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Austatud arvamuse avaldaja 
 
 

Pirita Linnaosa Valitsus avalikustas Merivälja tee 33 kinnistule püstitava ärihoone 
ehitusprojekti koostamise aluseks oleva detailplaneeringut täpsustavate 
projekteerimistingimuste eelnõu 07.06.2021-21.06.2021. Väljapaneku jooksul esitasite 
Pirita Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi ka amet) 
ettepaneku/arvamuse. 

Pirita Linnaosa Valitsus korraldas 05.08.2021 Merivälja tee 33 kinnistule kavandatava 
ärihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõule avalikustamise käigus 
esitatud vastuväidete/ettepanekute avaliku arutelu, kus tutvustati Merivälja tee 33 
kinnisasja osas kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustavaid projekteerimistingimusi 
ning anti täiendavaid selgitusi esitatud märkuste ja ettepanekute kohta. 

Esitame vastused Teie ettepanekutele ja arvamustele teemade kaupa: 

 

Pirita linnaosa üldplaneering 

Merivälja tee 33 kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsusega nr 179 
kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt segahoonestusalale, millele võib 
kavandada kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ja 
asutusi, ühiskondlikke hooneid, alakorrusel paiknevate kaubandus-teenindusruumidega 
elamuid, tehnoehitisi, parklaid, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. 
Segahoonestusalal on krundi heakorrastatud haljastamise protsent vähemalt 15% 
krundi pindalast.  
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Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneering 

Merivälja tee 33 kinnistul kehtib Tallinna Linnavolikogu 21.02.2013 otsusega nr 18 
kehtestatud „Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneering“, milles määrati ärimaa 
sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
ärihoone ehitamiseks. Kasutusotstarbelt kavandati ärihoone puhkepiirkonda 
teenindavana - esimesele korrusele on planeeritud restoran ning ranna kasutajaid 
teenindavad tualetid, riietus- ja pesemisruumid, teisele korrusele motellitüüpi 
majutusasutus. Kuna Merivälja tee 33 kinnistu on seni suvisel perioodil 
harjumuspäraselt kasutuses olnud Pirita randa teenindava parklana, on planeeritud 
parkimiskohtadest 64 parkimiskohta ette nähtud avalikult kasutatavateks. Vajalikud 
lepingud on sõlmitud detailplaneeringu menetluses. 

 

Ehitusseadustikus antud võimalused täpsustada detailplaneeringut 
projekteerimistingimustega 

Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus ja eskiislahendus Merivälja tee 33 
kinnistule ärihoone ja alajaama püstitamiseks ning ehitise kasutamise otstarbe 
täpsustamiseks; detailplaneeringus määratud arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike 
tingimuste täpsustamiseks; ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimaliku asukoha 
täpsustamiseks; haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks.   

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 1 kohaselt täpsustatakse 
projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud hoone või 
olulise rajatise kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone 
kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui 
vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud.  

Puhkepiirkonda teenindava ärihoone asemele on lubatud kavandada ärihoone, kuhu on 
kavandatud ka randa teenindavad funktsioonid: restoran, dušš, wc, riietus, apteek, 
meditsiiniteenused ning kaubandus- ja teeninduspinnad (ilusalong, massazisalong), 
lastehoid ja büroopinnad. 

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 kohaselt täpsustatakse 
projekteerimistingimustega asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise 
detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. 

Hoone esimese korruse pindala võib olla suurem kui detailplaneeringus kavandatud 
50% ehitusalusest pinnast (vastavalt projekteerimistingimuste taotlusele lisatud 
eskiisile). 

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 5 kohaselt täpsustatakse 
projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud maa-alal 
asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. 

Alajaama võib kavandada projekteerimistingimuste taotlusele lisatud asendiplaanil 
näidatud asukohale. 

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 7 kohaselt täpsustatakse 
projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud haljastuse, 
heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. 

Nõutud haljastuse protsendiks kinnistul on 30.  

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus detailplaneeringu 
olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise 
rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu 
kehtestamisest on möödas üle viie aasta. 
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Projekteerimistingimustes kavandatud täpsustused ei mõjuta ega halvenda Merivälja 
tee 33 kinnistu ega lähiümbruse üldmuljet. 

 

 

Randa teenindavad ruumid 

Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 850-k on vastu võetud „Pirita 
rannaala detailplaneering“, mille kohaselt määratakse muuhulgas Pirita rannaala 
kinnistule ehitusõigus rannapaviljonide, ajutise vabaõhulava ja tribüünide ning randa 
teenindavate objektide ja rannapromenaadi ehitamiseks. Detailplaneering on 
04.08.2021 esitatud Rahandusministeeriumile järelevalveks ja heakskiidu saamiseks. 
Merivälja tee 33 ärihoonesse on samuti kavandatud randa teenindavad ruumid - 
restoran, dušš, wc ja riietusruum. 

