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Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta korraldusega nr 960 kehtestatud
Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Nissi tee 24b ja Nissi tee 24c kinnistute osas

Nissi tee 24b ja Nissi tee 24c kinnistud asuvad Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta
korraldusega nr 960 kehtestatud Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneeringu
koosseisus. Detailplaneeringu alusel on kinnistu jagatud kaheks elamumaa, kaheks tootmismaa
ja u* heks liiklusmaa sihtotstarbega krundiks. Tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on
kavandatud Riisipere 110 kV alajaama va* lisjaotusseade koos releekaitsehoonega, 10(20) kV
sisejaotusseade ning 110/10(20) kV trafod. Samuti on kavandatud 110 kV sisseviik HarkuLihula-Sindi trassilt. Elamumaa kruntidele on antud ehituso2 igus u* hepereelamute ja abihoonete
rajamiseks. Juurdepa* a* s moodustatud kruntidele on tagatud riigi ko2 rvalmaanteelt nr 11162
(Riisipere-Nurme) eraldi liiklusmaa sihtotstarbega kinnistu kaudu, millele on ette na* htud
avalik kasutus.
Kahetsusva* a* rselt on peale detailplaneeringu kehtestamist ilmnenud, et detailplaneeringu
lahendus on Riisipere 110/10 kV alajaama asukoha osas vastuolus Harju maavanema
02.08.2016 korraldusega nr 1939-k kehtestatud teemaplaneeringuga "Harku-Lihula-Sindi
330/110 kV elektriliini trassi asukoha ma* a*ramine". Teemaplaneeringus on Riisipere aleviku
varustamiseks 110 kV pingega kavandatud planeeritava trassikoridori la* hedusse perspektiivne
110 kV Riisipere alajaam, millele on Nissi valla planeeringulahenduse joonisel na* idatud kolm
vo2 imalikku asukohta: kaks alevikust la* a* ne pool Ä9 a* sma* e-Haapsalu-Rohuku* la maantee a* a* res ja
u* ks Nissi asumist Riisipere mo2 isa suunduva nimeta kohaliku tee (nr 5180228) a* a*res.
Detailplaneeringus ka* sitletud maa-ala ei u* hti aga mitte u* hegi teemaplaneeringus va* ljapakutud
vo2 imaliku asukohaga. Ta* iendavalt oli Nissi vallal 30. juunini 2015. a kehtinud
planeerimisseaduse § 291 lo2 ikest 5 tulenevalt kohustus 30 pa* eva jooksul maakonnaplaneeringu
kehtestamisest arvates kanda joonehitise asukoht ja maakonnaplaneeringuga kindlaks
ma* a*ratud maa- ja veealade u* ldised kasutustingimused varem kehtestatud Nissi valla
u* ldplaneeringusse. Seeto2 ttu kehtis juriidilises mo2 ttes detailplaneeringu algatamise hetkeks
(21.11.2016) Nissi valla u* ldplaneeringu ta* iendatud versioon, millega aga detailplaneeringu
lahendus vastuolus on.
Paraku on praktikas selgunud to2 siasi, et juba kehtivate u* ldplaneeringute fu* u* silisel kujul
ta* iendamine ja muutmine on va* ga kulukas, aegano2 udev ning kohati pea vo2 imatu ettevo2 tmine,
misto2 ttu on see sageli tegemata ja* a* nud. Samas on oluline ma* rkida, et ka detailplaneeringu
materjalidest ei selgu u* heselt planeeritud tegevuse seotus teemaplaneeringus kavandatuga. Nii
on na* iteks detailplaneeringu seletuskirjas ku* ll po2 gusalt viidatud, et kavandatud on 110 kV
sisseviik Harku-Lihula-Sindi trassilt, kuid joonistel seda koos vastavate kaitsevo* o* nditega

