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Ühendustee rajamisest Muraste
looduskaitsealale
Austatud Mart Eensalu
Esitasite Keskkonnaametile pöördumise sooviga saada meie seisukoht Muraste
looduskaitsealale teede, valgustuse, trepi ja lifti ehitamise võimalikkuse kohta. Teie arusaama
kohaselt ei luba kehtiv Muraste looduskaitseala kaitse-eeskiri Meriküla õppekompleksile
ligipääsu loomiseks rajada kaitsealale uusi teid (sealhulgas jalgteid, sõltumata teekatte liigist),
samuti saab olemasolevat Muraste vaateplatvormi treppi vaid hooldada. Hooldamise raames ei
ole võimalik treppi sisuliselt ümber ehitada (mis oleks vajalik, kui treppi soovitakse kasutada
kooli ligipääsuteena) või rajada trepi asemele või juurde lifti. Olete mures, sest Harku
Vallavalitsus väidab jätkuvalt, et juurdepääsuteed Meriküla õppekompleksi rajatakse.
Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse (Tilgu tee 53, katastriüksuse tunnus 19801:001:3223)
juurdepääsuteed läbivad Muraste looduskaitseala, mis on kogu ulatuses tsoneeritud Muraste
sihtkaitsevööndisse. Kaitsealal kehtiv kaitsekord on vastu võetud Vabariigi Valitsuse
18.08.2005 määrusega nr 220 „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitseeeskiri“ (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 kogu ulatuses Natura 2000 võrgustikku kuuluv Muraste 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. Kaitse-eeskirja § 4 lõike 7 punkti 4 kohaselt on lubatud Tilgu tee
rekonstrueerimine kaitseala valitseja nõusolekul. 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
ja tehnovõrgu hooldamiseks ning Tilgu tee rekonstrueerimiseks.
Keskkonnaamet peab oma nõusolekute andmisel lähtuma 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.
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Keskkonnaamet kaalub kõiki kavandatavaid tegevusi lähtuvalt looduskaitseseaduse
põhimõtetest, kehtivast kaitsekorrast ning kavandatava tegevuse mõjust kaitsealale ja kaitseeesmärkidele. Keskkonnaamet ei saa anda nõusolekut tegevustele, mida ei võimalda kaitsealal
kehtiv kaitsekord ning tegevustele, millega kaasneb kaitseala kaitseväärtustele negatiivne mõju.
Ka Harku Vallavalitsus, kavandades juurdepääsusid Meriküla Spordi- ja Õppekeskusele, peab
Muraste looduskaitsealal kehtiva kaitsekorraga arvestama.
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