LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Padise

24. november 2020 nr 88

Harku valla ja Lääne-Harju valla
vahelise halduspiiri muutmise algatamisest
keeldumine
Lääne-Harju Vallavalitsus esitas planeerimisseaduse § 76 lõike 1 ja lõike 2 alusel 11. detsember
2019 kirjaga nr 6-1/32-24 Lääne-Harju valla üldplaneeringu materjalid üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute tegemiseks.
Harku Vallavolikogu tutvus esitatud materjalidega ja tegi 30.01.2020 otsusega nr 11 ettepaneku
Lääne-Harju ja Harku valla vahelise halduspiiri korrigeerimiseks vastavalt piiride korrigeerimise
skeemile.
Piiri korrigeerimise eesmärgina on eelnimetatud otsuses välja toodud kahe kohaliku omavalitsuse
territooriumi vahele lihtsa ja selge piiri loomine. Lääne-Harju Vallavolikogu on seisukohal, et tänasel
päeval kulgeb Harku ja Lääne-Harju valdade vaheline piir antud lõigus selgelt ja loogiliselt mööda
Türisalu küla tihedalt hoonestatud ala serva.
Harku Vallavolikogu on arvamusel, et Lääne-Harju valla arengupotentsiaali seisukohalt ei oma
ettepanekuga kaetud valla keskusest kaugel asuv ääreala olulist tähtsust. Lääne-Harju Vallavolikogu
esitatud seisukohta ei jaga. Keila-Joa, sh kõnealune ala koos Laulasmaa ja Meremõisa küladega on
Lääne-Harju vallas väga perspektiivne ja arenev piirkond. Kehtivas Keila valla üldplaneeringus on
ettepanekuga hõlmatud maa-alast oluline osa ette nähtud Keila-Joa aleviku tiheasustusala
laiendusena. Piirkonnas on välja arendamisel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid. Seega ei saa
nõustuda seisukohaga, et ala ei oma arengupotentsiaali.
Haldusteemadest on välja toodud tõsiasjad, et Türisalu elanikud kasutavad juurdepääsuks muuhulgas
Talvoja teed, Otitooma teed, Joakooli teed, mis asuvad osaliselt Lääne-Harju valla territooriumil.
Lääne-Harju Vallavolikogu on seisukohal, et sellised ilmingud on kohalike omavalitsuste äärealadel
tavapärased. Näiteks liigub osa Haabersti linnaosa elanikest Harku valla territooriumil Tabasalu
alevikus asuva Keskpäeva tee kaudu.

Lääne-Harju Vallavolikogu on seisukohal, et haldusterritooriumi piiride ja terviklikkuse
muutmine on äärmuslik ja erandlik ning muutmisel peavad olema selgelt mõistetavad vajadused
- piirid peavad muutuma loogilisemaks ja selgemaks; piirimuudatusega seotud omavalitsustel ja
nende elanikel peab tekkima võit; piirmuudatusega lahendatakse ilmne kitsaskoht. Eeltoodud
vajadusi Harku Vallavolikogu ettepaneku puhul ei esine, mistõttu ei toeta Lääne-Harju
Vallavolikogu esitatud ettepanekut ja lükkab selle tagasi.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 81 lõike 2 alusel ning arvestades vallavolikogu alatise eelarve- ja
majanduskomisjoni 17.11.2020 seisukohta

1. Keelduda Harku Vallavolikogu 30. jaanuari 2020 otsusega nr 11 „Harku valla ja Lääne-Harju
valla vahelise halduspiiri korrigeerimise ettepaneku tegemine“ tehtud ettepanekust algatada
Lääne-Harju ja Harku valla vahelise halduspiiri muutmine.
2. Otsus edastada Harku Vallavolikogule ja Rahandusministeeriumile.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Lääne-Harju Vallavolikogule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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