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Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807 kehtestatud Alliku
küla Kanika 20 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine veevarustuse
lahenduse osas

Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807 kehtestati Alliku ku# las
Kanika 20 kinnistu detailplaneering. Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Kanika 20
kinnistu (suurusega 4,3 ha) jagatud kokku 8-ks elamu,- transpordi,- ja sotsiaalmaa
sihtotstarbega (u# ldkasutatav maa) krundiks, millest viis krunti on moodustatud u# ksikelamute
pu# stitamiseks. Kruntide veevarustus on detailplaneeringu kohaselt ette na# htud lahendada
naabruses paiknevast Juhkoma# e 5 (osaliselt kehtetuks tunnistatud volikogu otsusega)
planeeringualast, kuhu kavandati piirkonda teenindav puurkaev (Kaera tee 12 kinnistu).
Kanalisatsioon on Kanika 20 kinnistu planeeringukohaselt lahendatud lokaalsete
kogumismahutite baasil. Juhkoma# e 5 kinnistu detailplaneering on (Saue Vallavolikogu
24.09.2015 otsusega nr 59) osaliselt tu# histatud elamumaade ja tootmismaa krundi osas, kuhu
kavandati piirkonda teenindav puurkaev.
Kanika 20 kinnistu detailplaneering, mis kehtestati u# heksa aastat tagasi, on ta# nase pa# eva
seisuga ja# tkuvalt realiseerimata, st planeeringualal ei ole va# ljastatud elamute pu# stitamiseks
ehituslube ega kasutuslube.
Saue Vallavalitsuse poole on po# o# rdunud planeeringuala u# he krundi (Po. llu tee 25) omanik, kes
esitas projekteerimistingimuste taotluse, mille kohaselt soovib suurendada la# bi
projekteerimistingimuste lubatud hoonestusala 2% ning nihutada hoonestusala kuni 10%
vo. rreldes Alliku ku# la Kanika 20 kinnistu detailplaneeringus sa# testatuga ning taotluse
puurkaevu asukoha koosko. lastamiseks. Vallavalitsusel ei ole vo. imalik pojekteerimistingimusi
va# ljastada, kuna ta# nase pa# eva seisuga puudub detailplaneeringuga ette na# htud veevarustus.
Kanika 20 kinnistu detailplaneeringus on veevarustuse lahenduse kohta sa# testatud ja# rgmist:
olmevee varustus on lahendatud Juhkoma# e 5 planeeringuga varemplaneeritud puurkaevu
baasil (Kaera tee 12) piki u# hisveetrassi. Olmevee vajadus 5-le elamule on 0,6 x 5=3m³ o# o# pa# evas.
Tuleto. rjevesi on ette na# htud lahendada hu# dratidega ning puurkaevu juures asuvast
tuleto. rjeveemahutist.
Kanika 20 kinnistu detailplaneering on vo. imalik ellu viia tingimusel, kui lubada viiel
elamukrundil veevarustus lahendada lokaalsete puurkaevude baasil. Tuleto. rje veevarustus
tuleb elamukruntide omanikel lahendada, kas oma kinnistutele no. etekohaste va# hemalt 10m³
mahuga tuleto. rjevee mahutite baasil, tagavad tuleto. rjevee la# hipiirkonnas asuvast
kuivhu# drandiga tiigist vo. i ehitavad va# lja oma kuludega u# hise va# hemalt 54m³ tuleto. rjevee
mahuti koos kuivhu# drandiga.

