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Tere
Käesolevaga kirjutame Teile ajendatuna mitmetest tõsistest probleemidest
veealuse pärandi säilimise tagamisel seoses Eesti merealade
planeeringuga.
Muinsuskaitseseaduse (MuKS) § 32 lg 2 kohaselt tehakse enne ehitamist,
sealhulgas rajatise ja seadmestiku paigaldamist või veealuse
kultuuripärandi säilimist ohustada võiva muu tegevuse kavandamist uuring.
Rahvusvahelise praktika kohaselt on allveearheoloogiliste uuringute
teostamisel järgitud kindlat metoodikat, mille põhjendatust toetavad
rohked teaduslikud artiklid ja uurimispraktikad ning -aruanded. Kahjuks
ei ole Eestis kasutusel teaduslikult põhjendatud metoodikat
ehituseelsetel uuringutel, mistõttu:
1. ei kasutata uuringuteks korrektset metoodikat;
2. ei kasutata uuringuteks korrektseid vahendeid;
3. ei kasutata uuringuteks piisavat täpsusastet;
4. või ei analüüsita korrektselt sooritatud uuringu sisendandmeid.
Olukorra tõsidusele lisab kaalu uuringute eest vastutava ameti senine
praktika uuringunõuete kehtestamisel, mil alati ei pruugita lähtuda
seadustest ja nende ühetaolisest rakendamisest.
Eesti mereala planeeringu kõrval on möödapääsmatult vajalik
analoogiliselt visuaalsete mõjude hindamise metoodilisele
juhendmaterjalile luua vastava haridusega spetsialistide poolt
rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika allveearheoloogilise uuringu
läbiviimiseks. Käesolevas planeeringus kehtestatud uuringunõue on
trafaretne ning sisutühi ja näitab utoopilise vrakkide hoiualade
planeeringuga koomõjus, et Muinsuskaitseameti sisend planeeringusse ei
taga mittetaastuvate rahvusvahelist tähtsust omavate ajalooallikate
uurimist ja säilimist meie merealadel.
Lugupidamsiega,
Rait Kütt
Lisseth Pedroza Furntes
Archaeology Team OÜ
5022232
From:
Triin Lepland <> Sent: kolmapäev, 9. september 2020 09:28To:
Triin Lepland <>Subject: Eesti mereala planeering
Tere!
Osalesite mereala planeeringu Saaremaa avalikul arutelul, mis toimus
18.08.2020. Arutelude protokollid on koostamisel, valmivad hiljemalt
septembri lõpuks ja avalikustatakse , lisaks on võimalik soovi korral
arutelu lindistust järgi vaadata .

Arutelul esitati mitmeid ettepanekuid planeeringu täpsustamiseks ning
avaldati ka soovi esitada ettepanekuid kirjalikult. Tänase seisuga on
meieni jõudnud MTÜ Saarte Kalanduse ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu
kirjad.
Palume, et soovi korral edastaksite oma kirjalikud ettepanekud hiljemalt
21.09.2020. Seejärel saame koostöös nii mereala planeeringu
eksperdimeeskonnaga kui ka erinevate ametkondadega neid põhjalikult
kaaluda ja leida tasakaalustatud lahendus.
Teavitame, et korraldame Saaremaal ka täiendava arutelu peale kõigi
vahepeal esitatud ettepanekute läbi kaalumist, tõenäoliselt selle aasta
novembris. Aruteludest teavitame Teid eraldi.
Kõike head
Triin Lepland | Planeeringute osakond | Nõunik
Tel: +372 4520521 |
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn |
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
teavet. This e-mail may contain information which is classified for
official use.
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
teavet. This e-mail may contain information which is classified for
official use.

