
Planeeringu tüviküsimuseks on 

avaliku huvi vastandumine erahuviga 

avaliku mereala planeerimisel

➢ huvigruppi koondunud seltside ja elanike 

seisukohad kodukoha elukeskkonna ja avaliku 

mereala suhtes on avalik huvi 

➢ Keskkonnakaitse on Euroopa Kohtu praktikaga 
sisustatud kui oluline avalik huvi (3-3-1-79-09 p 14) 
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Muuliala suhtes väljendub avalik huvi:

➢ Seadustes
– muinsuskaitseseadus, veeseadus, looduskaitseseadus, keskkonnaseadustiku üldosa 

seadus

➢ Pirita Üldplaneeringus (PÜP)
– miljööväärtusliku hoonestusala tingimused

➢ Tallinna muudes planeeringutes/strateegiates, nt
– Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering

– Vanalinna arengukava

– Rohealade teemaplaneering

– Mürastrateegia

– planeeringu lähteeesmärk

– Sinilipu märgise tingimused

➢ Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses 

➢ ülekaaluka avaliku huvi sisustamisel on oluline ka 
õiguskindluse põhimõtte rakendamine
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avalik huvi Pirita Üldplaneeringus

– Ranna-alade kasutamise kavandamisel tuleb pöörata rohkem 
tähelepanu üldistele huvidele

– Ranniku looduslikud ja maastikulised väärtused ei ole asendatavad
(PÜP KSH (1.2.2) 

• Aedlinnalikkuse, miljöö ja looduskaunite kohtade säilitamine

• silmapaistvalt ilusate vaatekohtade avamine ja säilitamine (KSH)  

• randade kaitse maksimaalselt looduslähedaste meetoditega (KSH)

➢ KOV peab tagama ÜP järgimise (PLS § 4 lg 2)
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olulisemad vastuolud avaliku huviga

➢ PÜP
- ei näe ette sadama ehitust suletud akvatooriumina

- ei näe ette ärihoonet merekaldal
- Sadamateenuste osutamisega ärihoones (hoone kogupind on 2633 m2) on seotud 

alla 10% hoone mahust (229 m2 ) 

➢ Looduskaitseseadus
- ranna- ja kalda piiranguvöönd 

- ehituskeeluvöönd, kuhu restoran (180 kohta) ja hotell on keelatud 

➢ Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
- kallasraja sulgemine ülekaaluka avaliku huvi korral üldplaneeringu 

alusel (§ 39) 

➢ Planeerimisseadus
- sadamate asukoha määramine on ÜP ülesanne
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Sadamaalana on ÜP-s ainult kai
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Suletud akvatooriumiga sadam on vastuolus 
Pirita üldplaneeringuga 

➢ sadamaalaks määratud üksnes Merivälja kai
- kai tähendab sildumisvõimalust, mitte suletud akvatooriumi

➢ seletuskiri ei käsitle Merivälja kaid kui perspektiivset 
sadamaala 
- antud asukohas võib olla võimalik purjejahtide randumiskoht 

(sildumisvõimalus), kuid ilma suletud territooriumita (KSH lk 91) 

➢ PÜP näeb ette perspektiivselt väikelaevade sadamakohti 
Pirita jõe paremal kaldal (lk 45)
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Merivälja rannavööndi rohekoridori 
kaotamine on vastuolus PÜP-iga

➢ Rohelise võrgustiku toimimine on avaliku huvi 
väljenduseks (3-3-1-79-09 p 14)

➢ Funktsioon on eelkõige ÖKOLOOGILINE, st loomade 
läbirände võimaldamine ning rohealade omavaheline 
sidumine, mitte kergliiklemine

➢ Rohevõrgustik pakub pikas perspektiivis linnaosale hüvesid
- piirkonna maine, kinnisvara väärtuse tõus, elanikkonna püsimine

➢ Kavandatava planeeringuga asendub haljasvöönd 100% 
tehisliku keskkonnaga
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avalikud huvid Merivälja miljöö 
väärtustamisel:

➢ PÜP
- Ala, mille terviklik miljöö kuulub säilitamisele avaliku huvi tõttu

- Hoonestusala väärtuseks on looduslik keskkond ning kaugvaated 
merele

Kuid: juba algatuse kohaselt kavandatav tegevus mõjutab oluliselt 
piirkonna linnaruumi, sh kaasneb mõju eelkõige lähialal asuvale 
Merivälja miljööväärtuslikule hoonestusalale ning 
rannikuvaadetele (p 6.4)

➢ Planeerimisseadus
- Planeerimisel tuleb võtta arvesse piirkonnas väljakujunenud olustikku 

(§ 1 lg-d 2 ja 3)
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Miljööala ulatuslik mõjutamine on vastuolus 
PÜP-iga, kuid ka õiguskindluse põhimõttega 
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- sadamaala
- ärihoone
- vaated
- liiklus
- parkimine
- müra
- valgustus
- turvalisus
- privaatsus
- loodusliku 
asendumine 
tehislikuga 



Kohamärgi kui miljöö eripära 

kadumine

lainemurdjate rajamise otstarve on paisklaine kaotamine
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Muinsuskaitseala kaitsevöönd
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➢ Seab ohtu UNESCO maailmapärandi kaitseks võetud 
kohustuste nõuetekohase täitmise (R. Alatalu hinnang)



