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Detailplaneeringu algatamine

Metsalinnu ja Laululinnu kinnistute omanikud on esitanud Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse
(registreeritud 03.06.2019 nr 6-2/1488) detailplaneeringu algatamiseks Lääne-Harju vallas
Laulasmaa külas Laululinnu (katastritunnus 29501:007:1074) ja Metsalinnu (katastritunnus
29501:007:1073) maatulundusmaa kinnistutel.
Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa - Lohusalu tee
(teeregistri nr 11395) ja Rahuranna tee (katastritunnus 29501:001:0593) vahelisel alal. Omanike
soov on muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja määrata ehitustingimused üksikelamute ja
rajatiste ehitamiseks.
Planeeritav ala piirneb põhjas 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus 29501:007:0257)
transpordimaa kinnistuga, idas Rahuranna tee 2 (katastritunnus 29501:001:0652) üldkasutava
maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L4 (katastritunnus 29501:001:0675) transpordimaa
kinnistutega, lõunas Rahuranna tee 6 (katastritunnus 29501:007:1859) ja Rahuranna tee 8
(katastritunnusega 29501:007:1858) elamumaa kinnistutega, läänes Lohusalu tee 73
(katastritunnusega 29501:007:4090) elamumaa, L. Sumera tee 1 (katastritunnus
29501:001:0655) üldkasutava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L5 (katastritunnus
29501:001:0676) transpordimaa kinnistutega. Planeeritava ala ligikaudne pindala koos lähialaga
on 0,65 ha.
Vastavalt Keila Vallavalitsuse 07.06.2012 korraldusega nr 405 kehtestatud Rahuranna
maaüksuse detailplaneeringule on juurdepääs Laululinnu ja Metsalinnu kinnistutele ette nähtud
Rahuranna teelt mööda pinnaseteed juurdepääsuservituudi seadmisega Rahuranna tee 6 ja
Rahuranna tee 8 kinnistutele. Kinnistusraamatus sissekanded juurdepääsu servituutide kohta
puuduvad.
Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine,
ehitustingimuste määramine ja kergliikluseks maa reserveerimine. Planeeringu ülesanded on
vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11, 12, 17, 20.
Keila valla üldplaneeringu põhijoonise 2A põhjal asub planeeringuala suvilakruntide maa
juhtotstarbega piirkonnas, seetõttu on algatatav detailplaneering üldplaneeringu kohane.
Planeeritaval alal puuduvad looduskaitselised piirangud, ala ei asu rohevõrgustikus.
Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeringuga kavandatud
tegevusega olulist keskkonnamõju ning eelhindamine ei ole nõutud. Keskkonnatingimustega
arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8, 9 ja 12 kohaselt
planeeringumenetluse käigus.
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Planeerimisseaduse § 128 lõigete 1, 4, 5, 6, 7 ja 8, § 130 lõike 1 ja Lääne-Harju Vallavolikogu
30.01.2018 otsuse nr 7 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine“ punkti 2 alusel ning arvestades detailplaneeringu algatamise taotlust
1. Algatada detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laululinnu (katastritunnus
29501:007:1074) ja Metsalinnu (katastritunnus 29501:007:1073) kinnistutel.
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad (lisa).
3. Anda vallavanemale volitused detailplaneeringu koostamise halduslepingu sõlmimiseks.
4. Avaldada teade detailplaneeringu algatamisest 14 päeva jooksul Ametlikes Teadaannetes ja
valla veebilehel ning 30 päeva jooksul algatamisest alates ajalehes Harju Elu ja Lääne-Harju
Valla Lehes.
5. Vallavalitsuse ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonnal teavitada detailplaneeringu
koostamise algatamisest planeerimisseaduse § 127 lõikes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
7. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Lääne-Harju Vallavalitsusele või kaebuse
Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.
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