringulahendus lähtub muinsuskaitse eritingimustest, puittaimestiku haljastuslikust 
hinnangust, keskkonnamõju strateegilisest hinnangust ning maastikuarhitektuursest analüüsist. 
 
Eestlased on mererahvas. Aina enam koguvad populaarsust väikelaevajuhi kursused ning 
elatustaseme tõus on elavdanud jahtide soetamist. Inimestel on purjetamise vastu huvi.  
 
Planeeringu realiseerimise järgselt paranevad kergliiklejate liikumisvõimalused.  Kergliiklustee 
Ranna tee mere poolsel teepoolel täna puudub (on vaid bussipeatuse vahetus läheduses). 
Planeeringuga on ette nähtud kergliiklustee rajamine ülemisele tasapinnale (Ranna tee kõrvale).  
Alumisele tasapinnale ehk jahisadama hoone juurde jõudmiseks on ette nähtud trepistik 
olemasoleva trepistiku asukohale ning teine trepistik ala keskel. Lisaks on kavandatud jalakäijate 
pandus. Kõik kergliiklusteed, kaasa arvatud kaitsemuulide pealsed alad, on kõigile avatud.   
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Sadama ala ei piirata (lubatud on piirata inimeste pääsu ekstreemsete ilmastikuolude korral).  
Sadamahoone katusele tuleb hoone projektiga ette näha vaatluskoht. 
 
Ranna tee äärde kavandatud parkimiskohad on planeeritud avalikku kasutusse.  
 
Sadamahoonele parima lahenduse saamiseks on ette nähtud korraldada arhitektuurikonkurss. 
Välisruum tuleb kujundada haljastusprojekti alusel. 
 
 
7.3 Vastavu Pirita linnaosa üldplaneeringule 
 
Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa 
üldplaneeringu kohaselt on planeeritud maa-ala juhtotstarbeks määratud 
sadamaala - sadamategevusega seonduv ala. Lisaks on üldplaneeringus Ranna tee äärde ette 
nähtud haljas- ehk rohekoridor.  
Üldplaneeringuga määratud kõrguspiiragut (kõrgus maapinnast) - 11 m - ei ületata. 
 
Detailplaneeringu lahendus on vastavuses Pirita linnaosa üldplaneeringule. 
 
 
7.4 Vastavus algatamise korralduses esitatud tingimustele 
 
Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati planeeringu koostamiseks järgnevad lisanõuded: 
1. Planeeringus kavandada sadamat teenindav hoone, kirjeldades võimalikult täpselt selle 

kasutust ja hoones kavandatavaid tegevusi;  
Täidetud, vt seletuskirja punkt 3.3. 

2. tagada inimeste vaba liikumine piki veepiiri; 
Täidetud, selleks on kavandatud vastav kitsendus, vt seletuskirja punkt 5.2. 

3. Ranna tee äärde kavandada kergliiklustee ja kõrghaljastus; 
Täidetud, Ranna tee äärde on planeeritud 4 meetri laiune kergliiklustee ning kõrghaljastus. 

4. määrata hoone projekteerimiseks arhitektuurivõistluse nõue; 
Täidetud, nõuded ehitusprojekti koostamiseks seletuskirja punktis 6.1. 

5. jahisadama teenindamiseks vajalik parkla kavandada kogu ulatuses jahisadama krundile. 
Parkimiskohtade kavandamisel arvestada ka planeeritava puhkeala kasutajate jaoks vajalike 
parkimiskohtadega; 
Täidetud. Jahisadama teenindamiseks vajalikud parkimiskohad on planeeritud oma krundile.  
Sündmuste ala planeerimisest on loobutud piirkonna elanike ettepanekul.  
Ranna tee äärde on kavandatud avalikud parkimiskohad.  

6. arvestada Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud muinsuskaitse eritingimusi; 
Täidetud, vt seletuskirja punkti 6.2.1. 

7. koostada Tallinna lahe põhjahoovuste erosiooni alane uuring, vältimaks Pirita ranna ja 
Merivälja tee äärse ranniku kahjustumist;  
vt KSH-d. 

8.  tellida vastavat litsentsi omavalt ettevõttelt planeeringuala keskkonnaseisundi hinnang koos 
põhjasetete ning süvenduspinnase reostusuuringuga. Uuringu lähteülesanne kooskõlastada 
Tallinna Keskkonnaametiga; 
vt KSH-d. 
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9.  esitada mürauuring koos õhusaaste hinnanguga, et välja selgitada sadamast lähtuva müra ning 
lokaalkatlamaja ja kütusetankla õhusaaste mõju ümberkaudsetele elamutele; 
vt KSH-d. 

10. esitada ornitoloogiline eksperthinnang, kuna tegemist on linnustikule olulise alaga; 
vt KSH-d. 

11. detailplaneeringus käsitleda tegevuse alustamiseks keskkonnalubade (mere süvendamise vee 
erikasutusluba, paiksete saasteallikate välisõhu saasteluba) taotlemise vajadust. 
Vee erikasutusloa nõue on lisatud seletuskirja punkti 6.2.2, Kavandatava katlamaja jaoks ei 
ole vaja taotleda välisõhu saasteluba, sest selle nimisoojusvõimsus (0,5 MWth) jääb 
madalamaks, kui on vastav künnis (1 MWth). 