Russalka ja Paljassaare vahelise mereala ÜP 
mittejärgimine

➢Merivälja muul on tervikuna oluline vaatepunkt

➢Vaadeldavus tuleb tagada
- Merivälja muulil tervikuna

- vaatesektoris tervikuna

- kaitsevööndis tervikuna

➢Hoone, sadam ja parkla ei võimalda vaatepunkti, 
vaatesektori ning kaitsevööndi eesmärkide täitmist

12



Sadam varjab oluliselt vaateid    
(Miiduranna lainemurdja)
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Sadam varjab oluliselt vaateid
(Kakumäe lainemurdja)
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Päikeseloojang lainemurdja taha
(Kakumäe)
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Sadamaalade tegelik reaalsus
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Supelrand kui ülekaaluka avaliku huvi 
objekt

➢ Tallinna esindusrand, sh Lasnamäe elanike peamine 
supelrand

➢ leiaks aset negatiivsete rannaprotsesside kiirem 
mõjutamine tulenevalt hoovuste liikumissuundade 
muutustest (muul pikeneb!)
- liivade juurdetuleku takistamine, olemasoleva liivadefitsiidi 

suurenemine

- kalda erosiooni kiirenemine  

➢ Sinilipu märgise säilimise ohud 
➢ makrovetikate vohamise laienemine Pirita ranna suunas seaks 

ohtu ranna mikrobioloogilise ohutuse (K. Beres-Künnis hinnang)
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Planeering kätkeb endas 

keskkonnaohtu, sh. haisualade 

laienemist Pirita ranna suunas
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Veeseaduse  eesmärkide mittejärgimine

➢Veekaitsevööndis on majandustegevus keelatud
- (§ 29 lg 1) 

➢ kavandatav ei võimalda veemajanduskava eesmärkide 
saavutamist Tallinna lahes
- rannikuvesi on halvas seisundis

- eesmärgiks on saavutada halvast kesine seisund aastaks 2021

- sadama  suurus, lahe väiksus ja vee madal kvaliteet teevad 
veemajanduskava täitmise ebatõenäoliseks

- kaasneb riigi vastutus (EL veedirektiiv)
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Mürastrateegia eiramine

➢ala on määratud Tallinna strateegilise mürakaardi 

andmetel Kriitiliseks vaikseks alaks

- st müratase on suurem, kui see on puhkeala jaoks soovitatav

➢ tuleb kasutada müra vähendavaid meetmeid

- täiendavad müramõjud ei võimalda leevendamist 

(Parkimisalad, meresõidukid, täiendav liiklus, 

majandustegevus (prügivedu, kaupade laadimine), mastide 

klõbin, muusika jms)
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Planeering on erahuvi põhjendamatu 
eelistamine avalikule huvile
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➢Üksnes ca 17% (ca 10 000m2) kogu planeeritavast 
mahust (58 697m2) kuulub arendajale

➢ Eraomaniku kinnistu väärtuse oluline 
suurendamine avaliku mereala arvelt

➢Merivälja muuli alast ca 500% suurema ala 
hõivamine sadamaalaks

➢ Puudub avalik ülekaalukas huvi sellise tegevuse 
võimaldamiseks 



Naabruskinnistute negatiivne mõjutamine

➢Mõjusfääri jäävate kinnistute omanikud peavad 
edaspidi elama
- oluliselt mõjutatud vaadetega

- valgus- ja mürareostusega

- uute parkimisaladega

- restoraniga

- hotelliga

- privaatsuse ja turvalisuse vähenemisega 

(KSH –sadam loob võimalused erinevate teenuste pakkumiseks ja 
elavdab majandust). 
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Seltside seisukohad kokkuvõtvalt (1)
➢ Planeeringulahendusel on oluline keskkonnamõju, arvestades 

ulatuslikke mõjusid 

- Pirita rannale

- Vanalinna muinsuskaitsealale 

- Merivälja miljööalale

➢ Planeering ei parenda elukeskkonda

- tegemist on arendusega Merivälja kõige väärtuslikumate 
ressursside arvelt. Meri ja vaated on Merivälja tähtsamaid 
linnakujunduslikke tegureid.

- Ala “korrastamisega” ei  tõuse ala esteetiline väärtus, kuivõrd 
looduslik ala asendub 100% tehisliku alaga

➢ Planeering ei vasta lähteülesandele 
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Seltside seisukohad kokkuvõtvalt (2)

➢Kavandatu ei lähtu kohalikest huvidest ning ei ole 

kooskõlas ÜP-ga ega seadustega

➢ÜP muutmiseks ei ole ülekaalukat avalikku huvi 

- pakutav lisandväärtus ei kaalu üles negatiivseid mõjusid

- ainulaadse loodusliku linnaruumi pöördumatu 

ümberkujundamine üksnes mereturistidele ei ole põhjendatud

- olemasolevast merevaate esteetikast parem lahendus ei ole 

antud merealal võimalik 

- uus väljapakutav lahendus peaks seda esteetikat võimendama, 

mitte vähendama

- Kas pealinna lahe idakaldal peab olema sadam iga kilomeetri 

tagant? 
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