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Vastus arupiirimisele Kalaranna tiinava
kohta

raj amise

Austatud pr Riina Solman

Tiinan Teid Tallinna Linnavolikogu 4. septembri 2014 istungil esitatud arupiirimise eest Kalaranna
tiinava rajamise kohta.
Edastan vastuse Teie arupiirimises esitatud kiisimuselq alljtirgnevalt:

I. Kuidas on Kalaranna

tcinava ehituse ajal tagatud juurdepdcis Kalarannale?

Kalaranna tiinava ehitustci<lde teostaja peab arvestama ehitusttldde teostamisel olemasolevate kinnistute
juurdepiiiisuvajadusega ning tagama nendele juurdepiiiisuv6imalused. Samuti tuleb tti<imaapiirides

-falarannali

olemasolevate iihendusteede kaudu. Piirkonna liikluskonaldus
Kalaranna tiina-val toimub vastavalt Tallinna Transpordiameti poolt koosk6lastatavatele ehitusaegsetele

ogud^ juurdipiiris

liiklusskeemidele.
2. Mis pdhjustel on otsustatud alustada tee ehitusega enne, lati paigas on detailplaneering?

Vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt viitjastatud projekteerimistingimustele, tuli
Kalaranna tiinava eskiisirojekti koostamisel arvestada kehtestatud ja koostamisel olevate
on
detailplaneeringute ning ehitusloa saanud ja koostamisel olevate projektidega. Projekteerija
pidanud'
nimetatud kohustusest finni pidanud ning frojekteerimisprotsessis esitatud nduetest kinni
Kalaranna tiinava lahendus koostati koostorjs piirkonna elanike ja neid esindavate seltsidega.

ja liihiala
Teie poolt miirgitud Nord projekt AS poolt koostatud ,,Tallinna Kalasadama iimbruse
koridori
detai$laneeringu,. iilesandeks on muutrulgas Kalamaja mciridasdidutee (Kalaranna tiinava)
oli ette niihtud
m?iiiramine koos haljaskoridori sailitamisega. Teekoridor ja tlipne liikluslahendus
tiipsustada Kalaranna ttinava projektis
Pro Kapital G*pp
Kalaranna tiinava trioprojekti on Kalaranna tn I kinnistu esindajana on AS
joonised
juharuse liige swEao" projekt AS poolt koosk6lastamiseks esitatud t66projekti
tunnistanud ettev6ttele sobivaks oma 3 0.04' 201 4 e-kirjaga'
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3. Mil<s esitati Telliskivi settsile l<oosldlastamiseks projel6, mis ei lcattu l1plilat ehitusprojeldiga?

Kalararun tiinava projekteerimisel tegi projekteerija tihedat koostddd Telliskivi Seltsi esindajatega, kelle
miirkuste ning ettepanekutega vdimalusel arvestati. Projekteerimisprotsessi kiiigus konigeeriti projekti
vastavalt erinevate ametite poolt esitatud miirkustele, millest tulenevalt muutus ka lSplik lahendus.

Seltsi poolt ehitustdddega alustamisel t6statatud ktisimus Kalasadama tiinava ristrniku piikonnas asuva
allee siiilitamine on arvesse v6etud ning ehitustddde kiiigus ei planeerita neid puid likvideerida

Lugupidamisega
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