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Ühendustee rajamisest Muraste
looduskaitsealal
Austatud Erik Sandla
Harku Vallavalitsuse tellimusel on valminud töö „Tilgu tee ümbruse mahuline visioon“, mille
eesmärk oli vaadata Tilgu tee piirkonnas mere ja klindi vahelist ala, analüüsida seisu, tuua välja
olemasoleva parimad küljed ning tervikust lähtuvalt pakkuda välja arenguvisioon. Rannamõisa
– Muraste – Meriküla – Suurupi piirkonnas asuv pank on looduslikuks tõkkeks inimeste
liikumistele. Peamiselt klindi peal aga ka klindi all asuvad elamud, all on meri ja
looduskaitsealune mets, üleval asub Muraste kool, all Meriküla Spordi- ja Õppekeskus. Harku
Vallavolikogu otsuse kohaselt hakkavad 2020. septembrist Muraste koolimaja ja Meriküla kool
tööle ühe koolina ja seetõttu on väga oluline tagada nii õpilastele kui ka kõigile teistele
ühendustee kahe koolimaja vahel. Praegu koolide vahel ühendustee puudub, selleks on
jalakäiatel võimalus kasutada kas Kopliotsa tee lõpus asuvat kaldteed, Kolmiku tänava lõpus
asuva tehnorajatise treppi või Muraste paeplatsi juures Katariina treppi. Jalgrattaga on võimalik
liikuda kas Tilgu teelt, Kallaku teelt või kitsalt kaldteelt Kopliotsa tee lõpust. Autoga on
võimalik juurdepääs aga ainult Tilgu tee kaudu. Tulenevalt eelpool toodust soovite leida sobivat
võimalust koolidele ühendustee rajamiseks, mida oleks võimalik läbida nii jalgsi kui jalgrattaga
ja ka autoga. Valminud visioonist peate esmajärjekorras eelistatud lahendusteks olemasoleva
kaldtee parendamist ja Kolmiku tn kaldtee rajamist, mis oleks lubatud ka autoliiklusele. Kuna
pank ja seega ka kavandatavad ühendusteed asuvad Muraste looduskaitsealal, siis palute
Keskkonnaameti arvamust, milliseid visioonis toodud ühendusteed võiksid olla realiseeritavad.
Kõik kavandatavad teed paiknevad Muraste looduskaitseala Muraste sihtkaitsevööndis, kus
kehtiv kaitsekord on vastu võetud Vabariigi Valitsuse 18.08.2005 määrusega nr 220 „Muraste
looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ (edaspidi kaitse-eeskiri). Muraste
looduskaitseala on võetud kaitse alla Põhja-Eesti paekalda ja pangametsa kaitseks ning EÜ
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku
kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – hallide luidete (2130*), lubjakivipaljandite
(8210), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), rusukallete ja
jäärakute metsade (9180*) kaitseks. Muraste looduskaitseala on ühtlasi ka Natura 2000
võrgustikku kuuluv Natura loodusala.
Muraste looduskaitsealal on kehtiva kaitsekorra kohaselt majandustegevus keelatud. Kaitseeeskirja § 4 lõike 7 kohaselt on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud teede ja
tehnovõrgu rajatiste hooldustööd ning uute rajatiste püstitamine kaitseala tarbeks ja rajatiste
hooldustööd.
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Uute teede rajamist ei saa käsitleda rajatise püstitamisena kaitseala tarbeks, seega ei saa
Keskkonnaamet anda nõusolekut uute ühendusteede ehitamiseks. Keskkonnaamet saab anda
nõusoleku üksnes olemasolevate teede hooldamiseks.
Samas peab Keskkonnaamet nõusoleku andmisel lähtuma ka looduskaitseseaduse § 14 lõikest
2, mille kohaselt kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitseeeskirja kohaselt kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava
loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit.
Lähtuvalt eelnevast peab Harku Vallavalitsus oma tegevuste kavandamisel juhinduma Muraste
looduskaitsealal kehtivast kaitsekorrast ning arvestama, et Keskkonnaamet ei saa anda
nõusolekut tegevustele, mida ei võimalda kaitsealal kehtiv kaitsekord ning tegevustele, mis
võib kahjustada kaitstava loodusobjekti seisundit.
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