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Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu  

avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu  

 

Tallinna Linnavalitsus esitas 12.12.2013 kirjaga nr LV-1/3235 Harju maavanemale järelevalve 

teostamiseks Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu. Harju maavanem vastas Tallinna 

Linnavalitsuse pöördumisele 20.01.2014 kirjaga nr 6-7/2014/482 ning teatas, et Harju Maavalitsusel on 

kavas korraldada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajatega nõupidamine Tallinna Kalasadama 

ümbruse detailplaneeringu materjalide ja menetlusdokumentide ülevaatamiseks. Seejärel kuulatakse ära 

detailplaneeringu avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isikud, kelle vastuväiteid ei arvestatud ning 

kohaliku omavalitsuse esindajad. Nõupidamine korraldati Harju Maavalitsuses 04.02.2014. Vastuse 

nõupidamisel esitatud maavanema märkustele esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 28.03.2014 kirjaga 

nr 3-2/13/1567-47.  

 

Eeltoodust lähtuvalt ja tulenevalt planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punktist 5 kutsume kokku Tallinna 

Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikud, kelle 

vastuväiteid ei arvestatud ja detailplaneeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse esindajad. 

Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni arutelu toimub 26. mail 2014 algusega kell 

14.00 (Tallinn, Roosikrantsi 12, Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis). Võttes arvesse, et 

detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati arvukalt vastuväiteid, siis on Harju Maavalitsusel kavas 

ülejäänud vastuväiteid esitanud isikud ära kuulata, kas suuliselt või kirjalikult, millest teavitatakse 

menetlusosalisi eraldi kirjadega. 

 

Palume kohaliku omavalitsuse esindajal ja vastuväiteid esitanud isikutel arutelust osa võtta. Vastuväiteid 

esitanud isikute või nende esindaja ilma mõjuva põhjuseta arutelule mitteilmumisel lahendatakse 

arvestamata jäetud kirjalikud vastuväited vastuväiteid esitanud isikute kohalolekuta. 

 

Juhul, kui vastuväiteid esitanud isikud on nõus kohaliku omavalitsuse poolt planeeringumenetluse käigus 

antud vastustega või valmis oma vastuväidetest loobuma, siis palun saata vastavasisuline teade e-posti 

aadressile: ele.panfilov@mv.harju.ee 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Rajasalu 

maavanem 

 

 

Kutsutud isikud:  

1. Tallinna Linnavalitsus, lvpost@tallinnlv.ee 

2. Tallinna Linnaplaneerimise Amet, tlpa@tallinnlv.ee 

3. AS Pro Kapital Eesti, prokapital@prokapital.ee 

4. AS Nord Projekt, info@nordprojekt.ee 
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5. MTÜ Telliskivi Selts, info@telliskiviselts.info 

6. Teele Pehk, Mihkel Saar ja Jakob Saar, teelepehk@gmail.com 

7. Madli Vitismann, velland@infonet.ee 

8. Liisa Pakosta, liisa@pakosta.ee 

 

Ele Panfilov 611 8795 

ele.panfilov@mv.harju.ee 
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