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Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku
väljapaneku korraldamine
Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.03.2022 korraldusega nr 205 algatati detailplaneering
Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu külas Oja
katastriüksustel ja lähialal. Planeeritavad katastriüksused asuvad hajaasustuses Lääne-Harju
vallas Kloogaranna ja Käesalu külas Treppojast 450 m kirdes. Planeeringuala piirneb läänes
Kuusiku (katastritunnus 29501:007:0547), Kangru (katastritunnus 29501:007:0546) ja Välja
(katastritunnus 29501:007:0545), läänes ja põhjas Voore (katastritunnus 29501:007:1334),
põhjas Peetri (katastritunnus 29501:007:0475), idas Olluma (katastritunnus 29501:007:0476),
lõunas Tuuleoja (katastritunnus 29501:001:0724) maatulundusmaa katastriüksustega. Keila valla
üldplaneeringu kaardi 1A põhjal asub ala hajaasustuses ja väljaspool rohekoridori.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, kuna vastab hajaasustuse tingimustele.
Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 13,92 ha.
Detailplaneeringu algatamise teated avaldati Ametlikes Teadannetes 23.03.2022 ja ajalehes
Harju Elu 25.03.2022. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuuele elamumaa krundile.
Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 400 m2 ühe elamu ja kuni kahe
abihoone ehitamiseks. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on
lahendatud omal krundil. Kruntide veevarustus on lahendatud lokaalselt puurkaevudega ja
kanalisatsioon on tuleb lahendada lokaalselt edaspidise projekteerimisega. Tulekustutuse
veevarustuseks rajatakse mahutiga veevõtukoht. Juurdepääsuks kruntidele tuleb huvitatud
isiku(te)l rajada avaliku kasutusega tee alates Keila metskond 37 maaüksusel asuvalt avaliku
kasutusega Lõuna-Käesalu teelt (teeregistri nr 2952620).
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Põllumajandus ja Toiduamet 13.06.2022 kirjaga
nr 6.2-2/26988, Riigimetsa Majandamise Keskus 30.06.2022 kirjaga nr 3-1.1/2022/1933,
Päästeamet 11.07.2022 e-kirjaga, Elektrilevi OÜ 12.04.2022 kirjaga nr 3917759037. Kaasatud
on Männituka, Metsanurga ja Kangru maaüksuste omanikud.
Planeerimisseaduse § 124 lõike 10, § 134, § 135 lõigete 1, 5, 6 ja 7, Lääne-Harju Vallavolikogu
30.01.2018 otsuse nr 7 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine“ punkti 2 alusel ja arvestades Hirundo OÜ koostatud detailplaneeringut (töö
nr HDP-10/2021) ning planeeringu kooskõlastusi
1. Võtta vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu
külas Oja katastriüksuste ja lähiala detailplaneering.
2. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 17.09.–02.10.2022 Lääne-Harju
Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil
Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla.
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3. Avaldada teated detailplaneeringu avalikust väljapanekust ajalehes Harju Elu ja valla
veebilehel hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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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