 

Rohevöönd 

Kaitsemets on hoiualal, kaitsealal, kaitstava loodusobjekti, kaitstava looduse 
üksikobjekti, püsielupaiga alal, ranna või kalda piiranguvööndis, mälestise 
kaitsevööndis, muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis, haljaskoridoris asuv mets ja 
sanitaarkaitsemets.  
Hoiumets on kaitseala sihtkaitsevööndis või püsielupaiga sihtkaitsevööndis asuv mets. 

Merivälja tee 33 kinnistu ei asu Pirita linnaosa üldplaneeringu kohasel hoiu- ja 
kaitsemetsa alal. 

 

Ärihoone 1. korruse ulatus detgailplaneeringu lubatud ehitusalusest pinnast 

Kahekorruselise ärihoone esimese korruse ulatus on kavandatud 50% ehitusalusest 
pinnast, mis jätab kinnistule vaba ruumi parkimiseks ning annab hoonele läbipaistvust.  
Esimese korruse suurem ulatus on tingitud Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneeringust. 
Nimelt sätestab kehtiv detailplaneering krundi lubatud maksimaalse maapealse suletud 
brutopinnana 5900 m2. Kinnistu nii hoonestusala kui ka ehitusalune pind on aga lubatud 
3500 m2. Juhul, kui kogu kinnistu lubatud hoonestusala ehitada teise korruse ulatuses 
servast servani (3500 m2) ja esimene korrus moodustaks sellest 50% (1750 m2) oleks 
maksimaalse maapealne brutopind 5250 m2. 
Hoone teise korruse väliskuju vormimine vaid piki lubatud hoonestusala piire on 
arhitektuurselt primitiivne ja kõik katsed hoonet arhitektuurselt liigendada tooksid kaasa 
maapealse brutopinna märkimisväärse vähenemise detailplaneeringus lubatud 
maksimumist. Toodud arvutusnäide ja arhitektuurne eskiis, mis esitati ametile 2015. 
aastal, vaadati läbi projektide läbivaatamise komisjonis ja selle koosoleku 17.06.2015 
protokollis nr 28-5 fikseeriti hoone lubatud esimese korruse pindalana 68% teise 
korruse pindalast. See võimaldab ehitada krundile märkimisväärselt väiksema 
ehitusaluse pinnaga  (3182 m2) ärihoone maapealse brutopinnaga 5475 m2, mis on 
detailplaneeringu maksimaalsest lubatud brutopinnast (5900 m2) 425 m2 võrra väiksem. 
Samas võimaldab see muudatus liigendada hoonet visuaalselt, vähendada hoone 
maksimaalseid lubatud gabariite ja anda talle arhitektuurselt väärikas välisilme. Ka on 
selline hoone märkimisväärselt energiatõhusam. 

 

Arhitektuurikonkurss 

Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneeringus ei ole nõutud kinnistule kavandatud 
ärihoone püstitamiseks arhitektuurikonkursi korraldamist. 
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Haljastus 

Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneeringu põhijoonisel on märgitud, et Merivälja tee 33 
kinnistu haljastuse protsent on 20, seletuskirjas on haljastuse protsendiks määratud 40 
protsenti. Kuna detailplaneeringu materjalides on kavandatava haljastuse osas erinevad 
andmed, siis projekteerimistingimustega nõutud haljastuse osakaaluks kinnistul on 
kavandatud 30%. Merivälja tee 33 kinnistule 30% ulatuses haljastuse kavandamine on 
põhjendatud, kuna kinnistu asub piki Merivälja teed kulgeva rohelise vööndi vahetus 
läheduses ning kinnistul jääb selle võrra rohkem ruumi parkimiskohtade 
kavandamiseks. Täpsustatud haljastuse protsent 30 ületab kahekordselt Pirita linnaosa 
üldplaneeringus ette nähtud krundi vähimat heakorrastatud haljastamise protsenti 
krundi pindalast, mis on 15. 

 

Parkimiskohad 

Merivälja tee 33 kinnistule on kavandatud parkimine lähtudes Tallinna Linnavolikogu 
17.09.2020 otsusega nr 84 kinnitatud „Tallinna parkimiskohtade arvu normides“ toodud 
põhimõtetest ja arvestades Eesti standardiga EVS 843:2016 „Linnatänavad“. 
Kavandatud parkimiskohtadest on 64 parkimiskohta ette nähtud avalikult 
kasutatavateks.  
Detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate parklate valmisehitamine tuleb tagada 
vastavalt 16.03.2012 sõlmitud lepingule nr 3-7/45.  
Merivälja tee 33 kinnistu eelmise omaniku Magdaleena Kinnisvara OÜ ja Tallinna linna 
vahel on 15.11.2012 sõlmitud võlaõiguslik isikliku kasutusõiguse seadmise leping 
Merivälja tee 33 kinnisasjale ehitatavate parklate avaliku kasutamise tagamiseks 
Tallinna linna kasuks. Kinnistusraamatusse on 15.11.2012 kinnistamisavalduse alusel 
sisse kantud 19.02.2013 eelmärge isikliku kasutusõiguse sissekandmise tagamiseks 
Tallinna linna kasuks. 
Merivälja tee 33 kinnistu omanik ja Tallinna linn peavad sõlmima asjaõiguslepingu 
lepingu eseme koormamiseks isikliku kasutusõigusega hiljemalt kolme kuu jooksul 
arvates isikliku kasutusõiguse alade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti 
allkirjastamisest.  

