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Leisi vallavalitsuse 07. detsembri 2015 korraldusega nr 2-31372-l algatati Erkki Raasukese

taotluse alusel Soela ki.ila, Soela kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu sisuks on planeeritava maa-ala ehitusdiguse miiiiramine, krundi hoonestusala
piiritlemine, tehnov6rkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse miiiiramine, krundile
juurdepiiiisu lahendamine j a krundi sihtotstarbe miiliramine

Detailplaneeringuala suurusega 25000 m' asub Soela kiilas, Soela sadama vahetus liiheduses,

Viiinamere hoiuala piirkonnas. Detailplaneeringu alal kehtib Soela puhkepiirkonna iildplaneering,
millega on miiiiratud ehituskeeluv<icind, ehitusalad ning maakasutuse juhtotstarbed. Liihtuvalt
looduslikest ja majanduslikest tingimustest on ranna ja kalda ehituskeeluvodndi ulatust
viihendatud kehtestatud valla iildplaneeringu alusel ning keskkonnaministri loal detailplaneeringu
alal 50 meetrini. Rannal ja kaldal on majandustegevus keelatud veekaitsevoondis, mille laius
mererannal on 20 m tavaveepiirist. Planeeringualal on ehitustegevus lubatud ainult Soela
puhkepiirkonna i.ildplaneeringus niiidatud ehitusaladel. Detailplaneeringuala asub osaliselt
teekaitse v<londis ning tegemist on kaitsmata pdhjaveega alaga. Planeeritav kinnistu piirneb
pdhjast-loodest Plirna, Tamme kinnistuga, liiiinest-edelast Metskiila-Meiuste riigimaanteega m
2ll28,ldunast-idast Soela soolaladu, Sadama kinnistuga ja idast Liiiinemerega.

Hetkel on detailplaneeringuala 100% maatulundusmaa juhtotstarbega. Detailplaneeringuga
muudetakse Soela puhkepiirkonna iildplaneeringut. Soela puhkepiirkonna tildplaneeringu kohane
juhtotstarve planeeringualal on viiikeelamute maa ning lirihoonete maa, mis muudetakse I00Yo

iirimaa j uhtotstarbeks.

Detailplaneering siitestab planeeringuala sihtotstarbe muutmise 2irimaaks, ehitusdiguse miiiiramise
ehitamaks piirangutest vabale maa-alale 5 rendisuvilat. Hoonetele on seatud olulisemad
arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused, lahendatud on liikluskorraldus ja tehnovdrgud.

Leisi vallavalitsusele on 03. juunil 2014 esitatud Dagopen Arhitektuuribtiroo poolt Soela kiila
Soela kinnistu detailplaneeringu planeerimislahenduse ettepanek vastuv6tmiseks ja avalikule
vliljapanekule suunamiseks. Planeering on kooskdlastatud Piiiisteameti Liiiine PiiZistekeskusega ja
Maanteeametiga. Positiivse arvamuseavalduse on esitanud Keskkonnaamet, Elektrilevi OU ja
Telia Eesti AS. Soela kinnistu piirinaabrid ei soovinud arvamust avaldada. Kiiesolev
detailplaneering vastab seadustele ja muudele digusaktidele ja Leisi valla ruumilise arengu

eesmiirkidele

Kiiesoleva detailplaneeringu alusel ei ole Leisi vallavalitsusel kohustust vlilja ehitada tiiiendavalt
avalikult kasutatavaid teid, tildkasutatavat haljastust, viilisvalgustust ega

sademeveekanali satsiooni.

t/- /il,a



Avaliku viiljapaneku korraldamise eesmiirgiks oli avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise
protsessi, et viilja selgitada k6ikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu
lahenduse osas. Avaliku viiljapaneku ajal, mis toimus 0I.07.2016-31.07.2016, ei esitatud iihtegi
kirjalikku arvamuseavaldust ega ettepanekut, mistdttu vastavalt planeerimisseaduse 5 l42lg 2 ja

$ 88 lg 2 avalik arutelu ei olnud vajalik. Detailplaneering esitati heakskiitmiseks maavanemale,
heakskiitmise taotlus on rahuldatud Saare Maavalitsuse kirjaga 18.08.2016 nr 12-2116-750-2.

Liihtudes eeltoodust ning aluseks vdttes planeerimisseaduse $ 139 1g 1

Leisivallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kehtestada Soela kiila, Soela mii detailplaneering fiuurde lisatud).

2. Leisi vallavalitsusel korraldada teatamine detailplaneeringu kehtestamisest tihe kuu jooksul
detailplaneeringu kehtestamise piievast arvates ajalehtedes Koduvald ja Saarte IHAEI. 14 plieva
jooksul detailplaneeringu kehtestamisest teatada Leisi valla kodulehel ja Ametlikes
teadaannetes.

3. Detailplaneeringu kehtestamise otsuse iirakirja ning kehtestatud detailplaneeringu saadab

vallavalitsus Saare maavanemale ja riigi maakatastri pidajale 30 piieva jooksul
detailplaneeringu kehtestamise piievast arvates.

4. Otsust on vdimalik vaidlustada 30 piieva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Leisi valla
volikogule haldusmenetluse seaduses siitestatud korras vdi kaebuse halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus slitestatud korras.

5. Otsus j 6ustub teatavakstegemisest.
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