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Alliku küla Tootsi tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

I. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk
Saue Vallavalitsus algatas 27. jaanuari 2015. aasta korraldusega nr 65 Alliku ku# las Tootsi tee 18
(katastritunnus 72701:002:0725, suurusega 1 355 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu
ja la# hiala detailplaneeringu, eesma# rgiga ma# a# rata kinnistule ehituso0 igus u# he kahe korteriga
elamu pu# stitamiseks. Kinnistule on ebaseaduslikult rajatud u# ksikelamu asemel kahe korteriga
elamu ning hoonel puudub kasutusluba.
II. Kinnistu asukoha kirjeldus ja vastavus üldplaneeringule
Saue valla u# ldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas
(Kotka tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on
ma# a#ratud pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis on osaliselt va# lja
arendatud ning hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste u# ksikelamutega, kahe korterga
elamutega ning ridaelamutega. Planeerimisel tuleb la# htuda Saue valla u# ldplaneeringuga
kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispo0 himo0 tetest
- Saue valla u# ldplaneeringu kohaselt vo0 ivad kahe korteriga elamute kruntide suurused olla
u# ldjuhul 2000-3000 m². Tootsi tee 18 kinnistu suurus on 1 355 m², mis on vastuolus
u# ldplaneeringu po0 himo0 tetega. U4 ldplaneeringu seletuskirjas (lk 23, punkt 15) sa# testatud
kaalutluso0 iguse korral konkreetse piirangu mitterakendamiseks toimub erandi tegemine Saue
Vallavalitsuse igakordse otsustuse alusel. Detailplaneeringu algatamise ku# simust arutati 13.
jaanuaril 2015. aastal toimunud Saue Vallavalitsuse istungil. Saue Vallavalitsus ja# i seisukohale,
et 1 355 m² suuruse elamukrundi hoonestamine u# he kahe korteriga elamuga ei tekita sisulist
vastuolu u# ldplaneeringus sa# testatud tiheasustuse po0 himo0 tetega, sest kogu piirkonna hoonestus
on planeeritud u# sna tihedalt ning naaberkinnistud on hoonestatud po0 hiliselt u# ksikelamutega,
kahe korteriga elamutega ja ridaelamutega, kus elamukruntide suurusteks on ca 1000 - 2 500
m².
III. Kehtivad detailplaneeringud
Tootsi tee 18 kinnistu asub Saue Vallavolikogu 23. oktoobri 2003. aasta otsusega nr 076
kehtestatud Alliku ku# la Uuetoa IV ja Aaviku kinnistute detailplaneeringu koosseisus, millega
ma# a#rati kinnistule ehituso0 igus u# he u# ksikelamu ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga
kuni 250 m². Saue Vallavalitsus va# ljastas 26. aprillil 2004. aastal ehitusloa 2-korruselise
u# ksikelamu pu# stitamiseks.
IV. Detailplaneeringu koostamise eesmärk, sisu ja toimunud menetlus
Detailplaneeringu koostamise eesma# rgiks on ma# a# rata kinnistule ehituso0 igus u# he 2- korruselise,
kahe korteriga elamu ja abihoonete pu# stitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku 330 m²
(ta# isehitusprotsendiga kuni 25%). Elamu ko0 rgus maapinnast katuseharjani vo0 ib olla kuni 9,0 m
ja abihooned kuni 1-korruselised, ko0 rgusega maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m.

Planeeringualal on lahendatud juurdepa# a# sud, parkimine ning tehnovo0 rkude lahendus, esitatud
servituutide vajadus ning ma# a#ratud haljastuse ja heakorra no0 uded.
Detailplaneering vo0 eti vastu ja suunati avalikustamisele Saue Vallavalitsuse 26. juuni 2019.
aasta korraldusega nr 801. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 22. juulist kuni 04.
augustini 2019. Avaliku va# ljapaneku perioodil detailplaneeringu kohta kirjalikke vastuva# iteid
ega ettepanekuid ei esitatud.
Arvestades eeltoodut ning ka# esoleva korralduse lahutamatuks lisaks oleva detailplaneeringu
(Harju Projektbu# roo OU4 , to# o# nr 09-15DP) seletuskirjas toodud po0 hjendusi ning vo0 ttes aluseks
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lo0 ike 1, kuni 30. juunini 2015.
aastal kehtinud planeerimisseaduse § 24 lo0 ike 3, § 25 lo0 ike 5, Saue Vallavolikogu 25. jaanuari
2018. aasta ma# a# ruse nr 9 “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas“ §
4 punkti 3, annab Saue Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada Harju maakonnas Saue vallas Alliku ku# las Tootsi tee 18 kinnistu ja la# hiala
detailplaneering, mille eesma# rgiks on ma# a#rata kinnistule ehituso0 igus u# he kahe korteriga
elamu ja abihoonete pu# stitamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepa# a#sud,
parkimine ning tehnovo0 rkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning ma# a#ratud
haljastuse ja heakorra no0 uded (Harju Projektbu# roo OU4 , to# o# nr 09-15DP).
2. Saue Vallavalitsuse planeeringute spetsialistil vo0 i teda asendaval isikul teatada
detailplaneeringu kehtestamisest ajalehtedes Eesti Pa# evaleht ja Saue Valdur ning Saue valla
veebileheku# ljel ning saata detailplaneering ja ka# esoleva korralduse a# rakiri valdkonna eest
vastutavale ministrile ja riigi maakatastri pidajale.
3. Korralduse peale vo0 ib 30 pa# eva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest esitada
Saue Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sa# testatud korras vo0 i kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sa# testatud ta# htaegadel ja
korras.
4. Korraldus jo0 ustub teatavakstegemisest.
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