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Soela küla Soela kinnistu detailplaneeringust 

Austatud Enno Reis 

 

 

Esitasite Keskkonnaametile vastavalt planeerimisseaduse § 127 lg 1, § 133 lg 1 ja Vabariigi 

Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja 

planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 p 2 alusel kooskõlastamiseks Soela küla Soela 

kinnistu detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 16 – 08). 

 

Eelnimetatud määruse § 3 p 2 kohaselt tuleb planeering kooskõlastada Keskkonnaametiga, kui 

planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju, välja arvatud sama § punktis 

3 nimetatud juhtudel, samuti kui planeeringualal asub kaitseala, hoiuala, püsielupaik, kaitstava 

looduse üksikobjekt või selle kaitsevöönd või ala, mille suhtes on Keskkonnaministeerium 

algatanud kaitseala, hoiuala, püsielupaiga või kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmise 

menetluse. Soela kinnistu piirneb Väinamere hoiualaga, kuid maaüksus ei asu kaitsealal, 

hoiualal ega püsielupaigal, alal ei ole kaitstavat looduse üksikobjekti ega ole algatatud ühegi 

looduskaitseobjekti kaitse alla võtmise menetlust.  

 

Eelnimetatud määruse § 2 lg 3 annab põhjendatud juhul võimaluse planeeringu 

kooskõlastamiseks ka määruse § 3 nimetamata juhtudel, kuid sellisel juhul tuleb 

planeerimisalase tegevuse korraldajal koostöö tegemist ja planeeringute kooskõlastamist 

põhjendada, sealhulgas selgitada koostöö tegemise ja kooskõlastamise aluseks oleva küsimuse 

asjakohasust ning kuulumist vastava asutuse valitsemisalasse või tegevusvaldkonda. Leisi 

Vallavalitsus ei ole oma kirjas täiendavalt kooskõlastamise vajadust põhjendanud.      

  

Eeltoodust tulenevalt puudub vajadus Soela kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamiseks 

Keskkonnaametiga.  

 

Siiski juhib Keskkonnaamet tähelepanu järgmistele asjaoludele: 

1. Vastavalt planeerimisseaduse § 126 lg 1 p  8 on detailplaneeringu ülesandeks muuhulgas 

haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Soela kinnistu detailplaneering ei 

käsitle puude ja põõsaste raiet maaüksusel, sh veekaitsevööndis. Veeseaduse § 29 lg 4 

p 2 kohaselt on veekaitsevööndis puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti 

nõusolekuta keelatud, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul 

maaparandushoiutööde tegemisel. Keskkonnaamet on lubanud 08.03.2016 esitatud 

metsateatisel märgitud raiega, millega sooviti Soela maaüksusel raadata, sh 

veekaitsevööndis. Vastavalt detailplaneeringu seletuskirjas toodud piltidele on raie 
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teostatud. Keskkonnaameti hinnangul tuleks Soela kinnistu detailplaneeringut 

haljastuse ja raie osas täiendada.     

2. Vastavalt veeseaduse § 28 lg 3-le ei moodustata veehaarde sanitaarkaitseala, kui vett 

võetakse põhjaveekihist alla 10 m3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise 

veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister. Soela kinnistu detailplaneeringus on planeeritava puurkaevu hooldusalaks 

määratud 10 m, kuna puurkaev on ühe kinnisasja vajaduseks, kuid puudub analüüs 

planeeritava veetarbimise kohta. Palume lisada detailplaneeringusse analüüs selle kohta, 

kas veetarbimine jääb alla 10 m3 ööpäevas. 
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