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Pirita rannaala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 

arvestamata jäetud vastuväidete arutelu 
 

Tallinna Linnavalitsus esitas 04.08.2020 kirjaga nr 1-12/1342-1 Pirita rannaala detailplaneeringu 

(edaspidi detailplaneering) Rahandusministeeriumile ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 

rakendamise seaduse § 1 lg 1 ja detailplaneeringu algatamise ajal kehtinud planeerimisseaduse 

(edaspidi PlanS v.r) § 23 alusel järelevalve teostamiseks ja heakskiidu saamiseks. 

 

Planeeritav ala, pindalaga ca 45,10 ha asub Pirita linnaosas Läänemere ääres, piirnedes Mähe-

Kaasiku tee, Merivälja tee ja Jõesuu teega ning Pirita jõega. Detailplaneeringu koostamise 

eesmärk Pirita supelranna ja sellega vahetult külgneva metsaala planeerimine; Pirita rannaalale 

ehitusõiguse määramine rannapaviljonide, ajutise vabaõhulava ja tribüünide ning randa 

teenindavate objektide ehitamiseks, rannapromenaadi ehitamine, Vaba Aja Keskuse 

laiendamine, kuni 2-korruselise ärihoone ehitamine, määrata keskkonnaalased tingimused 

supelranna ja rannametsa kaitseks. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa 

üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarvetega, kuid sisaldab ettepanekut 

üldplaneeringu muutmiseks, kuna taotletakse Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 

supelranda teenindavate hoonete ehitamiseks.  

 

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 850-k. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 15.07.-19.08.2019, mille jooksul 

esitati detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Kohalik omavalitsus 

vastas ettepanekutele ja vastuväidetele kirjalikult ning korraldas 08.10.2019 avaliku arutelu. 

Vastuväiteid esitanud isikud ja kohalik omavalitsus kõigi esitatud vastuväidete osas 

kokkuleppele ei jõudnud. 

 

Tulenevalt PlanS v.r § 23 lg 3 p 5 kutsume Rahandusministeeriumis  04.10.2021 algusega kell 

13.00 toimuvale arutelule vaidlevad osapooled: planeeringu avalikul väljapanekul vastuväiteid 

esitanud isikud, kelle vastuväiteid ei arvestatud, ja planeeringu koostamist korraldava kohaliku 

omavalitsuse esindaja. Arutelul on võimalik osaleda kas veebi vahendusel või ministeeriumide 

ühishoones (Tallinn, Suur-Ameerika 1, saal SA1 Lõhmus/Pärn). 

 

Liitumiseks arvutis või mobiilirakenduse kaudu, kasuta järgnevat linki:  

Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin 

 

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga on ühishoones 

võetud tarvitusele järgmised meetmed:  

- Ühishoonesse oodatakse kohtumistele ainult terveid, haigussümptomiteta inimesi. 

- Kõik ühishoonesse sisenejad peavad olema valmis näitama tõendit COVID-19 

vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Kui vastavat tõendit pole, 

tuleb ühishoones kanda maski. 

Teie  04.08.2021   nr 1-12/1342-1 

Meie  15.09.2021   nr  14-11/5652-2 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFlY2JiOTgtMmNmYi00YmYxLWFjNGYtOGZhODhhNzlhOGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fb462e2-a639-4be4-b3e5-36ec51843c91%22%2c%22Oid%22%3a%22c5f3e8be-4e6b-4e16-9e0d-f748dbcd67a9%22%7d
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Arutelust osavõtuks palume hiljemalt 3. oktoobriks 2021: 

- lisada oma andmed osalejate nimekirja aadressil https://forms.gle/zdScidqzAtbqHRcj6    

- või helistada telefonil 715 5803.  

 

Ühishoonesse saabumisel palume registreerida ennast isikut tõendava dokumendi alusel 

iseteeninduskioskis või administraatori juures. 

 

Kuna ministeeriumide ühishoone territooriumil ei ole külaliste parkimist ette nähtud, palume 

autoga saabumisel parkimistoiminguteks piisavalt aega varuda. Ühishoone läheduses saab 

parkida kas Väike-Ameerika tänaval tasulises linna tsoonis või Suur-Ameerika 14 tasulises 

parklas. 

 

Juhul, kui vastuväite esitaja on nõus kohaliku omavalitsuse poolt planeeringu menetluse käigus 

antud vastustega või on valmis oma vastuväidetest loobuma, siis palume saata vastavasisuline 

teade e-posti aadressile: loona.kangur@fin.ee. 

 

Vastuväite esitaja või tema esindaja mõjuva põhjuseta arutelule mitteilmumisel lahendatakse 

arvestamata jäetud kirjalikud vastuväited esitanud isiku kohalolekuta ning ilma teda täiendavalt 

ära kuulamata, järelevalve teostaja poolt arutelu järgselt läbiviidava kirjaliku menetluse käigus. 

Vastuväidete kirjad ja kohaliku omavalitsuse kirjalikud vastused koos planeeringu-

dokumentatsiooniga on kohaliku omavalitsuse poolt järelevalve teostajale esitatud ning sealt 

on võimalik saada ülevaade vaidluse sisust. 

 

Kui kutsutud vastuväiteid esitanud isik ei pea vajalikuks arutelul osaleda, kuid oma 

vastuväidetest ei loobu, käsitleme esitatud vastuväiteid ülesjäänud vastuväidetena, millele 

Rahandusministeerium peab oma kirjaliku seisukoha andma.  

 

Arutelu järgselt antav Rahandusministeeriumi lõplik kirjalik seisukoht vastuväidete 

põhjendatuse, planeeringu õigusaktidele vastavuse ning planeeringu kehtestamisele heakskiidu 

andmise võimalikkuse kohta edastatakse ministeeriumi poolt asjassepuutuvatele 

menetlusosalistele pärast kõikide (järelevalve teostaja hinnangul) asja lahendamiseks oluliste 

asjaolude väljaselgitamist.  

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 

regionaalhalduse osakonna juhataja 

 

 

Kutsutud isikud:  

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Toomas Einborn, Lauri Karp, Evelin Karp, Lea Nilson, 

Indrek Hein, Airi Tõnison, Merivälja Aedlinna Selts, Ruum ja maastik OÜ 

 

 

Loona Kangur  715 5803 

Loona.Kangur@fin.ee 

https://forms.gle/zdScidqzAtbqHRcj6
mailto:loona.kangur@fin.ee

