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Detailplaneeringu algatamine

Mait Vainsalu esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse
(registreeritud 14.02.2019 nr 6-2/492) sooviga algatada detailplaneering Valkse külas Aru talu
(katastritunnus 29501:007:1458) elamumaa kinnistul pindalaga 13505 m2.
Planeeritav kinnistu paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonise 2A põhjal tiheasustusega
alal, mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Aru talu asub Valkse külas ja piirneb idas Keila
linnaga. Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse üksikelamuga ehitisealuse
pindalaga 238 m² (ehitisregistri kood 120575231), millele on väljastatud Keila Vallavalitsuse
10.10.2013 korraldusega nr 694 kasutusluba 2210/ER, abihoonega ehitisealuse pindalaga
83,8 m2 (ehitisregistri kood 116029493) ja keldriga ehitisealuse pindalaga 15 m2 (ehitisregistri
kood 116029494). Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kolmeks
elamumaa krundiks nii, et olemasolev üksikelamu jääb ühele krundile. Igale krundile
kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 2 abihoone rajamise võimaldamiseks.
Planeeritav ala piirneb põhjast, läänest ja lõunast Aru rohumaa maatulundusmaaga pindalaga
8,25 ha (katastritunnus 29501:007:0530), idas reformimata riigimaaga. Planeeritava ala pindala
ligikaudu 1,4 ha.
Planeeritav ala külgneb kahe planeeringu alaga: Valkse külas Aru I detailplaneeringuga (Keila
kehtestatud Vallavalitsuse 14.10.2015 korraldusega nr 601, muudetud 28.10.2015 korraldusega
nr 635) ja Keila linnas Aru detailplaneeringu alaga. Eelnimetatud detailplaneeringuid ei ole
asutud ellu viima. Juurdepääs kinnistutele on kavandatud Valkse küla Pähklioru kinnistu
detailplaneeringus ette nähtud transpordimaa ja Aru I detailplaneeringus kavandatud
transpordimaa kaudu. Aru I detailplaneeringu arendaja kohustuseks on välja ehitada ühendustee
alates Keila linna Kullerkupu tänavalt (katastritunnus 29601:001:0209) kuni Pähklioru
transpordimaa kinnistuni. Aru taluni viib olemasolev kruusakattega tee.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi jagamine
kolmeks krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele
1–9 ja 11–13, 17.
Kuna tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga ja planeeritaval alal ei ole
looduskaitselisi piiranguid, ei ole nõutud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu
koostamine. 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 Valkse külas Aru talu (katastritunnus
29501:007:1458 ) kinnistul.
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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