Piirkonnas puudub u# hisveeva# rk ja kanalistasioon. Samuti ei ja# a# planeeringuala Saue valla
u# hisveeva# rgi- ja kanalisatsiooni arengukava (2018-2029) kohaselt u# hisveeva# rgiga kaetava ala
sisse. Saue valla u# ldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustusega alal st pole
tegemist prioriteetse elamuarenduspiirkonnaga. Kanika 20 planeeringuala asub eemal
kompaktsetest elamualadest ning piirkonnas puudub ta# ielikult elamuarenduse tarbeks vajalik
sotsiaalne ja tehniline taristu.
Ehitusseadustiku¹ § 27 lo. ike 1 punkti 1 kohaselt vo. ib detailplaneeringu olemasolu korral pa# dev
asutus po. hjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone vo. i olulise rajatise ehitusprojekti
koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on mo# o# das u# le
viie aasta. Planeerimisseaduse § 140 lo. ike 1 punkti 2 kohaselt vo. ib kehtestatud
detailplaneeringu vo. i selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja vo. i
planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Ka# esoleval juhul soovib
kinnistu omanik planeeringu elluviimisest kehtestatud kujul osaliselt loobuda.
Detailplaneeringu kehtestamisest on mo# o# dunud u# heksa aastat, mille jooksul ei ole planeeringut
ellu viidud ning seeto. ttu ei saa nimetatud detailplaneering olla ka# sitletav la# hiaastate
ehitustegevuse alusena planeerimisseaduse § 124 lo. ike 2 mo. istes. Detailplaneeringu osaliselt
kehtetuks tunnistamisega ei kahjustata avalikku huvi. Planeeringu koostamine eeldab, et seda
on vo. imalik ka ellu viia.
Vo. ttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lo. ike 1 punkti 33,
planeerimisseaduse § 140 lo. ike 1 punkti 2, lo. iked 5 ja 6, Saue Vallavolikogu 25. jaanuari 2018.
aasta ma# a#ruse nr 9 “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas“ § 3
punkti 1 ning arvestades Alliku ku# la Po. llu tee 25 kinnistu omaniku taotlust, Saue vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Tunnistada kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807
kehtestatud Alliku ku# la Kanika 20 kinnistu detailplaneering (koostaja Hedolink OU; , to# o# nr
0308) veevarustuse lahendus ja# rgmiste kinnistute osas:
Po. llu tee 25
Po. llu tee 27
Po. llu tee 29
Po. llu tee 30
Po. llu tee 31

elamumaa 100%
elamumaa 100%
elamumaa 100%
elamumaa 100%
elamumaa 100%

72701:002:1821
72701:002:1826
72701:002:1825
72701:002:1823
72701:002:1824

2. Lubada Alliku ku# la Po. llu tee 25, 27, 29, 30 ja 31 elamukruntide veevarustus lahendada
ehitusprojektide alusel kinnistupo. histe puurkaevudega.
3. Saue Vallavalitsusel ma# a# rata projekteerimistingimused ehitusprojektide koostamiseks
Alliku ku# la Po. llu tee 25, 27, 29, 30 ja 31 kinnistutel ja# rgmistel tingimustel:
3.1 kinnistute omanikud rajavad oma kinnistutele no. etekohased va# hemalt 10m³ mahuga
tuleto. rjevee mahutid vo. i:
3.2 tagavad tuleto. rjevee la# hipiirkonnas asuvast kuivhu# drandiga tiigist vo. i ehitavad va# lja oma
kuludega u# hise va# hemalt 54m³ tuleto. rjevee mahuti koos kuivhu# drandiga. Saue valla kasuks
tuleb seada tasuta veeservituut.
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4. Saue Vallavalitsuse planeeringute peaspetsialistil vo. i teda asendaval isikul avaldada
ka# esolev otsus ajalehtedes Eesti Pa# evaleht ja Saue Valdur, Saue valla veebileheku# ljel ning
Ametlikes Teadaannetes ning saata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse a# rakiri
valdkonna eest vastutavale ministrile ja riigi maakatastri pidajale u# he kuu jooksul otsuse
tegemise pa# evast arvates.
5. Otsuse peale vo. ib esitada 30 pa# eva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest vaide Saue
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sa# testatud korras vo. i esitada kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sa# testatud ta# htaegadel ja korras.
6. Otsus jo. ustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

3 (3)

