Arvamus Meriküla kompleksi asukohale ja juurdepääsule Tilgu tee kaudu võimaliku
kriisiolukorra vaates
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Olen Tilgu tee ja Meriküla kompleksi juurdepääsu võimalustega tutvunud ja tuginen
kogemustele piirkonna päästesündmuste lahendamisel.
Toon välja olulised kitsaskohad, mida antud juurdepääsutee tähendab. Kaalumisel on laste
haridusasutuse viimine asukohta, kuhu operatiivressursside saabumine võib olla olulisel
määral raskendatud.
Teise juurdepääsuteeta või Muraste külast otse objektini viivat, pankrannikusse süvendatud
teeta, ei ole see sobilik asukoht igapäevasele lasteasutusele.
Alternatiivse juurdepääsutee puudumine on kuuldavasti olnud takistusteks ka varem, miks üks
või teine asutus või organisatsioon seal (turvakaalutlustel) alaliselt paikneda ei soovi. Antud
analüüsid on tõenäoliselt leitavad vastavate ministeeriumite haldusalast.
Praegusel juhul ei saa rääkida ainult ühest juurdepääsuteest vaid sisuliselt ühesuunalisest
juurdepääsuteest. Võimaliku õnnetuse korral peaksid kahe kuni kolme meetri laiused
operatiivsõidukid saama liikuda mõlemas suunas ilma vastastikku teineteist segamata. Kitsad
olud Tilgu teel tekitavad riski, et mõni auto, buss või päästesõiduk on kraavi libisedes tee
sulgenud. Sõidutee kõrval puudub ka jalakäijate ohutust tagav kergliiklustee, mida
operatiivressursid saaks häda korral kasutada. Oma praktikas ei meenu mulle ühtegi
lasteasutust, millele juurdepääs oleks sedavõrd piiratud.
Kohaliku päästeauto ehk kiireima abi saabumisaeg suureneb ligikaudu 10 minutit. Kohale
jõudmise aeg pikeneb samaks, mis Tallinnast või Keilast tuleval päästemeeskonnal - ca 15-20
minutit. Näiteks tulekahju korral on kiire tegutsemine tulekahju algfaasis ehk iga minut
otsustava tähtsusega.
Eraldipaiknev koht ja operatiivjõudude halb juurdepääs võivad olla ohuks ka kuritegelikus
aspektis. Sisejulgeoleku- ja meditsiiniasutused on aastaid valmistunud „koolirünnakuks“ ning
mänginud läbi erinevaid stsenaariume. Äärmuslik, kuid näiteks massimõrvar Anders Breivik
valis kuritööks saare.
Abi kiire juurdepääsu Merikülla saab tõkestada näiteks teele risti pargitud veokiga. Meriküla
kompleksi lõikavad abist kahest ilmakaarest meri ja pankrannik.
Lapsi ei saa võrrelda politseikadettidega või täiskasvanud inimestega, kes suudavad end ise
abistada, kaitsta või eriolukorras põgeneda.

Olen seisukohal, et laste haridusasutuse viimine Meriküla kompleksi, kuhu
operatiivteenistuste juurdepääs on võimalik üksnes Tilgu tee kaudu, toob kaasa kõrgema riski
laste suunas. Kiire abi saabumine peaks olema tagatud õppeasutuse juurde igast küljest,
kasvõi autoga üle põllu sõites. Seni, kuni ei ole lahendatud kitsa ja ohtliku juurdepääsutee
küsimus ja tagatud riski vähendav lisajuurdepääsutee, võib olla operatiivressursside
saabumine Meriküla kompleksi juurde raskendatud.
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