 

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib detailplaneering kehtetuks tunnistada, 
kui kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Merivälja tee 33 kinnistu 
omanik ei soovi detailplaneeringu elluviimisest loobuda. 

 
Müra 

Varasemalt, 2016. aastal, on koostatud käsitletava ala mürahinnang, kus 
lähteandmetena on kasutatud liiklussageduste mudelite andmeid ümbruskonna 
tänavatel, hoonestuslahendus jne (kirjeldatud täpsemalt mürahinnangu aruandes). 
Lisaks teostati ka otsesed liiklusmüra mõõtmised tulevase hoone Merivälja tee poolsel 
küljel. Keskkonnamüra hinnangu fookus oli planeeritavale hoonele mõjuvate 
müratasemete hindamine. 
Lähtudes olemasolevast ja perspektiivsest liiklussagedusest mõjub Merivälja tee 
äärsetele kinnistutele päevasel ajal liiklusmüra tsoon kuni Ld = 65-69 dB, Merivälja tee 
lähimate eluhooneteni päevasel ajal ulatub müratsoon Ld = 60-64 dB. Planeeritav 
hoone ise tekitab enda taha müra eest varjestuse, mis on soodne sinna taha ja 
rannametsa vaiksemate puhkealade vms rajamiseks. 
Kuna planeeritav hoone paikneb paralleelselt Merivälja teega, siis hoone 
fassaadipeegeldustest tingitud liiklusmürataseme tõus teisel pool Merivälja teed on 
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arvutuslikult 1 dB, kuna peamine müraallikas Merivälja tee autoliikluse näol on suure 
liikluskoormusega. Antud erisus ei ole inimesele tajutav. Leevendamaks 
fassaadipeegelduse mõju on võimalik kasutada haljastust Merivälja tee ja hoone vahel, 
samuti aitab olukorda parandada liigendatud fassaad. Käesoleval hetkel on Merivälja 
teest ida suunas olemasolev kõrghaljastus, millel on samuti liiklusmüra eest leevendav 
mõju. 

 

Sobivus keskkonda 

Merivälja 33 ärihoone on paigutatud paralleelselt kinnistu idapiiriga. Hoone otsad on 
tõstetud konsoolselt üles, et anda hoonele kergust ja avada rohkem vaateid hoone taga 
asuvale parkmetsale. Hoone esimene korrus on maksimaalses ulatuses klaasfassaad, 
mis koos teise korruse kõrgläikeliste fassaadipaneelidega peegeldab tagasi ümbritsevat 
loodust ja vähendab visuaalselt hoone mahulist mõju ümbrusele. Hoone oma pika 
dünaamilise mahuga haakub hästi kõlvalasuva Merivälja liiklusmagistraaliga, imiteerib 
liikumist imavat pikka „tuubi" ja paistab juba kaugelt piki Merivälja teed liiklejaile.  
Kogu hoone esimene korrus on täidetud avaliku funktsiooniga (meditsiiniteenused, 
kohalikku kogukonda teenindavad funktsioonid ja toitlustus), mis võimaldab kohalikel 
elanikel ja rannakülastajatel neid jalakäigu kaugusel mugavalt kasutada. Hoone 
organiseerib väärikalt seni lagunenud asfaltiga kaetud jäätmaad, kus aastaid on 
toimunud vaid rannakülastajate stiihiline parkimine lühikesel suveperioodil. 

 

Kokkuvõte 

Merivälja tee 33 projekteerimistingimused vastavad ehitusseadustiku §-s 27 sätestatule. 
Projekteerimistingimustega täpsustatakse vähesel määral detailplaneeringus 
kavandatut (ärihoone 1. korruse ulatus, kasutusotstarve, alajaama asukoht ja haljastuse 
protsent). Kavandatava ärihoone tehnilised näitajad on väiksemad kui 
detailplaneeringus kavandatud ärihoone tehnilised näitajad: ärihoone ehitisealune pind 
on detailplaneeringus kavandatud 3500 m2 - eskiisis 3181,5 m2; suletud brutopind on 
detailplaneeringus 5900 m2 – eskiisis 5474,7 m2; suletud maa-alune brutopind on 
detailplaneeringus 3500 m2 – eskiisis 2386,3 m2; kõrgus on detailplaneeringus 11 m – 
eskiisis 8,8 m.  

Amet teatab, et väljastasime 17.09.2021 Merivälja tee 33 kinnistule ärihoone projekti 
koostamiseks projekteerimistingimused nr 2111802/07671. 

  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Arvo Rikkinen 
detailplaneeringute teenistuse direktor 
 
 

Lisa: projekteerimistingimused nr 2111802/07671 
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Silvi Kuld 

6404491 silvi.kuld@tallinnlv.ee  