kujutatud ei ole. Eeltoodud asjaolude kokkulangemise to2 ttu on kujunenud olukord, kus Nissi
Vallavalitsus on algatanud ja Saue Vallavalitsus kehtestanud detailplaneeringu, mis on
vastuolus nii kehtiva Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kui ka Nissi valla
u* ldplaneeringuga.
Planeerimisseaduse § 140 lo2 ike 1 punkti 2 kohaselt vo2 ib kehtestatud detailplaneeringu vo2 i
selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja vo2 i planeeritava kinnistu
omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Eeltoodud asjaolusid arvesse vo2 ttes soovib
planeeringu koostamise korraldaja Saue Vallavalitsus planeeringu elluviimisest kehtestatud
kujul loobuda ning tunnistada Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneering
tootmismaa sihtotstarbega kruntide (Nissi tee 24b ja Nissi tee 24c) osas kehtetuks. Kahe
elamumaa krundi ja u* he liiklusmaa kinnistu osas ja* a*b planeeringulahendus kehtima.
Planeerimisseaduse § 140 lo2 ike 3 alusel esitas Saue Vallavalitsus 21.03.2019 kirjaga nr 55/7063-10 ka* esoleva otsuse eelno2 u koosko2 lastamiseks ning arvamuse avaldamiseks
detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikule Elektrilevi OU9 -le, Maa-ametile, Elering ÄS-le,
Tarbijakaitse ja Tehnilise Ja* relevalve Ämetile ning naaberkinnistute omanikele.
Planeerimisseaduse § 140 lo2 ige 4 sa* testab, et kui koosko2 lastaja vo2 i arvamuse andja ei ole 30
pa* eva jooksul detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelno2 u saamisest arvates
koosko2 lastamisest keeldunud vo2 i arvamust avaldanud ega ole taotlenud ta* htaja pikendamist,
loetakse otsuse eelno2 u koosko2 lastaja poolt vaikimisi koosko2 lastatuks vo2 i eeldatakse, et
arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust avaldada.
Elektrilevi OU9
koosko2 lastas oma 05.04.2019 saadetud e-kirjaga (Saue valla
dokumendihaldussu* steemis registreeritud dokumendiviite 5-5/7063-11 all) esitatud eelno2 u
ta* iendavate ettepanekute ja kommentaarideta. Ka Maa-amet koosko2 lastas oma 12.04.2019
kirjaga 6-3/19/5357-2 (Saue valla dokumendihaldussu* steemis registreeritud dokumendiviite
5-5/7063-12 all) esitatud eelno2 u vastuva* ideteta.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lo2 ike 1 punkti 33, planeerimisseaduse § 140
lo2 ike 1 punkti 2, § 140 lo2 igete 5 ja 6 ning Saue Vallavolikogu 25. jaanuari 2018. aasta ma* a* ruse
nr 9 “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas“ § 3 punkti 1 alusel ning
arvestades Elektrilevi OU9 ja Maa-ameti antud koosko2 lastusi ning Saue Vallavolikogu maa- ja
planeeringute komisjoni 13. ma* rtsil 2019. aasta koosolekul ja majandus- ja eelarvekomisjoni
15. aprilli koosolekul vo2 etud seisukohta, Saue Vallavolikogu
otsustab:
1. Tunnistada kehtetuks Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta korraldusega nr 960
kehtestatud Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneering (koostaja OU9 Äteljee
Su* d, to* o* nr DP-21701) tootmismaa kruntide Nissi tee 24b (72601:001:0475) ja Nissi tee
24c (72601:001:0476) osas.
2. Saue Vallavalitsusel Saue Vallavalitsusel hu* vitada detailplaneeringust huvitatud isikule
Elektrilevi OU9 -le detailplaneeringu koostamisega seotud kulutused vastavalt esitatud
arvele.
3. Planeeringute spetsialistil vo2 i teda asendaval isikul avaldada ka* esolev otsus ajalehtedes
Eesti Pa* evaleht ja Saue Valdur, Saue valla veebileheku* ljel ning Ämetlikes 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.

4. Otsuse peale vo2 ib esitada 30 kalendripa* eva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest
vaide Saue Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sa* testatud korras vo2 i esitada
kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sa* testatud ta* htaegadel
ja korras.
5. Otsus jo2 ustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
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