 
4. Teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega ja Pirita Linnaosa 
Valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Linnavaraameti, Tallinna Kommunaalameti, 
Tallinna Transpordiameti, Tallinna Ettevõtlusameti, Veeteede Ameti ja Tehnilise Järelevalve 
Ametiga ning teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada. 
Koostöö on sooritatud. 
 
 
7.5 Vastavus tuleohutusnõuetele 
 
Tuleohutusnõuded ja meetmed on määratud vastavalt siseministri 30. märtsi 2017 määrusele nr 17 
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrjevee veevarustusele“. 
 
Tingimused hoonete projekteerimiseks on määratud seletuskirja punktis 6.2.3.  
 
 
7.6 Vastavus Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2017 määrusele nr 9 „Tallinna 

kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise 
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja 
arenduskohustus“ 

 
Planeeritud ala ei jää kaugkütte piirkonda. 
 
 
7.7 Vastavus Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusele nr 329 kinnitatud 

„Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ 
 
Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna parkimise korralduse arengukavale 
aastateks 2006-2014. Planeeritud hoone asukohaks on äärelinn. Parkimisnormatiivi on lubatud 
rakendada äärelinna puhul vähima väärtusena. Kavandatud parkimiskohtade arv on kooskõlas 
arengukavaga. 
 
 
7.8 Vastavus Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 
 
Parkimiskohtade, kergliiklusteede, juurdepääsuteede jne kavandamisel on lähtutud standardi 
nõuetest. 
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7.9 Vastavus Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja 
hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ 

 
Likvideeritavate puude asemele istutatavate puude selgitamiseks vajalik haljastuse ühikute arv on 
arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja 
hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. 
 
 
7.10 Vastavus Eesti standardile EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. 

Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“ 
 
Kuritegevuse riske vähendavad nõuded on kavandatud standardis toodud soovituste alusel (vt 
seletuskirja punkti 6.2.4). 
 
 
7.11 Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrus nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala 

põhimäärus” 
 
Merivälja muuli mere poolsel osal paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 
vastuvõetud „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse” kohane vanalinna vaatesektori 
vaatepunkt. Osa planeeritud maa-alast jääb vaatekoridori. Vaatekoridori ei ole hoonet kavandatud. 
 
 
7.12 Vastavus KSH aruande ettepanekule (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 2015-0208) 
 
Detailplaneeringusse on lisatud nõuded, vt seletuskirja punkt 6.3 
 
Soovitustega haljastuse osas on detailplaneeringu koostamisel järgitud järgmiselt: 
 Säilitatud on haljastuslikult väärtuslikud harilikud pooppuud ning nende kasvutingimused on 

tagatud.  
 Ohtlik tugevalt kaldus tüvega hõberemmelgas nr 32 on ette nähtud likvideerida.  
 Vanad hõberemmelgad on ette nähtud likvideerida. 
 
Ettepanekutega maastikuarhitektuuri ja vaadete seisukohast on detailplaneeringu koostamisel 
järgitud järgmiselt: 
 On planeeritud ligipääs muulile ning sellega on tagatud Tallinna vanalinna vaadeldavus 

muulilt. 
 On kavandatud meetmed inimeste ohutuks liikumiseks mere läheduses.  
 Arhitektuurinõuetesse on lisatud nõue, et sadamahoone fassaadimaterjalides tuleb kasutada 

võimalikult palju läbipaistvaid materjale (klaas), et hoone mõjuks õhuliselt ega domineeriks 
maastikus. 

 Arhitektuurinõuetesse on lisatud nõue, et piirded peavad olema võimalikult läbipaistvad, et 
need ei varjaks merevaateid. 
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7.13 Muudatused võrreldes esialgse lahendusettepanekuga (12.06.2014)  
 
26 meetri kõrgusest hoonemahust on loobutud.  
 
 
7.14 Eskiislahenduse avalikul arutelul tehtud ettepanekude arvestamine 
 
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi tutvustav 
avalik arutelu toimus 16. märtsil 2016 Pirita Linnaosa Valitsuses. Arutelul osales 17 inimest, neist 
11 olid naaberkinnistute esindajad. 
Eskiislahenduse kohta esitati 6 kirjalikku arvamust.  
 
Planeeringulahendust on laekunud ettepanekute põhjal muudetud järgmiselt: 
 Loobutud on sündmuste ala planeerimisest – et ei juhtuks olukorda, et ürituste ajal saabub 

rohkem sõidukeid ning parkivad autod ei ummistaks lähipiirkonna tänavaid. 
 Rajatava sadamaala suurust on olulisel määral vähendatud – sadama territoorium on 

tagasiastmega varasema sirgjoonelise asemel; 

 Sadamat teenindava hoone kõrgust ja korruste arvu on vähendatud – lubatud kõrgus 10.5 meetrit 
ning korruselisus kuni 2 korrust; 

 Sadamat teenindava hoone ehitusalust pindala on vähendatud 30% - varasema 1900 m2 asemel 
on maksimaalne ehitusalune pindala 1330 m2; 

  Hoonestuse mahtu on vähendatud – varasema brutopindala 3100 m2 asemel on maksimaalne 
lubatud brutopindala 2170 m2. 

 
 
 
 
 
 

Projektijuht    Inga Hansaar 


